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N e apropiem de finalul a -
nu lui ºi cu toþii începem
sã ne gândim la Sãrbã -
tori, sã ne relaxãm... sau
cel puþin sã ne dorim

lucrul acesta.
Este momentul în care facem

pri mele calcule, aproape exacte, le -
ga te de 2012 ºi, totodatã, realizãm
pre viziuni pentru anul viitor.

Patru ani au trecut de la debutul
crizei economice în România ºi,
pen tru mulþi, numai faptul cã încã
func  þioneazã, cã sunt încã pe piaþã,
re prezintã o satisfacþie în sine.

Totuºi, criza a fãcut ºi continuã
sã facã multe victime ºi, uneori, te
întrebi dacã doar ea este de vinã.

Cele mai multe dintre afacerile
româneºti, de transport ºi nu nu -
mai, s-au dezvoltat în jurul viziunii
ºi ener giei unui om. O viziune li -
nea rã ºi, de cele mai multe ori,
efi cientã... cel puþin pânã în 2007.
Ade rarea Ro mâniei la UE, intrarea
într-o piaþã atât de mare ºi cu re -
guli diferite ar fi trebuit sã aducã
schimbãri im por tante în modul în
care afacerile ro mâ neºti erau gân -
dite. Criza este foarte posibil sã
fi grãbit un proces care, în orice
caz, urma sã aibã loc - schimbãrile
necesare ar fi fãcut oricum victime,
poate nu atât de multe ºi nu într-un
timp atât de scurt...

Iar nevoia de schimbare este
încã activã ºi, în general, firmele
româneºti dispun în continuare de
o capacitate restrânsã de apãrare
în faþa elementelor neprevãzute
apã rute pe piaþã. Acesta este unul
din tre motivele pentru care trans -
por turile sunt percepute de cei
care ac tiveazã în acest domeniu
ca o per manentã luptã. O luptã pe
care trebuie sã o câºtige zi de zi...
Bine în þeles, consumul nervos este
imens, mult peste limitele re co -
man date de orice medic con ºti in -
cios.

Ultimii patru ani au fost un fel
de rãzboi mondial, iar transportatorii
au luptat pe front în prima linie.
Mulþi au scãpat, cu rãni mai mult
sau mai puþin grave sau chiar nea -
tinºi. Este o mare realizare, dar sã
nu uitãm - rãzboiul oferã o ratã de
supravieþuire micã ºi neprevãzutul
devine un mod de viaþã.

Iar acesta este exact aspectul
care trebuie schimbat. Mulþi vor
spune cã este imposibil, iar unii din -
tre ei vor completa lista victimelor
în urmãtorii ani. Primii paºi sunt le -
gaþi de adoptarea unei noi viziuni
(cre area unui nou orizont de aº tep -

tãri) ºi atragerea de management
performant.

Sunt deja numeroase companii
de transport care au introdus sis -
te me performante de urmãrire ºi
control al costurilor ºi s-au reor ga -
nizat pentru a rãspunde solicitãrilor
tot mai sofisticate venite din partea
clienþilor. În mod evident, nu este
de ajuns ºi dacã viziunea unui singur
om nu mai este suficient de pu -
ternicã ºi complexã, atunci fiecare
firmã trebuie sã îºi creeze structuri
decizionale care sã completeze
piesele lipsã. Noua viziune trebuie
sã pãtrundã consistent ºi coerent
în viitorul companiei gândind va -
rian te de dezvoltare pe urmãtorii
10-15 ani. Este un pas dificil dacã
luãm în considerare cã multe firme
îºi gândesc activitatea de la o lunã
la alta ºi chiar de la o zi la alta.

ªi dacã, pentru a completa
viziunea pe o decadã, este nevoie
de informaþii în plus faþã de cele
disponibile în interiorul companiei,
atunci nu ar trebui sã ezitaþi în a
crea parteneriate, în a aduce alãturi
de propria viziune pe cele ale
clienþilor ºi furnizorilor. ªi, de ce nu,
chiar ale colegilor de breaslã.

Astfel, ceea ce pare astãzi ghicit
în stele sau în globul de cristal ar
putea deveni informaþie solidã pe
baza cãreia sã poatã fi luate decizii
corecte într-un interval de timp
confortabil.

Vor fi astfel mai puþine surprize
neplãcute - evoluþia volumului de
mãr furi, a costurilor ºi tarifelor, piaþa
muncii ºi chiar schimbãrile de preþ
ale carburantului ar putea fi ana li -
zate pe un orizont mai larg de timp.
Toatã lumea ar avea de câºtigat.

Finalul anului 2012 nu a adus
sfârºitul lumii (cel puþin nu încã),
dar ar trebui sã aducã un nou
început pentru transporturile rutiere
româneºti.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

O nouă viziune



ROVINIETE PE MOBIL

UNTRR a pus la dispoziþia
conducãtorilor auto o nouã
modalitate de a achiziþiona
roviniete, fãrã a se deplasa ºi
fãrã efort: serviciile site-ului e-
rovinieta.ro - lansat în 2011 -
sunt disponibile acum ºi prin
aplicaþii de mobil. Aplicaþia e-
rovinieta este disponibilã
pentru principalele sisteme de
operare smartphones de pe
piaþã în acest moment: iOS,
Android ºi Windows Phone.
Aplicaþia este gratuitã ºi poate
fi folositã de orice terminal cu
o conexiune la internet. Orice
persoanã fizicã sau juridicã
poate folosi aplicaþiile de mobil
pentru a genera comenzi de
roviniete pentru un numãr
nelimitat de beneficiari sau de
vehicule. Comenzile sunt
plasate în funcþie de datele
proprii care, odatã introduse,
sunt înmagazinate spre a fi
folosite cu uºurinþã pentru
comenzi viitoare. Aplicaþiile
salveazã, de asemenea, ºi
rovinietele emise, ajutând
utilizatorul sã vadã în
permanenþã statusul comenzii
ºi sã poatã face o evidenþã ºi
management al rovinietelor:
datã începere, validitate etc.
Mai mult, aplicaþia trimite
factura fiscalã automat pe e-
mailul beneficiarului ºi

comunicã pe mail sau direct pe
SMS seria rovinietei emise.
Partenerul UNTRR în
dezvoltarea aplicaþiilor a fost
mobiapp.ro.

MAI MULTE CAMIOANE
ŞI AUTOBUZE NOI 

Înmatriculãrile noi de vehicule
rutiere pentru transportul
pasagerilor au înregistrat, în
primele 9 luni, o creºtere cu
38,4% faþã de aceeaºi
perioadã din 2011, iar cele de
vehicule pentru transportul
mãrfurilor au crescut cu
25,7%, potrivit datelor
publicate recent de Institutul
Naþional de Statisticã (INS).
Cea mai semnificativã valoare
a creºterii s-a înregistrat la
categoria autocamioane, cu
19,7%, la 15.132 unitãþi.
Comparativ cu trimestrul trei
din 2011, la categoria
autobuze ºi microbuze, s-a
înregistrat o creºtere a
înmatriculãrilor de 56%, la 504
unitãþi. 
Faþã de trimestrul doi din
2012, înmatriculãrile noi de
vehicule rutiere pentru
transportul pasagerilor au
crescut cu 8,9% în trimestrul
trei, iar înmatriculãrile noi de
vehicule rutiere pentru
transportul mãrfurilor au
crescut cu 3%. La categoria
mopeduri ºi motociclete, s-a
înregistrat o creºtere de 8,3%,
pânã la 1.981 unitãþi. 

PETROM, 652
MILIOANE EURO
PROFIT LA 9 LUNI

Petrom a înregistrat în primele
9 luni un profit net de 2,892
miliarde lei (652 milioane
euro), în scãdere cu 1% faþã de
cel din perioada similarã a
anului trecut. Vânzãrile au

avansat însã cu 18%, la 19,185
miliarde lei (4,327 miliarde
euro). Vânzãrile exclud accizele
la produse petroliere.
Conducerea companiei
argumenteazã performanþa
prin aprecierea dolarului faþã
de leu. 
În august, Petrom anunþa un
profit de peste 2 miliarde de lei
în primul semestru, cu 16%
mai mare decât în perioada
corespunzãtoare din 2011.
Însã recordul absolut a fost
obþinut în primul trimestru, cu
1,38 miliarde lei profit, cu 65%
mai mare decât în ianuarie-
martie 2011. Amintim cã în
2011, compania a avut o
creºtere a profitului cu 72%
faþã de 2010.

CREŞTERE ECONOMICĂ
ÎNTRE 0,5% ŞI 0,8%

România va înregistra o
creºtere economicã de numai
0,8% în acest an, iar anul
urmãtor de 2,2%, potrivit noilor
estimãri ale Comisiei Europene
(CE). Banca Europeanã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare
este însã mai pesimistã, cu o
prognozã de 0,5% pentru
acest an ºi 1,9% pentru 2013.
În raportul din primãvarã, CE
estima un avans de 1,4% în
acest an ºi de 2,9% în 2013.
Ulterior, în declaraþia comunã a
reprezentanþilor CE, FMI ºi
Bãncii Mondiale, dupã
misiunea din varã, a fost luatã
în calcul o creºtere de
aproximativ 1% a PIB în acest
an ºi de 2,5% în 2013. Pentru
anul 2014, CE se aºteaptã la o
creºtere a PIB de 2,7%, potrivit
prognozei economice de
toamnã 2012-2014. Comisia
Europeanã aratã cã principalul
motor al creºterii economice
rãmâne cererea internã, care,
din pãcate, este din ce în ce
mai redusã.

Întrebarea lunii octombrie a
atins un subiect sensibil pentru
piaþa de transport, motiv pentru
care mulþi au ales sã nu rãspundã.
Totuºi, 16% dintre cei care au rãs -
puns la întrebarea „Aþi fost abor -
dat pentru a achiziþiona motorinã
de pe piaþa neagrã?” au optat
pen tru varianta potrivit cãreia „Nu
poþi fi competitiv pe piaþa trans -
por turilor dacã nu achiziþionezi
mo torinã inclusiv de pe piaþa nea -
grã”. În acelaºi timp, 19% au
arãtat cã, în ultimul timp, a crescut
oferta pusã la dispoziþie pe piaþa
neagrã. Pe de altã parte, pentru
23% ofertele sunt în scãdere, în
timp ce 42% afirmã cã nu s-au
aflat niciodatã în situaþia sã li se
fi propus sã cumpere motorinã
de pe piaþa neagrã.
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Spune-]i p`rerea!

Despre ce ne dorim în 2013
Care consideraţi că ar putea fi 
cea mai mare realizare în 2013?

Puteþi transmite 
comentariile 

dumnea voastrã direct 
pe site-ul 

www.ziuacargo.ro 
la secþiunea 

„Întrebarea lunii“.

1. O nouã lege a transporturilor.
2. Un control unic corect ºi eficace.
3. Creºterea volumelor de transportat.
4. Creºterea tarifelor.

Motorina de pe piaţa neagră,
în scădere sau nu?
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C onsiliul director UNTRR
este format din Florian
Mihuþ (Frigoexpres) -
pre ºedinte, Constantin
Isac (Prima Trans) - vice -

preºedinte, Dorin Lungu (PL
Noris) - vicepreºedinte, Sanda Ga -
briela Nemeº (Lando Spedition)
- vicepreºedinte, Romeo Medan
(Autosib) - membru, Marius Tu -
do se (Felbermayr Romania) -
mem bru, Liliana Sarafidis (Lilian
Expres EL-RO) -membru.

Amintim faptul cã Florian Mi -
huþ se aflã la cel de-al doilea man -
dat în fruntea UNTRR.

Alegerile din 14 noiembrie au
stârnit unele nemulþumiri, legate
atât de procesul de vot cât ºi de
anu mite aspecte organizatorice
ale Uniunii, iar una dintre vocile
cele mai sonore aparþine fostului
vi cepreºedinte UNTRR, Ion Li -
xandru.

„Organizaþia avea obligaþia sã
informeze toþi membrii prin mij -
loa cele posibile (e-mail, sms etc)
despre cea mai importantã Adu -
na re Generalã, de care depinde
destinul organizaþiei pentru urmã -
torii patru ani. Alegerile au fost
statutare, doar cã organizarea lor
a fost pregãtitã în aºa fel încât
voturile sã se ducã din start într-
o anumitã direcþie. De aceea au
ºi apãrut împuterniciri duble. Prac -
tic, s-a organizat un sistem de
sub or donare a voturilor compa -
ni ilor membre, iar la acest mo -
ment, din pãcate, existã o neîn cre -
d ere în Consiliu. Aºteptãrile mele
sunt legate de prima ºedinþã de
Consiliu, ocazie cu care vor trebui
asumate cererile prezentate de
mine în Adunarea Generalã, res -
pec tiv: suspendarea oricãror in -
dem nizaþii cãtre membrii con si -
liului, suspendarea oricãror diurne
de deplasare, organizarea consi -
lii lor de conducere la 3 luni sau
atunci când este nevoie, cu o
agendã bine stabilitã, atingerea
obiectivelor de protejare a trans -
por tatorilor ºi returnarea indem -
ni zaþiilor care au fost încasate de
un an ºi jumãtate. ªi, ceea ce este

cel mai important, sã nu mai existe
nici o interacþiune între capitalul
sau organizaþia UNTRR ºi membrii
din Consiliu. În situaþia în care
aceste aºteptãri nu sunt rezolvate
în prima ºedinþã a Consiliului, voi
în cerca împreunã cu membrii
UNTRR sã organizãm în cadrul
sta tutar o nouã Adunare Gene ra -
lã“, a afirmat Ion Lixandru, admi -
nis trator Itia Sped, fost vicepre -
ºe dinte UNTRR.

Actuala conducere UNTRR
plea cã din start cu o misiune im -
por tantã, aceea de a reinstaura
în crederea în Uniune pentru toþi
membrii.

„A fost o regizare. Alegerile
au fost incorecte pentru cã anga -
ja þii UNTRR s-au ocupat cu pre -
luarea procurilor de la membri, iar
noi am aflat cu doar o sãptãmânã
înainte cã are loc Adunarea Ge -
ne ralã. Din punctul meu de ve de -
re, actuala conducere nu ne repre -
zintã. Sunt acolo persoane care
nu mai fac transport. Am dat un
ultimatum: dacã pânã la 1 ianuarie
2013 nu se schimbã statutul ºi
nu se reduc indemnizaþiile pentru
membrii Consiliului de la 2.000
lei la maxim 100 euro, cum au
fost pânã în vara anului 2011, nu
vreau sã mai am de-a face cu ei“,
a arãtat Dan Lazãr, director ge ne -
ral Com Divers Auto Ro.

O atitudine de liniºtire a spiri -
te lor a venit chiar din partea
proas  pãt alesului preºedinte

UNTRR, Florian Mihuþ. Acesta
este convins cã va putea rezolva
toate problemele semnalate.

„Alegerile din 14 noiembrie
au fost realizate conform statu tu -
lui ºi, de altfel, nu a fost nici o
con testaþie din acest punct de
vedere. Este posibil sã existe anu -
mite nemulþumiri în urma rezulta -
tu lui votului, dar totul s-a des -
fãºurat corect. În viitor, dorim sã
îmbunãtãþim activitatea UNTRR,
sã acoperim mai bine interesele
tuturor operatorilor de transport.
Trebuie sã ne aplecãm asupra pro -
blemelor pe care transportatorii
le au astãzi ºi trebuie sã facem a -
cest lucru cu multã râvnã. Va tre -
bui sã gândim inclusiv o adaptare
a statutului, în spiritul modernizãrii
acestuia. Principalele probleme
ale transportatorilor sunt legate
de piaþã ºi de costuri - motorinã,
rovinietã, lipsa autostrãzilor, ta -
xe le mari, accesul la piaþã în Eu -
ropa... În acest sens, vom realiza
un lobby mai puternic în relaþia
cu autoritãþile - Parlament ºi Gu -
vern. Acestea sunt obiectivele
principale, care dor.

Nemulþumirile apãrute dupã
alegeri sunt normale, iar lucrurile
semnalate în cadrul Adunãrii Ge -
ne rale sunt chestiuni care vor fi
clarificate ºi rezolvate“, a declarat
preºedintele UNTRR.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

UNTRR are un nou
preşedinte
Florian Mihuţ este noul preşedinte al Uniunii
Naţionale a Transportatorilor Rutieri din
România, după Adunarea Generală care a
avut loc în data de 14 noiembrie.
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M ai mult decât atât, în
ca drul competiþiei,
In ter national Lazãr
Com  pany a fost ma -
rea câºtigãtoare, pe

lân gã titlul de Romanian Transport
Company of the Year 2012 - Con -
ti nental, adjudecându-ºi patru pre -
mii speciale - Premiul pentru po -
pu  la ritate (cele mai multe voturi
ale ci titorilor Ziua Cargo), Premiul
pen tru Pregãtire Profesionalã,
Pre  miul pen tru IT ºi Premiul pen -
tru Stabilitate Financiarã.

Astfel, firma piteºteanã va fi
a nul viitor candidatul României la
com  petiþia europeanã de profil -
Eu ro pean Transport Company of
the Year.

Amintim faptul cã International
Lazãr Company a mai participat la
concursul european în anul 2010,
atunci când a obþinut locul III.

Întorcându-ne la competiþia
na þionalã, locul II a fost câºtigat

de compania Dumagas Transport,
care a obþinut, totodatã, ºi Premiul
pentru Protecþia Mediului.

Ahead Logistics s-a clasat pe
locul al III-lea, iar Premiul pentru
Siguranþã Rutierã a fost obþinut de
firma Denis Spedition.

Juriul concursului este alcãtuit
din specialiºti ºi autoritãþi, care
ana li zeazã dosarele pe care fina -
liº tii com petiþiei le completeazã.
În plus, re prezentanþii firmelor fi -
na liste par ti cipã la o sesiune de
în trebãri ºi rãs punsuri în faþa ju -
riului.

Membrii juriului din acest an
au fost: Daniela Dobrilã, director
li cen þe ARR, Gabriel ªtefãnescu,
in spec tor de stat ºef ISCTR, Cos -
tin Tãtuc, director adjunct direcþia
ru tie rã în ca drul IGPR, Marin Le -
pã da tu, di rec tor general IFPTR,
Dan Co te nescu, director general
Bur sa Trans port, Marian Crãc, pre -
ºe dinte FORT, Radu Dinescu, se -

cre tar general UNTRR, Adriana
Pã lãºan, vicepreºedinte Ari log,
Eugen Cos tan, director ge neral
COTAR, ªtefan Ichim, MARSH,
Ale xandru Boboc, ma nager Price -
water houseCoopers, Radu Bor -
cescu, redactor ºef Ziua Cargo.

În cadrul galei au fost pre -
zenta te ºi rezultatele Ba ro me -
trului Pie þei de Transport ºi Lo -
gisticã, studiu rea lizat de Ziua
Cargo ºi Supply Chain Man a ge -
ment Cen ter, precum ºi date sta -
tistice re feritoare la ope ra torii de
transport ºi parcul de ve hi  cule
comerciale, informaþiile fiind pu -
se la dispoziþie de cãtre Auto -
ritatea Rutierã.

Spectacolul Galei a fost asi -
gurat de Arilog Band, Colegiul Na -
þional de Muzicã George Enescu
ºi Horia Brenciu Orchestra.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Gala Premiilor 
de Transport
În data de 9 noiembrie, a avut loc la Willbrook Platinum
Business & Convention Center, Bucureşti, Gala Premiilor
de Transport, iar International Lazăr Company a câştigat
marele premiu.

Adrian Gãinã - Continental a anunţat câștigãtorul
locului I...

 ... și a înmânat trofeul RTCY 2012 Continental Danielei
Midvichi - International Lazãr Company

Ovidiu Pintilie - Mercedes Benz Romania a înmânat
premiul II Luciei Apostol - Dumagas Transport

Mihai Dinu - Krone a înmânat premiul III lui Mircea
Mãnescu - Ahead Logistics

Date de ultimã
orã privind
piaţa
româneascã de
transport au
fost oferite cu
ocazia Galei de
cãtre Daniela
Dobrilã,
director de
Licenţe și
Autorizãri în
cadrul ARR

Gala a fost
deschisã de
comisarul șef
Lucian Diniţã,
directorul
Direcţiei
Rutiere din
cadrul
Inspectoratului
General al
Poliţiei
Române

Reprezentanţii
International
Lazãr Company
- Daniela
Midvichi,
Cristian
Midvichi și
Mihaela
Meiroșu, alãturi
de Radu
Borcescu -
Ziua Cargo Cele mai recente modele Mercedes Benz, Iveco, Volvo

și Krone au putut fi admirate de cãtre invitaţi
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Koncsag Zsolt, IFPTR

Rãzvan Avram, Ursus Breweries

Parteneri

Liliana Veseliu, Henkel Romania

Cei care au votat în cadrul concursului RTCY 2012
Continental sau au completat Barometrul Pieţei de
Transport și Logisticã au fost înscriși în 2 tombole iar
câștigãtorii au fost extrași cu ocazia Galei de cãtre
sponsori

Iuliana Balogh, Kandia

Andreea Costache, Volvo Romania, a înmânat Premiul
pentru popularitate

4 premii speciale au plecat cãtre International Lazãr Company

Horia Brenciu și orchestra sa au
încins atmosfera

Koncsag Zsolt, IFPTR, a oferit Premiul pentru pregãtire
profesionalã

Dan Cotenescu, Bursa Transport, a oferit Premiul
pentru IT

Cosmin Lixandru, Bridgestone Romania, a înmânat
Premiul pentru stabilitate financiara

Ca de obicei, formaţia ARILOG a demonstrat cã
logisticienii nu sunt numai eficienţi, ci și talentaţi

Momentul prezentat de Colegiul Naþional de Muzicã
George Enescu a fost unul cu adevãrat special

Ovidiu Irimies, Mol Romania, a îmmânat Premiul
pentru mediu Luciei Apostol - Dumagas Transport

Mihai Oprea, Iveco Romania, a înmânat Premiul pentru
siguranţã rutierã lui Gabriel Buzoianu - Denis Spedition

Oana Stoenescu - Garanti Leasing a oferit prin tragere
la sorţi un notebook unuia dintre managerii din
concurs. Câștigãtoare a fost Daniela Midvichi,
International Lazãr Company.
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Un an mediu, cu
costuri în creştere,
dar şi cu majorări de
tarife pe segmentul
de transport. Sunt
câteva dintre
concluziile privind
2012 care au reieşit
din răspunsurile
primite în cadrul
Barometrului pieţei
de transport şi
logistică, realizat de
Ziua Cargo în
colaborare cu Supply
Chain Management
Center.

Barometrul pieţei 
de
transport
şi
logistică
- ediţia
2012

Adriana Pãlãșan, Supply
Chain Management Center
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Î n general, rãspunsurile cli en -
þilor ºi cãrãuºilor sunt ase -
mã nãtoare, 80% dintre res -
pondenþii din fiecare
categorie catalogând 2012

drept mediu. Pe de altã parte,
pentru doar 3% dintre clienþi, anul
2012 a fost foarte rãu, în timp ce,
în cazul transportatorilor, pro cen -
tul creºte la 9%. De menþionat cã
peste 60% dintre respondenþi au
înregistrat creºteri în volumul
mãrfurilor transportate, în timp ce
majorarea medie raportatã a fost
de 20%. În paralel, pentru 77%
din tre cãrãuºi, costurile au crescut
u ºor, în timp ce, pentru 10%, s-au
majorat puternic. Potrivit rãspun -
su rilor primite, costurile ope ra þio -
nale ale transportatorilor au
crescut în 2012 în medie cu 13%,
dar existã ºi câteva cazuri în care
res pondenþii au înregistrat re du -
ceri uºoare de 2-3%. Costurile cu
ºoferii au crescut în 2012, în me -
die cu 10%, în cazul unei pãrþi im -
por tante dintre respondenþi.
Totuºi, pentru 25% dintre com -
pa niile din sondaj, costurile cu
ºoferii au rãmas constante.

Tarifele cresc mai
greu decât
costurile

Dar dacã 77% dintre trans por -
tatori au raportat o majorare u -
ºoa rã a costurilor, pentru numai
65% au crescut uºor tarifele. Ace -
laºi procent dintre clienþi a rapor -
tat o creºtere uºoarã a tarifelor.
Ma jorarea medie a fost de 8%.
Pe de altã parte, numãrul cãrãu -
ºi lor care au ales variante de scã -
dere a tarifelor este sensibil mai
mare decât al clienþilor, care au
men þionat o reducere în acest
sens. Pe primul loc între motivele

Radu Borcescu, 
Ziua Cargo



care au stat la baza schimbãrii ta -
ri felor se aflã modificarea cos -
turilor operaþionale, în timp ce,
pe locul doi, apar negocierile de
preþuri pentru clienþi ºi eliminarea
cli enþilor neprofitabili pentru cã -
rãuºi, iar, pe locul 3, clienþii au
plasat în cele mai multe cazuri ni -
velul mai înalt de servicii so li citate
și în cazul transportatorilor apar
negocierile de preþuri.

Previziuni
moderate pentru
2013

Având în vedere rãspunsurile
primite, 2013 va fi, de asemenea,
un an mediu, aproximativ 70%
din tre companii raportând un grad
me diu de încredere privind atinge -
re a targetului de venituri anul vii -
tor. Procentul celor care au optat
pentru varianta „foarte rãu“ este
însã destul de ridicat, de 26%.

Circa 80% dintre respondenþi
se aºteaptã sã creascã tarifele de
transport în 2013, cei mai mulþi
optând pentru o majorare uºoarã
a acestora. Transportatorii pre vi -
zio n eazã o majorare a tarifelor,
în medie cu 8%. 

Pentru creºterea profita bi li tã -
þii, clienþii afirmã cã vor opta în
2013 pentru îmbunãtãþirea pro duc -
ti vitãþii angajaþilor, training ºi in ves -
tiþii IT, extinderea exter na li zãrii în
domeniul logisticii precum ºi pentru
extinderea externalizãrii în dome -
niul transporturilor. Pe de altã parte,
cãrãuºii au optat, în or di ne, pentru
îm bunãtãþirea pro duc tivitãþii anga -
ja þilor, creºterea flotei, îmbunã tã -
þirea activitãþilor de vânzãri ºi
marketing precum ºi pentru training.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Pe data de 5 noiembrie, la Dublin (Irlanda), Reynolds
Logistics şi-a adjudecat titlul de Compania Europeană a
Anului 2012, competiţie aflată la a treia ediţie.

Reynolds Logistics - European
Transport Company of the Year 2012

P rima ediþie, în 2009, a
fost câºtigatã de com -
pa nia olandezã Van Ma -
an en, iar a doua ediþie,
în 2010, de cãtre firma

bri tanicã Tradeteam. Ocupanþii lo -
curilor doi ºi trei în cadrul ediþiei
din acest an au fost Maszonski
Logistic ºi Snel Logistic Solutions.

Companie
românească
printre cei şase
finalişti

Mai multe firme europene de
transport, câºtigãtoare ale com pe -
tiþiilor naþionale, au completat
dosarele de participare, care au fost
supuse voturilor juriului, în con -
formitate cu mai multe criterii:
structura financiarã a companiei, si -
guranþa ºi resursele umane, sis te -
mele IT ºi mediul. ªase dintre a -
cestea au fost desemnate ca
fi na liste: Com Divers Auto Ro (Ro -
mâ nia), Maszonski Logistic (Po lo -
nia), Matra Transport (Republica Ce -
hã), Reynolds Logistics (Ir lan da),
Snel Logistic Solutions (Bel gia) ºi
Transportes Pascoal (Portugalia).

Reprezentantul þãrii noastre,
Com Divers Auto Ro, a ocupat un
me  rituos ºi onorabil loc patru în
rân dul celor mai bune firme din
Europa.

Este remarcabilã grija în creº -
te re pe care toate companiile par -
ti cipante o au referitor la controlul
cos turilor. Practic, acesta este
seg mentul în care nu mai este loc
de eroare, mai ales când este vor -
ba despre consumul de carburant.
De asemenea, preocupãrile legate
de pregãtirea profesionalã, asigu -
ra rea unui stil de conducere eco -
no mic pentru ºoferi reprezintã
prio ritãþi pentru companiile eu ro -
pene. Totodatã, în condiþiile unui
mediu de afaceri tot mai dificil
pen tru industria transporturilor
din întreaga Europã, companiile
ºi-au sporit preocupãrile pentru
dez voltarea de noi servicii cu va -
loare adãugatã pentru clienþii lor.

Pe podium

Reynolds Logistics (Irlanda) a
câºtigat ETCY 2012, fiind una
dintre cele mai importante com pa -

nii de logisticã materiale vrac, im -
plicate în distribuþia de com bus -
tibili vrac, lubrifianþi, bitum, li chide
speciale ºi mãrfuri pe ri cu loa se din
Irlanda, Marea Britanie ºi Europa
continentalã. Opera þiu ni le sale de
livrare lubrifianþi în Ma rea Britanie
implicã o flotã pro prie de cisterne
pentru a asigura servicii optime
unei varietãþi de clienþi.

Motto-ul sãu: „Add Value
Rather than Erode Margins“ („Mai
degrabã valoare adãugatã, decât
erodarea profitului“).

Reynolds Logistics a obþinut
anul trecut o cifrã de afaceri de
33 milioane euro, are o flotã de
140 vehicule ºi 250 de angajaþi.

Maszonski Logistic (Polonia) a
obþinut locul II în cadrul com pe tiþiei.
Aceastã companie de fami lie ope -
reazã din 1996 extin zân du-ºi cu
repeziciune activi tatea. În pre zent,
oferã un pachet complet de ser vicii,
care include expediþii ºi trans port
naþional ºi internaþional. Este spe -
cia lizatã în transportul unor volume
cuprinse între 100 ºi 130 mc.

Motto-ul sãu: „Your Jumbo Lo -
gistic“ (Logistica dumnea voastrã
jumbo).

Maszonski Logistic are o cifrã
de afaceri de 25,5 milioane euro,
o flotã de 250 vehicule ºi 304
an gajaþi.

Snel Logistic Solutions (Bel -
gia) a obþinut locul III. În primii

sãi 25 de ani de existenþã, Snel
Lo gistic Solutions a devenit un
jucãtor 3PL de calitate în Benelux.
Pornind ca o companie de trans -
port regional, a devenit un furnizor
multinaþional cu subsidiare în Be -
nelux ºi Slovacia. De asemenea,
compania s-a dezvoltat de la un
furnizor tradiþional de servicii in -
tegrate de transport ºi logisticã,
la un dezvoltator de soluþii com -
plete cu valoare adãugatã. 

Motto-ul sãu: „Turning Goods
Into Better“ (Transformã ce e bun
în ceva mai bun).

Snel Logistic are o cifrã de
afa ceri de 31 milioane euro, o flo -
tã de 148 vehicule ºi 296 angajaþi.

Trofeul European Transport
Com pany of the Year a fost conce -
put pentru a descoperi cele mai
bune studii de caz din Europa,
pen tru a pune în valoare munca
pe care o depun transportatorii
in ternaþionali ºi în special pentru
îm pãrtãºirea celor mai bune prac -
tici, pentru a-i inspira ºi pe alþii.
Ju riul este alcãtuit din redactorii
ºefi ai unor reviste de transporturi
europene de valoare ºi din experþi
din diverse domenii. 

Reamintim cã revista Ziua
Cargo este membrã în acest juriu.

Radu BORCESCU
Dublin, Irlanda

radu.borcescu@ziuacargo.ro



T estul a avut loc în Suedia,
pe un traseu consistent,
având porþiuni de au to -
stra dã, dar ºi drumuri se -
cundare. În plus, nu mai

puþin de 12 camioane, în diferite
con figuraþii, au fost puse la dis -
po ziþia jurnaliºtilor. Astfel, am pu -
tut testa motoare EURO 5, dar ºi
noul EURO 6, cu puteri cuprinse
între 460 CP ºi 750 CP, în diferite
configuraþii, inclusiv cele specifice
þã rilor nordice, având 25,25 m
lun gime ºi masã totalã de 60 t, cu
sus pensie clasicã, precum ºi IFS
(sus pensie faþã independentã).

Evoluţie pe toate
aspectele

Noul Volvo FH este un camion
care te cucereºte pas cu pas. Mai
întâi îl vezi ºi îi admiri designul in -
te resant - unii îl plac mai mult, alþii
mai puþin, dupã gustul fie cã ruia.
Apoi, urci în cabinã ºi deja rã mâne
foar te puþin loc pentru sub iec ti vi -
tate. Spaþiul interior ge neros, lu -
minozitatea bunã (dato ra tã inclusiv
trapei), materialele de foarte bunã
calitate utilizate, combinaþia de
culori sunt aspecte convingãtoare.
Însã cel mai mare impact îl are chiar

condusul. În primul rând, este vorba
despre po ziþia la volan, care, în
cazul Nou lui FH, poate fi ajustatã
în moduri pânã acum indisponibile
în lumea camioanelor. Un rol
esenþial la acest aspect este noua
posibi li ta te de reglare a volanului,
care, pe lângã reglarea clasicã pe
douã dimensiuni, a mai primit o
funcþie de aplecare cãtre ºofer. De
altfel, în timpul testului, repre zen -
tanþii con structorului suedez ne-au
în cu rajat sã încercãm diferite poziþii
la volan pentru a simþi cât mai bine
confortul deosebit oferit ºo fe rilor.
Iar noua funcþie de reglare a vola -

nu lui, banalã la prima ve de re, are
un impact important. Astfel, Volvo
face încã un pas important cã tre
ofe rirea unei senzaþii ase mã nã toa -
re cu cea oferitã de un autoturism.

Dupã ce îþi reglezi cu meti cu -
lo zitate poziþia, îþi ajustezi scau -
nul, volanul ºi oglinzile, apreciezi
încã o datã calitatea materialelor
(este o adevãratã încântare atin -
ge rea volanului ºi a tuturor co -
men zilor), porneºti în sfârºit la
drum. ªi nu este nevoie sã faci
mulþi kilometri pentru a înþelege
evoluþia pe care Volvo a adus-o
prin Noul FH. Totul a fost îmbu -
nã tãþit ºi încã în moduri în care
sã realizezi imediat diferenþa.

Vizibilitatea asupra drumului
reprezintã un aspect major de îm -
bu nãtãþire, iar la acest lucru au
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Astfel este descris Noul FH de c`tre reprezentantul Volvo
Trucks, iar după ce am avut ocazia să conduc camionul,
am înţeles pe deplin semnificaţia acestor cuvinte.

Volvo FH

Un camion construit
în jurul şoferului
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FH-460 4X2 Tractor
Motor: D13C EURO 5
Putere maximã: 460 CP
Cuplu maxim: 2.300 Nm
Cutie de viteze: I-Shift
Suspensie: pneumaticã faþã/spate, faþã independentã (IFS)
Control suspensii: prin telecomandã
Frâne: pe discuri, EBS
Cabinã: Globetrotter Cab
Dotãri siguranþã: Forward Collision Warning ºi ACC, I-See, LCS (Lane

Change Support), Driver Alert Support, Lane Keeping Support,
Departure Warning.

FH-500 6X2 Tractor
Motor: D13K EURO 5
Putere maximã: 500 CP
Cuplu maxim: 2.500 Nm
Cutie de viteze: I-Shift
Suspensie: pneumaticã faþã/spate, faþã independentã (IFS)
Control suspensii: prin telecomandã
Frâne: pe discuri, EBS
Cabinã: Globetrotter Cab
Dotãri siguranþã: Forward Collision Warning ºi ACC, I-See, LCS (Lane

Change Support), Driver Alert Support, Lane Keeping Support,
Departure Warning.

Confort deosebit,
materiale de bunã calitate,
dispunere ergonomicã a
tuturor elementelor, dar și
un design care face
șoferul sã se simtã bine.
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con tribuit noile oglinzi, mãrirea
su prafeþei vitrate în partea de jos-
faþã a portierei ºi micºorarea stâl -
pu lui din stânga al cabinei. Un -
ghiul „mort“ a fost redus
sem nificativ ºi acest lucru are un
rol important în confortul ºofe ru -
lui.

Am apreciat, de asemenea,
simplitatea ºi eficienþa comenzilor
de pe volan. Practic, te obiºnuieºti
imediat cu ele ºi cu ajutorul lor
poþi controla cam tot ceea ce te
poate interesa în timpul condu -
su lui (computer de bord, pilot au -
to mat, radio...). Acesta este mo -
men tul în care trebuie sã
recu noºti cã bordul, de fapt între -
gul post de conducere, a fost con -
ceput ergonomic ºi oferã ºoferului
informaþiile necesare într-un mod
uºor de înþeles. Însã, mai mult
decât atât, este evident faptul cã
Volvo a avut grijã din plin de as -
pec tul psihologic - luminile, for -
mele, materialele, toate te fac sã
te simþi bine... ca în situaþia în care
conduci o limuzinã scumpã ºi des -
coperirea fiecãrui aspect nou din
bord îþi confirmã ºi chiar de pã -
ºeºte aºteptãrile. ªi dacã tot vor -
bim de aspecte noi, a fost o sur -
pri zã plãcutã sã constatãm
schim barea modului în care este
ac þionatã frâna de mânã (la Noul
FH a devenit o clapã), iar dezac -
ti varea se realizeazã inclusiv auto -

mat la plecarea de pe loc, înde -
plinind astfel ºi funcþia de ajutor
la plecarea din rampã. De ase -
menea, frâna de staþionare se acti -
veazã automat, la scurtã vreme
dupã oprirea motorului. Astfel,
ºoferii pot sta liniºtiþi când se
depãrteazã de camion, chiar dacã
nu îºi mai amintesc cu precizie
dacã au activat sau nu frâna.

Dar cel mai apreciabil aspect
al Noului FH este senzaþia de
siguranþã ºi control pe care o ai
la volan, senzaþie la care contri -
bu ie suspensiile, direcþia foarte
precisã ºi sensibilã la miºcarea
vo lanului, pedalele moi, rãspunsul
rapid la acceleraþie ºi frânã.

Camionul care îşi
aminteşte
dealurile

Consumul de carburant repre -
zin tã un aspect esenþial pentru
ca mioanele de astãzi, iar Volvo a
anunþat cã noul lanþ cinematic
este mai economic decât cel pre -
ce dent. Amintim, de asemenea,
cã, odatã cu Noul FH, Volvo a lan -
sat ºi motorul EURO 6.

În reducerea consumului de
motorinã, tehnologia joacã un rol
important, iar constructorul sue -
dez a introdus funcþia I-See, care
face posibilã reducerea supli men -
tarã cu pânã la 5% a consumului
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FH16-750 4X2 Tractor
Motor: D16G, EURO 5
Putere maximã: 750 CP
Cuplu maxim: 3.550 Nm
Cutie de viteze: I-Shift
Suspensie: arcuri parabolice faþã, pneumaticã spate
Control suspensii: prin telecomandã
Frâne: pe discuri, EBS
Cabinã: Globetrotter XL Cab
Dotãri siguranþã: Forward Collision Warning ºi ACC, I-See, LCS (Lane

Change Support), Driver Alert Support, Lane Keeping Support,
Departure Warning.

FH-460 6X2 Rigid
Motor: D13K EURO 6
Putere maximã: 460 CP
Cuplu maxim: 2.300 Nm
Cutie de viteze: I-Shift
Suspensie: pneumaticã faþã/spate
Control suspensii: prin telecomandã
Frâne: pe discuri, EBS
Cabinã: Globetrotter Cab
Dotãri siguranþã: Forward Collision Warning ºi ACC, I-See, LCS (Lane

Change Support), Driver Alert Support, Lane Keeping Support,
Departure Warning.

FH-540 6X2 Tractor
Motor: D13C, EURO 5
Putere maximã: 540 CP
Cuplu maxim: 2.600 Nm
Cutie de viteze: I-Shift
Suspensie: pneumaticã faþã/spate, faþã independentã (IFS)
Control suspensii: prin telecomandã
Frâne: pe discuri, EBS
Cabinã: Globetrotter XL Cab
Dotãri siguranþã: Forward Collision Warning ºi ACC, I-See, LCS (Lane

Change Support), Driver Alert Support, Lane Keeping Support,
Departure Warning.

FH16-700 6X2 Rigid
Motor: D16G, EURO 5
Putere maximã: 750 CP
Cuplu maxim: 3.150 Nm
Cutie de viteze: I-Shift
Suspensie: arcuri parabolice faþã, pneumaticã spate
Control suspensii: prin telecomandã
Frâne: pe discuri, EBS
Cabinã: Globetrotter XL Cab
Dotãri siguranþã: Forward Collision Warning ºi ACC, I-See, LCS (Lane

Change Support), Driver Alert Support, Lane Keeping Support,
Departure Warning.

de combustibil. I-See este un
pachet software pentru transmisia
I-Shift. Practic, cu ajutorul GPS-
ului, camionul înregistreazã carac -
te risticile de relief de pe traseele
efec tuate, iar atunci când auto -
ve hiculul merge pe „pilot auto -
mat“ va alege treapta de vitezã
ºi regimul de turaþii optim din
punct de vedere al consumului,
analizând specificul drumului aflat
în memoria I-See. Acest sistem
reduce consumul de combustibil
pe trasee deluroase.

O economie suplimentarã de
5% este posibilã cu noul pachet
de economisire combustibil (Fuel
Package). Acest pachet cuprinde
cursuri de instruire pentru ºofer
ºi asistenþa lunarã denumitã Con -
siliere combustibil - ºi are drept
scop reducerea consumului atât
prin modificarea stilului de condus

al ºoferului cât ºi prin îmbu nã tã -
þirea cunoºtinþelor acestuia privind
tehnicile de condus economic. 

Iar eforturile de reducere a
con sumului nu se opresc aici.
Volvo a anunþat cã, în toamna
anului 2013, va fi lansat Volvo I-
Torque, noul lanþ cinematic ce va
oferi un consum de combustibil
ºi mai mic, dar ºi performanþe
dina mice mai bune.

Reprezentanþii Volvo au de -
clarat cã I-Torque reduce con su -
mul de combustibil cu pânã la 4
procente ºi, împreunã cu I-See ºi
alte îmbunãtãþiri minore, rezul ta -
tul este un consum de com bus -
tibil care scade cu pânã la 10
procente.

Radu BORCESCU
Göteborg, Suedia

radu.borcescu@ziuacargo.ro



C amionul Volvo FE Hibrid
foloseºte cu 30% mai
puþin combustibil, este
mai prietenos cu mediul,
emisiile de CO2 sunt cu

30% mai reduse ºi produce cu
pânã la 50% mai puþin zgomot
comparativ cu un camion diesel
convenþional. Romprest va folosi
Volvo FE atât în activitatea de sa -
lu britate cât ºi în cea de curãþenie
stradalã - udat, stropit ºi mãturat
mecanizat. 

„Salubritatea este un domeniu
plin de provocãri, în care, din do -
rin þa de a proteja mediul, se fac
nu meroase inovaþii. Suntem foar -
te bucuroºi cã, alãturi de parte -
nerii noºtri, Volvo ºi Primãria Sec -
to rului 1, aducem în premierã
pen tru România ºi Europa de Est,
un autocamion hibrid dedicat
activitãþii de salubritate. Volvo FE
este testat în Bucureºti pentru a
vedea beneficiile, atât pentru
popu laþie, prin reducerea zgomo -
tu lui, cât ºi pentru mediu. În urma
perioadei de testare, vom decide
dacã vom face investiþia plani fi ca -
tã în achiziþionarea mai multor
camioane hibrid, investiþie pe care
o estimãm la aproximativ 3 mili -
oa ne de euro”, declarã Marin Ne -
cula, CEO Romprest.

„Pentru Primãria Sectorului 1,
sãnãtatea locuitorilor este esen -
þia lã! De aceea, am dezvoltat în ul -
timii ani o strategie coerentã de
pro tecþie a mediului ºi de elimi -
nare sau limitare a surselor de
po luare din aceastã zonã ad mi -
nis trativã. Amplul program de
înver zire a Sectorului 1, cel mai
mo dern centru de colectare selec -
tivã a deºeurilor din þarã, testarea
unuia dintre cele mai economice
ºi mai puþin poluante utilaje de
salubritate existente pe piaþã sunt
câteva dintre componentele aces -
tei strategii, prin care ne dorim sã
creºtem calitatea vieþii locuitorilor

Sectorului 1”, a declarat Andrei
Chiliman, Primarul Sectorului 1.

Un hibrid paralel

Volvo FE este un hibrid paralel,
energia de la motorul diesel ºi
cea de la motorul electric putând
fi utilizate împreunã sau inde pen -
dent una de alta. Sistemul comutã
au tomat între cele douã surse de
energie. În cazul în care camionul
hibrid este condus în prima treap -
tã de vitezã, vehiculul este pus în
miºcare exclusiv de motorul sãu
electric. Ulterior, atunci când vehi -
cu lul accelereazã, motorul diesel
ºi cel electric vor lucra în paralel
pen tru a optimiza consumul de
com bustibil.

În funcþie de ciclul de utilizare,
Volvo FE Hibrid poate reduce con -
su mul de carburant ºi emisiile de
dioxid de carbon cu pânã la 20%.
În plus, folosind un compactor
elec tric pentru camioanele de co -
lectare a deºeurilor, procentul
poa te creºte pânã la 30%.  Cami -
o nul hibrid este propulsat cu aju -
to rul motorului diesel de 7 litri,
de ultimã generaþie, disponibil în
douã variante de putere, 300 CP
ºi cuplu de 1.160 Nm, ºi respectiv
340 CP ºi un cuplu motor de
1.300 Nm. Motorul diesel funcþio -
nea zã în paralel cu un motor elec -

tric de 120 kw. Volvo FE este
echi pat cu sistemul automatizat
Volvo de schimbare a treptelor
de vitezã I-Shift. Motorul electric
primeºte energie de la baterii de
ultimã generaþie, litiu-ion. 

„Una din valorile fundamentale
ale grupului Volvo este grija faþã
de mediu iar de-a lungul anilor
am dezvoltat numeroase soluþii
de combustibili alternativi pentru
vehicule comerciale. Volvo FE
Hibrid a stârnit un mare interes la
nivel european ºi sunt foarte mân -
dru cã putem sã oferim acest pro -
dus clienþilor din România. Vom
testa acest echipament împreunã
cu partenerul nostru tradiþional
Romprest, o companie care îm -
pãr tãºeºte acelaºi interes pentru
soluþii care protejeazã mediul”,
spu ne Sigurd Wandel, Director
General Volvo Romania.

Romprest colaboreazã de
peste 10 ani cu Volvo, achi zi þio -
nând în aceastã perioadã peste
250 de echipamente ºi acceso -
ri zãri, investind în acestea peste
50 milioane de euro. Romprest
este, în acest moment, cel mai
mare client Volvo din Europa de
Est pentru echipamente cu inci -
denþã majorã de mediu. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Romprest, în parteneriat cu Volvo şi Primăria Sectorului 1,
testează, în premieră în România şi în Europa de Est, primul
camion cu tehnologie hibridă - Volvo FE, dedicat serviciilor
de salubritate. Romprest doreşte să achiziţioneze, în
perioada următoare, mai multe echipamente hibrid pentru
activităţile curente din Bucureşti.

Romprest testează 
primul camion hibrid 
din Europa de Est
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Ziua Cargo: De ce
multibrand?
Stefano Albarosa: Ca dis tri -

bu itor, nu ne mai putem permite
sã ne adresãm numai unui seg -
ment de piaþã, în condiþiile în care
piaþa totalã s-a restrâns cu apro -
xi mativ 70%. Iar modelul nostru
de afacere presupune sã vindem
cât mai multe vehicule noi ºi sã
cum pãrãm cât mai multe uzate.
Astfel, trebuie sã ne adresãm unui
segment de piaþã cât mai larg. 

În anul 2008, s-au vândut
apro ximativ 8.500 de camioane
gre le, peste 16 t, la o valoare me -
die de 85.000 euro ºi la o marjã
medie de 10%. Asta înseamnã
peste 70 de milioane euro în co -
mi sioane pentru vânzare. Iar a -
ceas tã sumã putea acoperi cos -
turile de funcþionare a unui numãr
mare de distribuitori. Astãzi, co -
mi sioanele sunt de 2-3%, se vând
mult mai puþine maºini ºi la preþuri
diminuate.

În 2008, Cefin a vândut 2.700
de vehicule noi. În acest an, cred
cã nu ajungem nici la 600. În
schimb, în 2008, am vândut 230
de maºini uzate, iar în 2012 vom de -
pãºi 1.000. Lucrurile s-au inver sat.

Industria noastrã s-a schimbat
radical, în sensul cã, dacã ne uitãm
la preþuri, camioanele de astãzi cos -
tã cu 15-20% mai puþin decât în
2008. Din pãcate, în acest spa þiu
de 15-20%, este inclusã ºi re mu -
neraþia pe care puteau sã o pri -
meascã distribuitorii cami oa ne lor.

În plus, criza aceasta a dus la
o concurenþã agresivã pe consi -
de rente legate de stocare, mai
târziu, pe considerente legate de
criza europeanã, dupã care pre -
þu rile au rãmas substanþial mai
mici faþã de nivelul din 2008. 

Pe de altã parte, dacã astãzi
vreau sã cumpãr un camion nou,

pot sã obþin toate informaþiile de
care am nevoie în nu mai mult de
10 minute de muncã. Progresul
teh nologic, iar Internetul joacã
aici un rol foarte important, a dus
la o transparenþã totalã.

Care producãtor sau distri bu -
i tor din industria auto nu are web-
shop astãzi? Bineînþeles cã nu
cumperi de pe web un auto ve hi -
cul, dar simpla muncã de a cum -
pã ra un camion de la un pro du cã -
tor ºi de a-l vinde unui client nu
poa te acoperi nici mãcar chel tu -
ie lile reþelei de distribuþie. ªi a -
tunci, un distribuitor, pentru a pu -
tea trãi, trebuie sã se concentreze
acolo unde mai este valoare adãu -
gatã. Cefin dispune de o reþea dez -
voltatã de distribuþie, este cel mai
important dealer de vehicule rulate
din România, oferã servicii com -
plete precum piese de schimb,
service, trade-in, con sul tan þã
pentru finanþare ºi asigu rare...

Astãzi, noi nu suntem legaþi
de câte maºini vindem ºi câte
cum pãrãm. De exemplu, am avut
un contract în vara aceasta, în care
am vândut o maºinã ºi am cum -
pã rat 32. Practic, putem sã valo -
ri ficãm orice vehicul comercial,
indiferent dacã este vorba de
vânzare sau cumpãrare...

În aceste condiþii, a devenit
vânzarea de vehicule noi
neinteresantã din punct de
vedere al câºtigurilor?
Pentru Cefin, vânzarea unui

ve hicul nou este numai un „cal
tro ian” pentru a putea intra la un
cli ent ºi a cumpãra vehicule se -
cond-hand, a vinde service, piese
de schimb, carosãri etc. Practic,
pentru a activa lanþul de valoare
adãugatã pe care îl putem oferi.
Am fãcut trecerea de la un centru
logistic de distribuþie ºi de servicii
monobrand la un truck center. Iar

în truck center, valoarea adãugatã
este în servicii.

În 2008, Cefin era numai un
lanþ logistic, care asigura adu ce -
rea maºinii de la fabricã la clienþi
(vânzare, transport, înmatriculare,
asigurare). Astãzi, acest concept
a murit, rãmânând numai la pro -
du cãtori, aceºtia fiind singurii care
îºi mai pot permite sã susþinã un
apa rat de livrare. Pentru distri bu -
i tor nu mai este sustenabil. Îna -
in te, se vindea o maºinã nouã ºi,
datoritã câºtigului care se obþinea,
ne permiteam sã cumpãrãm ma -
ºini uzate, în pierdere, pentru cã
obiectivul era vânzarea de maºini
noi. Astãzi, este exact invers: câº -
ti gul este minim la maºina nouã,
dar poþi avea o afacere bunã la
maºina second-hand.

Este o relaþie funcþionalã
cu producãtorii? Puteþi sã
vindeþi camioanele la
aceleaºi preþuri ca ºi
dealerii care îi reprezintã în
exclusivitate?
Acordurile comerciale pe care

le-am fãcut cu diferiþi producãtori
sunt acorduri de concurenþã loialã.
Bineînþeles cã nu îºi doresc sã fa -
cem un acord de parteneriat în
care noi concurãm unul cu altul.

Iar în acest sens sunt sisteme
de a identifica clienþii la un stadiu
in cipient al negocierilor, fiind pre -
fe rat cel care are o relaþie mai bu -
nã cu clientul respectiv.

La ora actualã,
comercializaþi trei branduri
de camioane, pe
segmentul de autovehicule
noi. Veþi extinde numãrul
acestora?
Ar trebui sã putem oferi orice

marcã de camion, sã ne adresãm
la 100% din piaþã, însã nu se poa -
te pentru cã sunt anumite branduri
care nu lucreazã cu agenþi.

Evoluþia vine prin inovaþie, iar
Cefin trebuie sã fie perceput ca

punct de soluþie pentru orice pro -
ble mã legatã de optimizarea unei
flote de camioane. La Cefin, o -
biec tivul este sã ajutãm clientul
ºi sã gãsim pentru el cea mai bunã
ofertã de pe piaþã. 

Un vânzãtor Cefin înþelege
unde este o afacere ºi o exploa -
tea zã. Trebuie sã fie un fel de bu -
si ness manager. La noi, un vân -
zã tor nu se duce numai sã vândã
ceva clienþilor, ci sã vadã inclusiv
cum poate fi valorificat parcul a -
ces tuia, dacã are nevoie de opti -
mi zare de flotã, de extindere, de
re ducere de flotã, de a miºca niºte
camioane care nu se mai miºcã.

De fapt, noi trebuie sã dãm so -
luþiile, nu produsele - pe a ces tea
din urmã le asigurã produ cã to rul. 

Piaþa a acceptat cu
uºurinþã noul concept?
Conceptul a început în 2010

prin tr-o activitate intensã pe vehi -
cu le uzate, iar 2011 a fost primul
an din istoria Cefin în care s-au
vân dut mai mult uzate (1.200) de -
cât noi (800). Iar de anul acesta
am început comercializarea multi -
brand pe camioane noi.

Dacã Cefin ar fi rãmas dealer
mo nobrand, nu ar mai fi existat. 

Dintre autovehiculele noi
comercializate anul acesta,
toate au avut la bazã
preluarea de cãtre Cefin a
unor autovehicule vechi
(trade-in)? 
Peste 90%. Foarte puþine ma -

ºini mai sunt doar vândute ºi este
normal, pentru cã astãzi nimeni
nu cumpãrã vehicule sã extindã
flota, ci doar sã o înlocuiascã sau
chiar sã o scadã. Secretul este sã
ai capacitatea de a propune o afa -

cere. Nu e simplu. Avem depar ta -
ment special pentru a realiza eva -
luãri corecte, pentru cã preþurile
camioanelor sunt foarte fluc tuan -
te. Acum constatãm cã efectul
dinamic îl au maºinile foarte ief -
ti ne, adicã sub 10.000 de euro.

Piaþa second-hand a fost o
sal vare pentru noi. Aproximativ
75% din câºtig îl facem pe acest
segment.

Credeþi cã o sã vã urmeze
exemplul ºi alþi distribuitori
de vehicule comerciale?
De acum în doi ani nu va mai

exis ta nici un distribuitor mono -
brand la camioane, în afarã de im -
por tatori. Pentru distribuitorul in -
de  pendent sunt douã soluþii: ori
vin de la producãtor, ori devine
multi brand. 

Toate industriile evolueazã
spre un sistem multibrand, care
sã-þi permitã sã câºtigi mai puþin
per unitate vândutã pentru cã vinzi
o plajã de produse mai mare.

Cefin a trecut prin
momente dificile. Care
sunt perspectivele de
rezolvare a situaþiei?
Astãzi, am ajuns la o anumitã

sta bilitate. Am mare încredere în
Cefin ºi sunt absolut hotãrât sã
trec peste criza aceasta. 

Dorim sã ieºim din insolvenþã
în 2013 - depinde cum ne vom
în þe lege cu toþi factorii de decizie
im plicaþi.

În orice caz, astãzi, Cefin face
an gajãri, investeºte în imagine -
sun tem foarte activi în piaþã. La
ora actualã, avem 450 de angajaþi,
nu avem o problemã în relaþia cu
clienþii deoarece am reuºit sã ges -
tio nãm situaþia printr-o comu ni -
ca re bunã, avem foarte mulþi fur -
ni zori cu care lucrãm ºi care au
încredere în noi, inclusiv furnizori
noi.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Cefin Trucks,
dealer multibrand
O schimbare de filozofie a stat la baza realizării noului
model de afaceri pus în aplicare de către Cefin.
Comercializarea mai multor branduri, precum şi
dezvoltarea de noi produse, mai complexe au reprezentat
singura soluţie pentru a traversa criza. Am discutat cu
Stefano Albarosa, CEO Cefin Romania, despre
oportunităţile acestui nou model de afaceri, dar şi despre
situaţia dificilă prin care trece piaţa vehiculelor
comerciale.

Vom fi o societate de succes atunci când fiecare persoanã
care are ceva de fãcut cu un camion - vinde, cumpãrã,

schimbã, reparã - se gândeºte prima datã la Cefin.“

„

Pânã la sfârºitul anului,
50% dintre vehiculele

reparate în service-urile noastre
vor fi alte branduri decât Iveco.
Astãzi, suntem la 20%.“

„
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P e pista de la Monte
Blan co, în apropiere de
Se vilia (Spania), 33 de
ºoferi europeni au luat
parte la faza finalã a

com petiþiei Optifuel Challenge
2012, un eveniment creat de Re -
na ult Trucks pentru a ridica nivelul
pregãtirii profesionale în domeniul
economiei de combustibil ºi al
con ducerii economice. Competiþia
a fost structuratã în douã pãrþi. În
primul rând, a fost vorba despre
un test teoretic, constând dintr-un
chestionar cu 35 de întrebãri, pen -
tru a testa cunoºtinþele ºo fe ri lor
în privinþa principiilor con du ce rii
economice. Dupã aceea, com -
petitorii au trebuit sã facã o cur -
sã de 40 minute pe ºosea, la vo -
lanul unui camion Premium
Op tifuel de 430 CP. 

La sosire, stilul lor de condu -
ce re, viteza ºi consumul de com -
bus tibil au fost analizate de cãtre
sistemul Optifuel Infomax, soft -
ware creat de Renault Trucks. Vi -

te za ºi consumul mediu au fost
cele douã criterii principale uti li -
za te pentru evaluare în timpul fa -
zei practice a competiþiei. 

Pentru a se asigura cã toþi
com petitorii sunt supuºi aceloraºi
con diþii, cele opt vehicule utilizate
au fost reglate pentru a oferi ace -
laºi nivel de performanþã. Un al
nouãlea vehicul a însoþit fiecare
grup de ºoferi pentru a lua în con -
siderare diverse elemente care ar
putea avea un impact asupra con -
du cerii ºi pentru a compensa pen -
tru variaþiile în volumul de trafic
pe parcursul zilei. 

În incinta facilitãþii de testare,
au fost, de asemenea, organizate
ateliere pentru demonstrarea sis -
te melor Optifuel Solutions de la
Re nault Trucks. Acest lucru a
oferit ºoferilor ºi managerilor care
i-au însoþit oportunitatea de a se
convinge în timp real de eficienþa
acestor soluþii, cum ar fi instru -
men tele de optimizare a con fi gu -
ra þiei camionului (Optiroll,

OptiTrack etc), de instruire a ºo -
fe rilor ºi de mãsurare ºi analizã
(Op tifuel Training, Optifuel Info -
max ºi Optifleet), precum ºi de
re ducere a consumului pe parcur -
sul întregii durate de viaþã a ve -
hi culului (prin programe de în tre -
þinere ºi piese de schimb aprobate
de constructor). 

De asemenea, cei prezenþi au
avut ocazia sã testeze aceste
prin cipii prin intermediul unui
simu lator de conducere econo -
mi cã, acesta având în prezent ver -
siuni gratuite pentru smartphone
(Truck Fuel Eco Driving), dispo -
ni bile prin App Store ºi Google
Play. 

Câştigătorii

Câºtigãtorii competiþiei Op ti -
fuel Challenge au fost anunþaþi în
cadrul unei ceremonii desfãºurate
în încheierea zilei de concurs. 

Ocupantul locului întâi, cu un
scor de 97,8 puncte din 100 po -

Finala primei ediţii a Optifuel Challenge, o competiţie de
conducere economică organizată de Renault Trucks, a
avut loc pe data de 19 octombrie la Sevilia. 33 de şoferi
din 16 ţări au participat la eveniment, la bordul noii
versiuni a modelului Premium Optifuel 430 CP. Concursul a
fost câştigat de către un şofer spaniol, urmat pe podium
de competitori din Finlanda şi Franţa.

OPTIFUEL CHALLENGE 2012

Campionii economiei
de combustibil
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si bile, a fost spaniolul Jose-Miguel
Velilla, cãruia i s-au înmânat cheile
unui Renault Twizy. Compania pe
care o reprezintã, Translogrono, a
fost recompensatã cu un contract
de închiriere full service pe un an
pentru un Premium Optifuel 430
CP.

Pe locul doi, cu 95,4 puncte
din 100, s-a clasat Paul Stor -
hannus din Finlanda, reprezentant
al companiei Ahola, acesta fiind
recompensat cu un iPad 16 Go ºi
cu o jachetã de piele Renault
Trucks. Compania a primit un set
de anvelope Michelin X Line ºi
jenþi Alcoa pentru un tractor 4x2. 

Locul trei pe podium a fost
ocu pat de francezul Jean-Luc
Vinet, cu 92,1 puncte din 100,
ºo fer al Tratel Group. El a câºtigat
un iPhone 5 ºi o jachetã Renault
Trucks, iar compania - asigurare
pe un an pentru un vehicul Re -
nault, oferitã de Renault Trucks
Fi nancial Services, ºi un kit de
uleiuri Renault Trucks Oils Eco 5. 

Clienţi implicaţi în
„Fuel Eco”

Pentru Cristophe Lecostoex,
reprezentant al Tratel Group, redu -
ce rea consumului de combustibil
este un obiectiv semnificativ atât
pentru grup, cât ºi pentru ºoferi
ºi clienþi. „Mai presus de toate,
ne concentrãm pe siguranþã, dar
ºi pe realizarea de economii”, ex -
plicã acesta. „Dar economia de
com bustibil este numai partea
vizibilã. Deoarece cu Fuel Eco
realizãm, de asemenea, economii

în mentenanþã, este mai puþinã
uzurã a anvelopelor ºi frânelor ºi
numãrul accidentelor este redus.
Toate sunt interconectate.” 

Alãturi de instructori, demo-
driveri, sisteme IT la bord, foarte
important pentru companie este
ca ºoferii implicaþi în activitatea
de zi cu zi sã fie foarte buni - sti -
mulaþi ºi cu bonusuri de consum
- ºi, de asemenea, implementarea
unei culturi la nivel de companie
care sã implice pe toatã lumea,
de la management, la operaþional.
Unul dintre elementele sur prin zã -
toa re este faptul cã Tratel a decis
sã foloseascã autostrãzile cât mai
mult posibil, chiar dacã, în unele
cazuri, utilizarea majoritarã a a -
ces tora nu constituie calea cea
mai scurtã ca numãr de kilometri;
acest fapt conduce la economii
de timp, de combustibil ºi la îm -
bu nãtãþirea siguranþei. 

Cam acelaºi mesaj este trans -
mis ºi de cãtre transportatorii fin -
lan dezi. „Conducerea economicã
a devenit un adevãrat mod de
viaþã pentru ºoferii noºtri”, a de -
cla rat Caj Björkskog de la Ahola
Transport. „Prin creºterea gradului
de conºtientizare în privinþa celor
mai bune practici în conducere,
am vãzut reducerea ratei acci den -
te lor, ceea ce este foarte motivant
pentru ºoferii noºtri”. 

În Germania, Andreas Manke,
fleet manager la Spedition Bart -
kowiak GmbH, spune: „Dupã ce
a fost lansatã ideea Optifuel în
2008, am reuºit sã obþinem eco -
no mii medii de 5 litri la 100 km.
Aplicate la flota noastrã de 35 ve -

hi cule, înseamnã reducerea cos -
tu rilor cu aproximativ 100.000
euro anual. 80% din vehiculele
noas tre sunt acum Premium Long
Distance echipate cu pachet Opti -
fuel. De asemenea, abordãm ºi
as pectele ecologice, deoarece
eco nomisirea energiilor fosile pro -
te jeazã mediul ºi ajutã la con ser -
varea resurselor naturale pentru
generaþiile viitoare”. 

Aceastã viziune este împãr tã -
ºi tã ºi de Translogrono, compania
spaniolã al cãrei ºofer a câºtigat
com petiþia. „Principalul nostru
scop este sã reducem costurile,
ur mat de protecþia mediului”, ex -
plicã Santiago ºi Julio Gutierrez.
Com pania, care utilizeazã Pre -
mium Long Distance, se bazeazã
pe diferite instrumente pentru
redu cerea consumului: „În parti -
cu lar, facem analize Infomax pe
care le urmãrim în fiecare lunã,
or ganizãm programe de training
ºi utilizãm mentenanþa preventivã
în atelierul nostru integrat. De ase -
me nea, facem analize ale lubri fi -
a nt ului prin Diago Renault, care ne
ajutã sã evitãm defecþiunile”. 

Pionier în domeniul reducerii
consumului de combustibil, Re -
nault Trucks oferã o abordare glo -
balã a acestei provocãri prin inter -
me diul Optifuel Solutions ºi al
ini þiativei All For Fuel Eco. Opti -
fuel Challenge reprezintã, în acest
context, ilustrarea perfectã a an -
ga jamentului constructorului, în
parteneriat cu clienþii sãi. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Continental SCANDINAVIA pentru toate axele

Un profil reuşit 
pe timp de iarnă

Î n acest moment, Conti nen -
tal, prin linia de produse de
an velope de iarnã SCAN DI -
NAVIA, depãºeºte în mod
evident cerinþele legale în

ceea ce priveºte dotarea axelor
mo toare cu anvelope M+S. Toate
an velopele SCANDINAVIA, de la
axul punþii de direcþie la puntea
mo toare ºi pânã la anvelopele re -
mor cii, oferã proprietãþi supe rioa -
re pe timp de iarnã, aºa cum e evi -
denþiat ºi prin simbolul fulgului de
nea de pe flancul acestora. An ve -
lopele de iarnã Continental ofe rã un
trans port de bunuri în si gu ran þã în
condiþii de gheaþã ºi zãpadã, fãrã
a afecta confortul în tim pul rulãrii,
uzu ra sau consumul de carburant.
Con strucþia anv e lo pei ºi structura
pro filului adap ta te în mod special
pen tru poziþia axului asigurã tracþiu -
ne ºi ma ne vrabilitate optimã vehicu -
lului.

Anvelopa potrivită
la locul potrivit

Astfel, anvelopele SCANDI NA -
VIA HSW 2 pentru axa direc þionalã
prezintã o combinaþie a canalelor
lon gitudinale, cu nervuri întrerupte
ºi microlamele care ofe rã o ade ren -
þã excelentã pe caro sa bil alunecos. 

Anvelopele pentru puntea mo -
toa re din noua generaþie Conti nen -
tal de anvelope de iarnã, HDW 2,
acþioneazã cu un design opti mi zat
al blocurilor, care aderã, cu forþa
ma re a muchiilor, la zãpadã ºi noroi.
Stabilitatea structurii la melare, cu
blocuri tridimensionale, permite
atingerea unei adâncimi a profilului
de pânã la 22 de mi li metri, ceea
ce garanteazã o du ratã lungã de
via þã în condiþii de uti lizare pe timp
de iarnã. 

Concepute optim pentru utili -
za rea împreunã cu anvelope de

trac  þiune puternice, anvelopele
SCAN DINAVIA HTW2 pentru re -
morci, destinate în mod special
con  diþiilor de iarnã, preiau sarcini
spe  ciale de manevrabilitate. De sig -
nul special al profilului acestora
trans ferã în cel mai bun mod atât
forþa de frânare, cât ºi forþele la te -
rale în curbe ale celor ºase an ve -
lope ale trailerului, chiar ºi în con -
diþii de carosabil alunecos.

Astfel, cerinþele specifice, cum
ar fi manevrabilitatea optimã ºi ade -
ren þa în curbe pentru puntea faþã,
transferul tracþiunii maxime ºi a
forþei de frânare la puntea mo toare,
pre cum ºi transmiterea forþei de
frâ nare ºi aderenþa în curbe a anve -
lo pelor trailerului, sunt îndeplinite
cu succes de an velopele potrivite.

Confort şi
multifuncţionalitate

Pentru transportul pasagerilor
cu autocare moderne, cu mode le -
le HSW 2 Coach, Continental a gã -
sit rãspunsul corect diverselor ce -

rinþe în ceea ce priveºte con di þiile
de iarnã. Datoritã profilului de
bandã închis ºi microlamelelor
tridimensionale, anvelopele pro iec -
tate pentru autobuze Continen tal
SCANDINAVIA HSW 2 Coach
trans ferã forþele motoare ºi ale
direcþiei cu siguranþã ºi fãrã zgo mot
la carosabil, fãrã diminuarea con -
for tului din timpul rulãrii. 

Anvelopele SCANDINAVIA des -
tinate autovehiculelor utilitare au
încã o caracteristicã specialã: în
decursul vieþii, anvelopele mo derne
de iarnã destinate punþii de di recþie
ºi punþii remorcii îºi schim bã carac -
te ristica specificã pro dusului dato -
ri tã alcãtuirii în douã faze a pro fi lului.
Pe durata uti lizãrii pe timp de iarnã,
anve lo pa SCANDINAVIA pre zin tã
un numãr mare de muchii ade rente
care oferã o tracþiune optimã. Pe
mã surã ce se uzeazã, aspectul pro -
filului se modificã în profil pen tru
anvelope de varã, datoritã con þi -
 nutului substanþial mãrit de cau ciuc,
lucru care se reflectã pozitiv ºi în
stabilitatea vehiculului, ºi în consum.

Transportatorii se bazează din ce în ce mai mult pe cea mai
nouă generaţie de anvelope de iarnă de la Continental
pentru trasporturi grele. Datorită gamei sale largi de
produse destinate tuturor axelor autocamioanelor şi
autobuzelor, fabricantul oferă un concept unic de echipare
cu anvelope pentru anotimpul rece. În unele ţări europene,
utilizarea anvelopelor de iarnă pe camioane este obligatorie
prin lege. Uneori, există o limită minimă a adâncimii
profilului căii de rulare de 6 milimetri. Pentru nerespectarea
obligativităţii referitoare la anvelopele de iarnă există
pericolul unei amenzi în valoare de până la 5.000 de euro.
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Portofoliul de anvelope de iarnă Continental
Pentru camioane:
HSW 2 SCANDINAVIA HDW 2 SCANDINAVIA HTW 2 SCANDINAVIA
385/55 R 22.5 315/70 R 22.5 385/55 R 22.5
385/65 R 22.5 295/80 R 22.5 385/65 R 22.5
315/70 R 22.5 315/80 R 22.5
295/80 R 22.5 315/60 R 22.5
315/80 R 22.5 295/60 R 22.5
355/50 R 22.5 XL 275/70 R 22.5
315/60 R 22.5 XL
315/70 R 22.5 XL
Pentru autobuze:
HSW 2 Coach 
295/80 R 22.5
295/80 R 22.5 XL
315/80 R 22.5
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scumpe pentru tarifele actuale de
transport ºi, astfel, cele mai bune
soluþii de achiziþie de flotã rãmân
re posesiile“, a arãtat Dana Mid -
vichi, director comercial Interna -
tio nal Lazãr Company.

Presiunea exercitatã asupra
tarifelor de transport, precum ºi
creºterea continuã a costurilor de
operare, în principal fiind vorba
de motorinã, a fãcut ca trans por -
tatorii sã aleagã cele mai eficiente
soluþii, inclusiv din punct de vede -
re al achiziþiilor de camioane. Însã,
modelul actual de achiziþie pare
limitat în timp.

„Multe dintre investiþii s-au
fãcut în vehicule second-hand cu
ani de fabricaþie 2007-2008 - ve -

hi cule importate de afarã, EURO
5. Lucru care, în anii urmãtori, nu
va mai fi posibil. În 2009 - 2012,
s-au vândut mult mai puþine ve -
hi cule, atât în România, cât ºi la
ni velul întregii Europe. Probabil,
în mai puþin de 2 ani, o sã fie o
crizã în transporturi, având în ve -
dere cã aceastã înnoire de parc,
care trebuia sã se întâmple la
minim 15% din parc, probabil cã
s-a întâmplat la nivel de 5%. În
2-3 ani, parcurile se vor învechi
ºi multe firme care cumpãrã astãzi
second-hand vor trebui sã facã
eforturi mari pentru modernizarea
flotei. Parcurile se învechesc ºi,
în felul acesta, capacitatea de
trans port va fi limitatã“, a explicat

Eu gen Stan, director vânzãri
Schmitz Cargobull Romania. 

Dacã luãm în considerare au -
to vehiculele de peste 16 t, în anul
2010 existau copii conforme pen -
tru 56.540 unitãþi, cu ani de fa -
bri caþie 2002-2010.

Dupã doi ani, în 2012, avem
63.016 autovehicule peste 16 t,
cu ani de fabricaþie 2002-2010.
Astfel, sunt peste 6.400 de auto -
ve hicule second-hand, peste 16
t, importate în ultimii doi ani,
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C onform datelor deþinute
de Autoritatea Rutierã
Ro mânã, numãrul opera -
to rilor de transport marfã
a crescut în ultimii doi

ani, ajungând în prezent la 33.103.
La aceste companii, se ada ugã un
numãr de 3.713 licen þia te pentru
transport în cont propriu.

Parcul auto licenþiat destinat
transportului de mãrfuri a crescut,
de asemenea, în ultimii doi ani de
la 130.854 autovehicule în 2010,
la 136.607 autovehicule în 2012.

Aceastã creºtere se bazeazã,
însã, în primul rând pe achi zi þio -
narea de vehicule second-hand.

„O rotaþie anualã de flotã
norm alã pentru orice firmã de
trans port ar trebui sã fie de 15%
din parc. Fãcând un calcul simplu,

asta ar însemna cã, la 6-7 ani, ar
trebui sã fie o schimbare com ple -
tã. ªi dacã e sã ne raportãm la
piaþa totalã de camioane de peste
16 t, scãzând 30% ce reprezintã
vehicule specializate cu o rotaþie
mai mare, ar trebui sã avem vân -
zãri totale de circa 6.000 unitãþi
pe an, iar în momentul de faþã
sun tem sub 3.000“, a spus Eugen
Stan, director vânzãri Schmitz
Cargobull Romania.

Achiziţionarea de
vehicule second-
hand se va
diminua

Numãrul mare de achiziþii de
vehicule second-hand are la bazã
mai multe motive. În primul rând,

este vorba de reposesii, cauzate
de climatul economic dificil din
ul timii ani. Totodatã, trebuie sã
avem în vedere cã anii 2007,
2008 ºi chiar ºi anii dinainte au
fost foarte buni din punct de ve -
de re al vânzãrilor. Astfel, s-a creat
o importantã bazã de vehicule
second-hand. ªi, nu în ultimul
rând, contextul economic de as -
tãzi este unul favorabil achizi þio -
nã rii de vehicule second-hand,
mai ieftine.

„Camioanele pot fi utilizate
foarte bine pânã la zece ani ºi
chiar mai mult dacã sunt bine
între þinute, iar pânã în 2007 ro -
mâ nii nu au fãcut prea mulþi km
cu camioanele lor, pentru cã au
avut barierele legate de trecerea
frontierelor. Camioanele noi sunt

Cresc tarifele
de transport?
Parcul românesc de vehicule comerciale îmbătrâneşte de la
an la an, în condiţiile în care comercializarea vehiculelor noi
rămâne la un nivel scăzut. În funcţie de evoluţia volumelor
de mărfuri transportate, am putea să ne îndreptăm către o
criză a capacităţilor de transport.

Cel mai vechi vehicul cu masã
peste 16 t care deþine copie
conformã valabilã a fost
fabricat în 1955.
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având ani de producþie 2002-
2010. Aceastã diferenþã explicã
în cea mai mare mãsurã creºterea
parcului de vehicule comerciale
în ultimii doi ani.

Acest fenomen s-a manifestat
într-o mult mai micã mãsurã la au -
tovehiculele sub 16 t ºi, de altfel,
pe acest segment se constatã o
îmbãtrânire mult mai accentuatã
a parcului.

Menþinerea parcului de vehicu -
le comerciale grele într-o zonã
funcþionalã ar putea fi explicabilã
ºi prin prisma numãrului mare de
transportatori români care s-au
spe cializat pe transportul intra -
co munitar - acolo unde even tua -
le le defecþiuni tehnice pot în sem -
na costuri importante.

Parteneriatele pot
fi o soluţie

Aºa cum am arãtat, achi zi þio -
narea de vehicule second-hand

se va diminua din cauze obiective
- va scãdea numãrul disponibil de
ase menea vehicule. În aceste con -
diþii, vom asista la o crizã a capa -
ci tãþilor de transport în urmãtorii
ani?

„Beneficiarii de transport ar
trebui sã încheie contracte pe ter -
men lung cu firmele de transport,
sã dezvolte o relaþie de parte ne -
riat cu acestea. Astfel, firmele de
trans port vor avea încrederea ºi
ca pa citatea sã investeascã, iar
be ne ficiarii serviciilor de transport
vor putea conta pe ei ºi pe viitor“,
a declarat Eugen Stan, director
vân zãri Schmitz Cargobull Ro ma -
nia.

Sigur, un impact important
asu pra vânzãrilor de vehicule co -
mer ciale noi îl vor avea ºi con di -
þi ile de finanþare.

În orice caz, transporturile se
realizeazã în general cu o marjã
foarte micã de profit ºi, de aceea,
o peratorii trebuie sã îºi ur mã reas -

cã și costurile cu foarte mare a -
ten þie. Este de aºteptat ca achizi -
þia de vehicule noi sã ducã, impli -
cit, la o creºtere a costurilor le gatã
de amortizare ºi rate de leasing.

„Din punctul nostru de vedere,
nu vedem nici o crizã a capaci tã -
þilor de transport. Cred cã asistãm
la o autoreglare a pieþei, având în
vedere cã, pânã în 2008, apetitul
pentru achiziþii de flote era enorm
la transportatorii români. Lucrurile
par în regulã în momentul de faþã
ºi sper cã tariful de transport va
creº te în condiþiile în care asistãm
la reversul procesului de ato mi za -
re a pieþei de transport - erau foar -
te mulþi transportatori“, a afirmat
Dan Cotenescu, director general
Bursatransport.

Costurile cresc, parcul auto se
învecheºte ºi totuºi...

Istoria recentã ne-a arãtat cã
în transporturi concurenþa se ma -
ni festã atât de puternic, încât une -
ori duce tarifele într-o zonã care
nu mai þine cont de costuri.

„Tariful de transport este posi -
bil sã creascã conjunctural, dar
ve dem în continuare un numãr
des tul de mare de camioane pe
piaþã faþã de volumul mãrfurilor“,
a subliniat Dana Midvichi, director
comercial International Lazãr
Company.

Totuºi, cifrele din statistici sunt
clare ºi operatorii de transport vor
avea nevoie de ajutor atunci când
vor trebui sã apeleze într-o mai
mare mãsurã la achiziþia de ve hi -
cule noi.

„Încrederea clienþilor tãi repre -
zin tã dezvoltarea ta viitoare“, a
con cluzionat Cristina Budoaicã,
ma nager de transport OTZ.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Evoluţie parc 
total vehicule

marfă
2010 - 130.854 vehicule
2012 - 136.607 vehicule

Evoluţie parc
vehicule marfă

peste 16 t
2010 - 90.689 vehicule
2012 - 101.570 vehicule

Parc vehicule comerciale peste
16 t, în funcţie de vârstă

An fabricaþie Nr. vehicule Procent
2000-2012 84.042 82,74%
1990-1999 13.810 13,60%
1980-1989 3.463 3,41%
1955-1979 255 0,25%

Parc vehicule comerciale sub
16 t, în funcţie de vârstă

An fabricaþie Nr. vehicule Procent
2000-2012 20.756 59,23%
1990-1999 9.624 27,47%
1980-1989 4.021 11,48%
1955-1979 636 1,82%

Evoluţie parc
vehicule marfă sub
16 t (peste 3,5 t)

2010 - 40.165 vehicule
2012 - 35.037 vehicule

Sursa: ARR
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Producătorii auto
europeni cer măsuri
urgente
ACEA estimează că înmatriculările de autovehicule noi în
Europa vor fi scăzut cu peste 3 milioane între 2007 şi
sfârşitul lui 2012. Acest lucru se traduce într-o „cădere”
de la 15,5 milioane la aproximativ 12 milioane de unităţi,
făcând din 2012 cel mai slab an din 1995 şi până în
prezent. În acest context, producătorii europeni propun un
plan de măsuri urgente de contracarare a efectelor crizei.

„V ânzãrile de ve -
hi cule nu îºi vor
re veni la ni ve lu -
rile de dinainte
de crizã în viito -

rul apropiat sau pe termen mediu,
astfel cã industria trebuie sã se
ajusteze pentru supracapacitatea
existentã”, aratã Ivan Hodac, se -
cre tar general al Asociaþiei Euro pe -
ne a Producãtorilor de Automobile
(ACEA), în cadrul unui comunicat.
Potrivit ACEA, supracapacitatea
me die curentã în Europa este cu -
prin sã între 15 ºi 30%. Aceasta nu
este rãspânditã în mod egal la nivel
european, unii dintre producãtori
operând la 50-60% din capacitate,
în timp ce alþii se situeazã la 80-
90% sau chiar mai sus. 

Un numãr de producãtori eu -
ro peni au anunþat deja cã nu au
altã alternativã decât sã imple -
men teze planuri semnificative de
res tructurare ºi este posibil ca, în
ur mãtoarele luni, sã mai aparã
astfel de anunþuri. 

Acum, mai mult decât oricând,
industria are nevoie de un cadru
de sprijin ºi de o politicã indus -
tri alã puternicã pentru a menþine
locurile de muncã ºi producþia în
Eu ropa. Astfel, ACEA salutã re -
cen ta comunicare a Comisiei Eu -
ro pene în privinþa Politicii In dus -
triale, precum ºi planul de acþiune
CARS 2020, care s-a lansat pe
data de 8 noiembrie, pentru o in -
dustrie europeanã auto compe ti -
tivã ºi sustenabilã. 

Politica industrialã ºi planul
CARS 2020 se concentreazã pe
dez voltarea unor politici pe ter -
men lung ºi pe facilitarea investi -
þi ilor viitoare. „Acestea sunt nece -
sa re, dar nu suficiente”, explicã
Ho dac. „Evenimentele recente
ara tã cã industria auto în UE trece
prin tr-un important proces de
adap tare ºi restructurare. UE ar
tre bui sã foloseascã urgent toate

mij loacele pe care le are la dispo -
zi þie pentru a contracara consecin -
þe le sociale ºi economice ale
aces tui proces”. 

Un plan de acţiune

În contextul dat, în cadrul unui
do cument de luare de poziþie, rea -
lizat în septembrie, denumit „O
industrie auto competitivã pentru
Europa”, ACEA propune un plan
de acþiune la care ar trebui sã
participe toþi cei implicaþi mai mult
sau mai puþin în dezvoltarea
acestui domeniu. 

Astfel, conform documentului
citat, constructorii de vehicule tre -
bu ie sã se concentreze pe pro -
vo cãrile individuale la care fiecare
din tre ei trebuie sã le facã faþã ºi
sã îºi adapteze soluþiile la situa -
þi ile particulare pe care le au. Ino -
va þiile, calitatea, serviciile cãtre
clienþi, cercetarea ºi dezvoltarea,
strategia globalã de piaþã, acestea
sunt principalele motoare ale
com petitivitãþii în domeniu. Fie -
ca re dintre ei este, de asemenea,
res ponsabil de propriile operaþiuni
de restructurare a operaþiunilor
din Europa ºi trebuie sã îºi ajus -
te ze individual capacitatea de pro -
du cþie în conformitate cu cererea
curentã ºi cea anticipatã, dar
având în vedere legislaþia ºi pro -
ce durile din statul de origine,
inclu derea unor fonduri pentru
plãþi ºi implementarea unui plan
de protecþie socialã. 

Autoritãþile naþionale, regio -
na le ºi locale ale statelor membre
tre buie sã utilizeze instrumentele
de care dispun pentru imple men -
ta rea unui sistem de ajutorare. În
plus, acestea ar trebui sã se an -
ga jeze în discuþii cu partenerii so -
ciali pentru îmbunãtãþirea flexibi -
li tãþii muncii, sã propunã mãsuri
pen tru contracararea consecin þe -
lor sociale ale restructurãrilor,

cum ar fi reconversii profesionale,
training ºi relocarea muncitorilor
disponibilizaþi sau afectaþi. De
asemenea, ar trebui sã comunice
mãsurile propuse Comisiei Euro -
pe ne dacã acestea conþin elemen -
te de ajutor de stat. 

La nivelul instituþiilor euro pe -
ne, Comisia Europeanã ar trebui
sã joace un rol coordonator, prin
reunirea tuturor factorilor implicaþi
ºi prin asigurarea faptului cã ac -
þiu nile acestora sunt comple men -
ta re. În plus, ar trebui sã exa mi -
ne ze mãsurile de ajutor de stat
adop tate de statele membre, sã
punã la dispoziþie fonduri euro -
pe ne pentru training, reconversie
pro fesionalã ºi relocare, sã reu -
neas cã autoritãþile naþionale ºi
par tenerii sociali pentru a explora
modalitãþile de flexibilitate a mun -
cii, fãrã a afecta competiþia dintre
statele membre, sã susþinã activ
dez voltarea unor noi tehnologii
de mobilitate ecologicã. De ase -
me nea, ar trebui sã ofere un cadru
ge neral la nivel UE pentru inves -
ti þiile în cercetare-dezvoltare ºi
ino vare, sã creascã nivelul de fi -
nan þare pentru sectorul auto în
cadrul urmãtorului program Ho ri -
zon 2020, prin intermediul Bãncii
Europene de Investiþii, sã lanseze
programe speciale de educaþie
pentru a oferi domeniului o forþã
de muncã înalt pregãtitã ºi spe -
cia lizatã ºi, nu în ultimul rând, sã
eva lueze împreunã cu statele
mem bre impactul cumulativ al în -
þe legerilor comerciale libere exis -
tente sau potenþiale cu India, Ja -
po nia sau alte þãri producãtoare
de autovehicule, ºi sã realizeze
noi înþelegeri numai pe baza unei
reciprocitãþi complete, cu privire
la eliminarea barierelor tarifare ºi
netarifare din sectorul auto. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro



F iecare dintre noi, con du -
cã tor auto sau nu, ºtie din
ex perienþa proprie cã apa -
ri þia oboselii ºi a som nu -
lui sunt puþin controla bi -

le, acestea instalându-se pe
ne simþite. În viaþa de zi cu zi, nu
este o mare tragedie dacã, din cau -
za obo s elii, acasã, în faþa tele vi zo -
ru lui, sau, uneori, chiar la serviciu,
în faþa dosarelor, aþipim pentru câte -
va momente. La volan, obo sea la
sau o singurã clipã de somn ne
poa te fi fatalã. Dacã, în multe si -
tua þii, ºoferul cu bunã ºtiinþã îºi asu -
mã responsabilitatea unor compor -
tamente imprudente sau ris cante,
instalarea oboselii sau adormirea
la volan nu sunt acþiuni vo luntare.
Apariþia oboselii în tim pul condu -
ce rii este perceputã rela tiv târziu
de cãtre ºofer. Atunci când acesta
îºi dã seama cã este pu þin obosit,
apare o reacþie adap ta tivã de igno -
ra re a acestei stãri ºi de continuare
a activitãþii. Mã su rã torile au arãtat
cã oboseala neu rofiziologicã apare
mai de vre me de momentul în care
ºoferul realizeazã cã este obosit. 

Riscuri ignorate

Oboseala la volan ºi viteza ex -
ce sivã sunt printre cele mai frec -
ven te cauze ale accidentelor. În
ciu da legislaþiei ºi a campaniilor
de atenþionare, exemplele nefaste
se þin lanþ. De ce conducem când
sun tem obosiþi? De ce nu ne
oprim? Pentru ºoferii consideraþi
de lege ca profesioniºti (cei care
con duc ma ºini pânã în 3,5 tone
sau mi cro bu ze de 8+1 locuri nu
obo sesc când conduc!?!), existã
le gislaþie prin care se încearcã evi -
tarea insta lã rii oboselii la volan.
Regulamentul (CE) nr. 561/2006
al Parlamentului European ºi al
Con siliului din 15 martie 2006 pri -
vind armonizarea anumitor dis po -
ziþii ale legislaþiei sociale în do me -
niul transporturilor rutiere, de

mo dificare a Regula men telor (CEE)
nr. 3821/85 ºi (CE) nr. 2135/98
ale Consiliului ºi de abro gare a
Regulamentului (CEE) nr.
3820/85, reglementeazã du ra ta
de conducere, pauzele ºi pe ri -
oadele de repaus pe care trebuie
sã le respecte conducãtorii auto
care efectueazã transporturi rutie -
re naþionale ºi internaþionale. Re -
gu lament strict, poate chiar rigid,
dar care nu cred cã este suficient.
Fap tul cã, în plan mondial, apro xi -
mativ 45% din accidentele rutie re
coreleazã cu oboseala ºi lipsa
som nu lui pune un semn de în tre -
ba re re feritor la eficienþa regula -
men tului (CE) nr. 561. Ori ºoferii
(sau poate transportatorii…!!!) au
gãsit mij loa ce prin care sã nu-l res -
pecte, ori a ces ta, din punct de ve -
dere al con þi nutului ºtiinþific pri -
vind parametrii timpilor de lucru ºi
odihnã, nu mai este eficient. Altfel,
nu ne putem explica cum un ºofer
de TIR care, conform ta ho grafului,
a respectat timpii de odih nã poate
adormi la volan sau un altul, - ºofer
de au to buz - în ace leaºi condiþii
de respec ta re a legii, provoacã un
grav acci dent ru tier pe fond de
obosealã evi dentã. 

Legea impune perioade fixe
de lucru ºi de repaus cu scopul de
a evita instalarea oboselii la con -
du cãtorii auto. Aceste perioade
sunt relativ arbitrare, ele repre -
zen tând doar repere temporale. 

Oboseala este consecinþa nu
nu mai a unui numãr de ore petre -

cu te la volan, dar ºi a condiþiilor
rea le, obiective de trafic ºi nu nu -
mai. Un drum aglomerat, condiþii
meteo nefavorabile, starea psiho -
fi zicã de moment a ºoferului, tipul
ºi calitatea autovehiculului sunt
nu mai câteva elemente obiective
care grã besc instalarea stãrii de
obo sealã. 

Comportament
responsabil la
volan

Subiectiv, chiar statutul de pro -
fesionist influenþeazã insta la rea
stãrii de obosealã. Profesia in flu -
en þeazã atitudinea la volan. ªo ferii
de transport marfã, de au to buz, cei
ADR sau cei care con duc aga ba ri -
ti ce sunt pe ºosea la locul lor de
mun cã, nu la distracþie sau rezol -
va re a problemelor per so nale; unii
din tre ei vãd în ceilalþi factori ob -
sta cole în îndeplinirea atribuþiilor,
a targetului financiar stabilit de pa -
tron. Pentru aceºtia, ma ºina în -
seam nã mijloc de exis ten þã iar ima -
ginaþia ºi ingenio zi ta tea umanã se
reduc la posibi li tã þile de a eluda le -
gis laþia în do me niul rutier, con si -
de rând cã asta înseamnã pãstrarea
locului de muncã. 

Tensiunea unei curse care nu
în deplineºte condiþiile legale de
trans port, teama de a nu fi oprit de
cei de la ISCTR, poate chiar anu -
mite defecþiuni tehnice la ma ºinã
cresc considerabil stresul ocu pa þio -
nal ºi favorizeazã insta la rea rapidã
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Oboseala la volan, 
factor de risc în producerea
accidentelor rutiere

C
O

N
S
U

L
T
A

N
Ţ
Ă

Semne privind instalarea oboselii:
- Dificultãþi în concentrarea atenþiei, în þinerea ochilor deschiºi sau a

capului ridicat
- Apariþia unor gânduri aleatoare, tendinþa de a „uita” cã suntem la

volan
- Senzaþia de nisip în ochi ºi nevoia repetatã de frecare a lor
- Conducerea în zig-zag ºi omiterea indicatoarelor rutiere
- Apariþia cãscatului repetat.

Fără deosebire, tineri sau bătrâni, femei sau bărbaţi,
şoferi profesionişti sau amatori, şi-au pierdut viaţa în
accidente rutiere care au avut drept cauză oboseala,
implicit adormirea la volan. Oboseala este o stare
complexă, caracterizată prin reducerea vigilenţei şi
scăderea performanţelor mentale şi fizice. Oboseala la
volan este, de fapt, o tulburare a activităţii cerebrale de
procesare a informaţiilor în sistemul om-vehicul-mediu.

a oboselii. Vina se îm parte ºi cu
unii patroni ai fir me lor de transport,
care, uneori, îºi obligã ºoferii sã
încalce legea. 

Aproape cã nu trece zi fãrã ac -
ci dente, în care sunt implicate ca -
mi oane, autocare sau microbu ze.
O apreciere corectã a duratei de

con ducere, a pauzelor ºi a pe ri oa -
de lor de repaus nu se poate rea li -
za fãrã sã se þinã seama de stresul
ocupaþional, de ceilalþi fac tori psi -
ho logici care influenþeazã instalarea
oboselii.

Vrem sau nu, indiferent de le -
gis laþie, de restricþii sau sfaturi,
obo  seala este un fenomen de care
nu pot scãpa conducãtorii auto. Nu
o putem împiedica, dar o putem
controla. În acest fel, ris cul de a
pro duce accidente pe fon dul obo -
se lii s-ar diminua. Eva luã rile psi ho -
lo gice periodice, con sul tanþa psiho -
lo gicã permanentã constituie o
mo dalitate eficientã de a sesiza
sta rea de stres ºi de obo sealã acu -
mulatã a con du cã to ri lor auto. O
altã modalitate de a re duce acci -
den tele de acest gen ar fi echiparea
ve hiculelor cu sis teme de mo ni -
torizare care sã-i alerteze pe con -
du cãtorii auto atunci când aceºtia
dau semne de obosealã. ªi, nu în
ultimul rând, ar trebui sã se
înþeleagã de cãtre toþi cã legislaþia
rutierã trebuie aplicatã nu numai
pentru a sanc þiona eventualele
încãlcãri, ci ºi pentru a încuraja un
com por tament responsabil la volan.

Cristian SANDU
Psiholog Principal

Cabinet Individual de psihologie

cristian_sandu38@yahoo.com

Consecinţe ale stării de oboseală în plan
fiziologic, psihologic, social şi profesional:
Consecinþe fiziologice:
- scãderea tonusului
- acumularea în organism a unor substanþe toxice
- modificãri ale pulsului ºi ale tensiunii arteriale
- scãderea rezistenþei organismului 
- apariþia involuntarã a unor episoade de somn paradoxal de 1-2

secunde numite microsomn

Consecinþe psihologice:
- disconfort psihic general
- tulburarea motricitãþii
- alterarea timpului de reacþie, a deciziei ºi vederii
- probleme cu memoria pe termen scurt ºi gândire înceatã ºi

neclarã
- scãderea performanþei, vigilenþei ºi motivaþiei
- creºterea comportamentului agresiv la volan

Consecinþe sociale
- probleme familiale datorate lipsei de comunicare ºi a tendinþelor

agresive
- tulburãri de integrare în colectivul de muncã
- costuri economice de refacere (concedii medicale frecvente)

Consecinþe profesionale
- scãderea randamentului 
- creºterea erorilor ºi, implicit, a unor costuri (creºte consumul de

carburant, cresc cheltuielile de mentenanþã etc)
- risc mãrit de a comite accidente rutiere ºi de muncã 
- risc mãrit de a primi amenzi de circulaþie ºi amenzi de la ISCTR
- scãderea motivaþiei ºi a satisfacþiei pentru muncã
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  FM Logistic
continuă investiţiile

C omuna Dudeºtii-Noi, con -
dusã de cel mai tânãr pri -
mar din România, mu -
zicianul Alin Nica, se
dez voltã într-o perioadã

în care auzim din ce în ce mai rar
veºti de acest gen. FM România a
inaugurat cea de a treia celulã a
depozitului deja existent, mãrind
astfel capacitatea de depozitare cu
8.000 mp, ajungând la 20.000 mp
în aceastã locaþie. Prin a ceas tã ex -
pansiune, FM are în plan sã îºi mã -
reascã portofoliul de clienþi pe o
platformã ce poate suporta o
extindere de pânã la 80.000 mp. 

România prieşte
celor de la FM

„Pe mãsura dezvoltãrii în Ro -
mâ  nia, ne-am extins atât capa ci ta -
tea de stocare, cât ºi capaci tatea
flotei de transport. FM România
este o poveste de suc ces datoritã
oa menilor, care re pre zintã cea mai
bunã investiþie în companie“, a spus
Cãtãlin Ol teanu Heel, manager
general FM Logistic România. Pe
lângã com pania francezã, ºi locui -
to rii comu nei Dudeºtii-Noi se bu -
cu rã de ex pansiunea platformei.
„La noi în comunã funcþioneazã
peste o sutã de firme. E adevãrat
cã pe pe rioada crizei, ne-au salvat
în special fabrica de mobilã Rus
Sa vitar ºi FM Logistic. Vã daþi
seama cât de mult înseamnã ei
pentru bugetul nostru local“, a
declarat primarul Alin Nica.

O strategie de
succes

În 2003, FM România ºi-a
des chis o filialã pentru unul dintre

clienþii sãi importanþi, Nestle, la
Timiºoara. Ulterior, ºi-a mãrit por -
to foliul de servicii - depozitare,
co-packing ºi consultanþã în do -
me niul lanþului logistic de apro vi -
zio nare. În consecinþã, portofoliul
de clienþi s-a mãrit cu nume pre -
cum Procter & Gamble, Cora,
L'Oreal, Yves Rocher, Sanofi-
Aventis, Roche. 

De la o cifrã de afaceri de 4,5
milioane de euro dupã primul an
de activitate, compania ºi-a mãrit
valoarea afacerii la peste 20 de
milioane de euro, având în prezent
700 de angajaþi ºi peste 80.000
de metri pãtraþi suprafaþã de sto -
ca re. În cadrul companiei, activi -
tã þile de depozitare ºi manipulare
re prezintã 48% din venituri, trans -
portul 48%, iar co-packingul 4
procente.

Serviciile de transport intern
sunt oferite principalilor clienþi
FM Logistic în România, precum
ºi companiilor PROFI Rom Foods,
Sarantis, Boromir, Coca-Cola,
SCA Packaging, Pepsico, Dufa

Deutek, Albalact, Bunge, Rompak
sau Carrefour. În ceea ce priveºte
ser viciile de transport inter na þio -
nal, acestea sunt oferite unor
com panii precum Danone, Uni le -
ver, Kraft Foods, P&G. 

În 2008, FM a inaugurat prima
sa platformã logisticã din Româ -
nia, la Dudeºtii Noi. Aceastã plat -
formã a deschis porþile firmei
Nestle în iulie 2008 ºi desfãºoarã
pen tru acest client activitãþi lo -
gistice de depozitare/manipulare,
co-packing ºi distribuþie pe o su -
pra faþã de 12.000 mp. La scurt
timp dupã inaugurarea primei sale
platforme la noi în þarã, FM Logis -
tic a inaugurat în 2011 cea de-a
doua sa platformã logisticã în Pe -
treºti, judeþul Dâmboviþa. Plat -
forma clasa A, cu o poziþionare
geograficã foarte bunã (lângã
autostrada A1 Bucureºti - Piteºti)
are în prezent 18.000 mp ºi va fi
extinsã la capacitatea maximã de
120.000 mp conform planului de
dezvoltare FM Logistic. 

FM Logistic este unul dintre
cei mai importanþi actori logistici
din sectorul FMCG. Grupul FM
Lo gistic are peste 14.000 de an -
ga jaþi, o cifrã de afaceri de peste
807 milioane de euro ºi o su pra -
faþã de stocare de peste 2 mi li -
oa ne mp în toatã lumea.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

FM Logistic a anunţat, la începutul lunii noiembrie,
extinderea uneia dintre cele mai moderne platforme
logistice dedicate FMCG, cea de la Dudeştii-Noi, Timiş.

Î n cadrul programului Con -
gre sului TRANSLOG Con -
nect 2012, Miguel Suarez,
di rectorul Centrului Supply-
Chain de Excelenþã în Afa -

ceri al Swarowski, va compara ve -
chiul ºi noul model de planificare
ºi execuþie FMCG din punctul de
vedere al unui producãtor. Rogier
van Zon, director global de po zi -
tare ºi distribuþie la TP Vision -
fos ta divizie Philips TV - va vorbi
de spre noua strategie de livrare
pe care o implementeazã pentru
re proiectarea amprentei de de -
po zitare ºi distribuþie ºi pentru
op timizarea supply-chain-ului. Di -
rec torul de distribuþie ºi logisticã
al Auchan, Péter Boncsér, va ex -
plica planul de reinginerie cola -
bo rativã pentru reducerea cos tu -

rilor în cadrul Auchan Ungaria, în
timp ce Andrzej Michalak, ma na -
ger operaþiuni logistice pentru
Europa de Est, Turcia ºi Rusia la
Delphi, va prezenta un studiu de
caz privind optimizarea reþelei de
transport. Reprezentanþi executivi
din cadrul Chevrolet, Raba Auto -
mo tive, Deutz, Dukat ºi Benteler
Po lonia vor aborda ºi alte teme
în cadrul panelului de discuþii, iar
Jos Marinus, preºedintele Aso cia -
þiei Europene de Logisticã, va
vorbi celor prezenþi despre im -
por tanþa inovaþiei în supply-chain. 

Furnizori de servicii de marcã
din regiune vor prezenta ºi de mon -
stra soluþii eficiente ºi fle xi bi le în
tim pul celor douã zile de con gres
în Budapesta. TRANS LOG Connect
va reuni peste 500 de specialiºti

din domeniul logis ti cii, trans por tu -
rilor ºi supply-chain-ului din cel
puþin 20 de þãri din regiune, pentru
a le oferi o platformã interactivã în
cadrul cã reia pot afla noi idei ºi
soluþii, atât la modul general, cât
ºi ca rãspuns al necesitãþilor lor
particulare. Pen tru mai multe in -
formaþii privind par ticiparea ºi pro -
gramul, sunteþi in vitaþi sã accesaþi
www.translogconnect.eu.

Aproape de start
Toate provocările majore ale mediului economic actual vor fi abordate
din mai multe unghiuri pe 28 şi 29 noiembrie 2012, la Corinthia Grand
Hotel Royal (4 stele) din Budapesta (Ungaria), în cadrul ediţiei din
acest an a Congresului TRANSLOG Connect. Congresul va reuni
profesionişti din domeniul logisticii şi supply-chain-ului din întreaga
Europă Centrală şi de Est, ce vor avea oportunitatea de a învăţa unul
de la celălalt, de a stabili noi contacte şi a menţine parteneriate cu
furnizori de soluţii de marcă din domeniu. 
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„E courile apariþiei
a cestui nou pro -
iect au avut deja
rezultate, înainte
de lansarea ofi -

cia lã din 18 octombrie. În acest
mo ment, avem contracte în urma
cã rora 80% din capacitatea noului
depozit e deja alocatã”, a declarat
Sergiu Iordache, Director General
al DSV Solutions.

D2 a fost construit în perioada
mai-octombrie 2012, în urma unor
planuri de dezvoltare care au în -
ce put în urmã cu 2 ani ºi care vor
con tinua cu noi dezvoltãri în
2013. Noul depozit dispune de
cele mai moderne mijloace exis -
ten te pe piaþã în acest moment. 

Printre facilitãþile oferite de
noul depozit se numãrã capacitate
de depozitare pentru 25.000 de
paleþi, o înãlþime utilã de 11 m,
28 de rampe pentru camioane,
sis teme informatice pentru mana -
ge mentul depozitelor ºi trans por -
tu rilor (WMS ºi TMS) ºi sisteme
de securitate de ultimã generaþie
(supraveghere video 24h, acces
con trolat cu cartele, detector de
metale ºi nemetale, alarmã anti -
furt, detector de incendii). Aici,
mãr furile vor fi depozitate, verifi -
ca te, etichetate, împachetate ºi
li vrate cãtre clientul final din Ro -
mâ nia sau Bulgaria în 24h.

„Când am elaborat proiectul,
am fãcut-o cu gândul la clienþii
care au nevoie de spaþii moderne
de depozitare în oraº. Locaþia e
foarte aproape de autostradã ºi
de Bucureºti, accesul camioanelor
spre ºi dinspre Bucureºti sau alte
ora ºe e facil. Aºa cum era de aº -
tep tat, partenerii noºtri au reac -
þio nat pozitiv, confirmându-ne

stra tegia de dezvoltare”, a de -
clarat Cristian Negruþiu, Director
de Logisticã al DSV Solutions.

D2 se distinge ºi prin calitatea
materialelor folosite în construcþia
sa (podea, uºi, rampe), acestea
fiind prietenoase cu mediul încon -
ju rãtor. Clãdirea a fost construitã
conform standardelor BREEAM
(Cer tificat de Clãdire Verde -
Building Research Establishment
En vironmental Assessment
Method), pregãtindu-se acum sã
pri meas cã certificarea.

Un jucător
internaţional

Reamintim cã DSV Solutions
face parte din grupul danez DSV,
fur nizor global de servicii de
transport ºi logisticã. DSV are bi -
rouri în peste 60 de þãri din toatã
lumea ºi o reþea internaþionalã de
agenþi ºi parteneri. Soluþiile ge ne -
ra le profesioniste ºi avantajoase
oferite de cei 22.000 angajaþi
DSV au atins o cifrã de afaceri

glo balã anualã de 6 miliarde de
euro în 2011.

În România, grupul DSV a pre -
luat activitatea firmei Frans Maas
în 2007, denumirea localã deve -
nind DSV Solutions. Serviciile ofe -
rite sunt: transport internaþional
rutier (dedicat & grupaj), maritim
(FCL & LCL), aerian, transporturi
spe ciale, transport intern, co mi -
sio nare vamalã, logisticã ºi dis -
tri buþie. Compania are birouri în:
Bu cureºti (Parcul Logistic Bu cu -
reºti Vest D1 & D2 ºi Terminalul
Oto peni), Timiºoara, Oradea, Bra -
ºov, Constanþa. În viitorul apropiat,
DSV Solutions intenþioneazã sã
achiziþioneze alte spaþii de de po -
zi tare în Braºov ºi Bacãu.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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DSV Solutions 
pe scurt

• Cifrã de afaceri: 
120.128.575 lei

• Numãr angajaþi: 300
• Spaþiu depozitare: 

57.400 mp
• Locaþii în þarã: 5

Un nou terminal
logistic pentru 
DSV Solutions 
DSV Solutions a inaugurat, în octombrie, depozitul D2, un
nou terminal logistic cu o suprafaţă de 20.000 mp spaţiu
de depozitare şi o încadrare în clasa A. D2 este situat în
Parcul Logistic Bucureşti Vest, lângă sediul principal al
companiei. Prin adăugarea acestui spaţiu de depozitare
la cel deja existent în portofoliul companiei, DSV
Solutions devine lider în capitală la capitolul depozite
clasa A, cu peste 50.000 mp spaţiu depozitare într-un
singur site.
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E xpoziþia desfãºuratã în
perioada 11-14 octom brie
a fost dispusã pe o su pra -
fa þã de 4.000 de mp, reu -
nind principalii ju cãtori din

piaþa româneascã de in tralogisticã.
Toyota Material Handling, Still, Cat,
Cemps, Wylze ºi mulþi alþii au impre -
sionat pu bli cul prin demonstraþii
spec ta cu loa se ale echipamentelor,
dar ºi prin tehnologiile prezentate.
Po trivit organizatorilor, peste 1000
de specialiºti în domeniu au cãlcat
pragul Stivex.

DEXION

Dexion a expus în premierã în
România soluþia de depozitare pe
ver ticalã a bunurilor lungi, noul mo -
del de sistem de depozitare în con -

so lã Cantilever uºor, precum ºi
suporþii speciali pentru semipaleþi.
Acestea se aflau în stand alãturi de

pro dusele Dexion binecunoscute:
raf turile pentru paleþi Premierack,
raf tu rile cu deschidere mare Shelf -

STIVEX 2012

Noutăţile 
în prim plan
Aşteptată cu mare interes de furnizorii de stivuitoare,
sisteme de rafturi şi accesorii pentru sectorul de
logistică, Stivex 2012 a constituit o premieră pentru
acest segment, putând constitui un punct de plecare
pentru realizarea unei tradiţii în domeniu. 
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plan, rafturile uºoare HI280, sis te -
me le mobile de arhivare Com pac -
tus, precum ºi o mare parte a ac -
cesoriilor de depozitare oferite de
cãtre Dexion. „În România, se pro -
duc accesorii pentru toate þãrile
gru pului“, a precizat Rareº Bãlan,
Marketing Manager Dexion. De
men þionat cã Premierack poate fi
uºor adaptat cu accesorii, panouri
de plasã care transformã sistemul
de stelaje într-un sistem de rafturi
pentru cutii ºi unitãþi de depozitare
mai mici. 

Potrivit lui Rareº Bãlan, sistemul
destinat lean manufacturing este
foarte popular în rândul clienþilor
din Occident, deoarece permite ma -
ni pularea mãrfii direct de pe raftul
in dustrial, fãrã a mai fi necesarã du -
blarea rafturilor pentru paleþi cu mo -
dule de rafturi pentru cutii. A ceas -
ta duce la ergonomie ºi câºtig de
spaþiu în condiþiile în care oa me nii
lucreazã mai uºor ºi sunt ne ce sare
mai puþine posturi de muncã. 

Foarte interesant este, de ase -
menea, HI280, un sistem extrem de
flexibil ºi versatil de depozitare
pentru componente mici. Concepþia
rafturilor HI280 exclude folosirea
ºu ruburilor de îmbinare, motiv pen -
tru care este foarte uºor de montat. 

În opinia Marketing Mana ge -
rului Dexion, piaþa autohtonã de
sis teme de depozitare începe sã
îºi revinã chiar dacã nu a ajuns la
ni velul din 2008. „Suntem în creº -
te re. Avem cereri continue de ofer -
tã. Ne lipsesc, însã, proiectele mari.
Dexion a extins mult partea de after
sales, încercând sã ofere clienþilor
accesorii noi ºi elemente de care
au nevoie“, a subliniat Rareº Bãlan.

BERGERAT
MONNOYEUR 

Vizitatorii standului BM Stivu i -
toa re au avut ocazia sã admire
utilaje Cat de ultimã generaþie pen -
tru ridicat ºi transportat: stivuitoare
diesel/gaz, stivuitoare electrice,
transpalete manuale ºi electrice,
reach truck-uri ºi preparatoare de
comenzi.

De asemenea, au putut afla
informaþii foarte interesante privind
soluþiile de închiriere ºi exter na li -
za re oferite de companie, adaptate
fie cãrui buget, dar ºi detalii privind
ser viciile post vânzare per so na li -
za te.

„Oferim, pe lângã vânzare, leas -
ing operational ºi închiriere pe ter -
men scurt ºi lung. Încercãm astfel
sã oferim soluþii complete necesare
pentru segmentul de intralogisticã“,
ne-a declarat Mihai Hotinceanu,
spe cialist marketing Bergerat Mon -

no yeur. El a precizat cã închirierea
pe termen scurt rãspunde nevoilor
operaþiunilor sezoniere ºi vârfurilor
de activitate, pe perioade cuprinse
între 3 luni ºi un an. O majorare a
ce rerii se înregistreazã însã pe seg -
mentul închirierii pe termen lung,
pe intervale cuprinse între 3 ºi 5 ani.
„Acest segment este în creºtere,
chiar dacã nu putem vorbi despre
o piaþã maturã. Dacã anul trecut
pro centul închirierii pe termen lung
era de 10-15%, acum se apropie de
20%, iar tendinþa este de creºtere
în continuare“, a arãtat Mihai Ho -
tin ceanu, menþionând cã, pe termen
lung, existã douã tipuri de contracte.
Cu Preventis, clientul beneficiazã
de întreþinere preventivã planificatã
ºi de rapoarte periodice a stãrii
echipamentelor. Globalis include
full service - întreþinere preventivã
ºi curativã, ceea ce permite în plus
o vizibilitate excelentã asupra cos -
tu rilor operaþionale.

„Închirierea pe termen lung
oferã mai multe beneficii, printre
care aº enumera înnoirea parcului
fãrã investiþie, costurile fixe ºi de -
ductibilitatea totalã“, a mai spus re -
prezentantul Bergerat Monnoyeur.

În ceea ce priveºte evoluþia pie -
þei, aceasta s-a aflat în scãdere în
anul 2012, deºi estimãrile iniþiale

erau pozitive. „Estimãrile iniþiale
in dicau o creºtere de la 2.000 de
uni tãþi, înregistrate în anul 2011, la
2.500 de unitãþi la nivelul întregului
an, dar acestea nu s-au adeverit,
piaþa asimilând în jurul a 1.700 de
echi pamente. Pentru anul 2013,
pre vizionãm o stagnare a pieþei la
1.600 de unitãþi”, a concluzionat
Mihai Hotinceanu.

JUNGHEINRICH

Pentru Jungheinrich, unul dintre
liderii din domeniul furnizorilor de
echipamente destinate logisticii,
Stivex a reprezentat un moment
bun pentru a prezenta noutãþile lan -
sate în ultima perioadã, inclusiv în
ceea ce priveºte sistemele de navi -
ga þie. „În fiecare an, prezentãm
douã sau trei modele noi de sti vu -
i toare, care prezintã îmbunãtãþiri
ale tehnicilor, motoarelor, contro -
lu lui, designului. Cred cã este foarte
im portant sã urmezi trendurile pie -
þei, dar ºi mai important este sã
sta bileºti trenduri noi. Iar noi asta
în cercãm sã facem“, ne-a explicat
Chris tian Lammek, Area Manager
Eastern Europe, subliniind faptul
cã sistemul de navigaþie poate oferi
utilizatorilor economii importante.
În opinia sa, este foarte important
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ca utilizatorii sã fie bine informaþi
în legãturã cu elementele de after
sales, astfel încât sã poatã evalua
în mod corect costurile pe care le
pre supune un echipament pe toatã
durata sa de utilizare. „Încheiem
din ce în ce mai multe contracte de
leasing operaþional, care au inclusiv
clauze de service ºi sunt din ce în
ce mai cãutate în Europa de Vest
ºi chiar ºi în cea de Est. De ase me -
nea, sunt cereri din ce în ce mai
mari pentru sistemul de închiriere,
iar noi am acordat o mare impor -
tan þã acestui segment, având un
stoc de 200 de unitãþi care se în -
chi riazã pe perioade de la câteva
zile la câteva luni“, a spus Christian
Lammek, subliniind, însã, faptul cã
clienþii sunt interesaþi în special de
închirierea pe termen lung, optând
pentru o ratã lunarã fixã, deductibilã.
„Jungheinrich se aflã în poziþia în
care poate oferi o soluþie completã,
care include echipamentul, re zol -
va rea problemelor financiare ºi a
celor de after sales“, a concluzionat
Christian Lammek. Jungheinrich a
evo luat astfel de la un producãtor
de echipamente la un furnizor de
ser vicii logistice, punând la dis po -
ziþia clienþilor o gamã largã de so -
luþii pentru toate cererile din do -
meniu.

TOYOTA MATERIAL
HANDLING

Toyota Material Handling Roma -
nia a ales pentru participarea sa la
Stivex noile transpalete electrice
pentru order-picking din gama BT
Optio, lansate la începutul acestui
an, ºi sistemul de depozitare în bloc
BT Radioshuttle. Gama BT Optio
se potriveºte tuturor aplicaþiilor de
picking comenzi, de la nivelul
solului pânã la înãlþimi maxime de
12,1 m, cu viteze maxime de de -
pla sare de 12 km/h. Sistemele
radio comandate BT Radioshuttle

transportã sarcinile în tunelele de
depozitare aflate în sisteme de
rafturi special concepute, permiþând
utilizarea la maximum a spaþiilor
de depozitare costisitoare. Iar aces -
tea sunt doar o parte dintr-o gamã
variatã de echipamente pentru ma -
nipularea mãrfii pe care Toyota
Material Handling Romania le oferã
partenerilor sãi.

Vizitatorii au avut, astfel, ºansa
de a se întâlni cu cele mai noi teh -
no logii în domeniu, cele mai bune
so luþii tehnice ºi comerciale precum
ºi de a încheia noi parteneriate pe
termen lung. „Misiunea noastrã



este aceea de a eficientiza miº ca -
rea de marfã pentru partenerii
noºtri. Pentru a reuºi este nevoie,
de sigur, de echipamente perfor -
man te, iar noi am ales doar câteva
dintre ele pentru demonstraþii în
cadrul târgului de profil. Însã cel
mai important este caracterul con -
sul tativ al abordãrii noastre. Iden -
ti ficãm de fiecare datã, împreunã cu
partenerii noºtri, soluþia optimã
pen tru nevoia lor de miºcare a mãr -
fii“, a declarat Valentin Hord, Sales
Director Toyota Material Handling
Romania.

În plus, cei care au fost in te re -
saþi de un sistem de management
al flotei ºi chiar mai mult decât atât
au putut testa la standul companiei
aplicaþia Toyota I_Site, o combinaþie
unicã de tehnologie, informaþie, ex -
pertizã ºi suport, care oferã un aju -
tor important în administrarea zil -
ni cã a flotei de echipamente de
ma nipulat marfã.

În ceea ce priveºte conceptul
„total cost of ownership“, Daniel
Preda, Director General al Toyota
Material Handling Romania, a pre -
cizat cã, în ciuda faptului cã începe
sã fie înþeles de cãtre piaþã, nu este
întotdeauna corect folosit în pro -
ce sul de luare a deciziilor.

Potrivit lui Daniel Preda, mediul
eco nomic ne lanseazã tuturor alte
pro vocãri în fiecare zi. Într-un mediu
eco nomic volatil, cel mai important
este sã ai alãturi parteneri de în cre -
dere. 

STILL

STILL a prezentat în premierã cu
ocazia Stivex echipamentul RX70
Hi brid, care aduce în prim plan
tehnologia hibridã. O altã surprizã
STILL a fost CubeXX, care combinã
într-un singur echipament funcþiile
diferite a ºase clase de echi pa men -
te. De asemenea, STILL a prezentat
live aplicaþii de ultimã generaþie reu -
nite sub numele generic Fleet Data
Services, care oferã par te ne rilor
companiei informaþiile ne ce sa re
pentru a creºte economia de com -
bustibil ºi a micºora costurile cu
exploatarea utilajelor ºi admi nis -
trarea bugetelor. „De exemplu, ori -
unde s-ar afla, un responsabil de
logisticã poate sã îºi deschidã
calculatorul ºi sã se conecteze la
internet pentru a vedea online ce se
întâmplã cu fiecare echipament, cu
ce vitezã medie a circulat, cine l-a
utilizat, când l-a pornit ºi l-a oprit,
ce greutate a ridicat, la ce înãlþime,
câþi kilometri sau metri a mers.
Aceste rapoarte duc la eficien ti za -
rea flotei, deciziile în acest sens pu -
tând fi luate mult mai rapid“, a arãtat

Cristian Dolinski, General Ma nager
Still Romania, precizând cã toate
echipamentele prezentate cu ocazia
Stivex  sunt dotate stan dard cu astfel
de aplicaþii. În con tinuare, el a
subliniat faptul cã „total cost of
ownership“ este un concept nou în
România, acordându-se im portanþã
nu numai procesului ºi costului de
achiziþie ci, în special, costului total
de exploatare pentru fiecare utilaj.
Tot ce prezentãm astãzi sunt
echipamente dotate stan dard cu
aceste sisteme, care oferã beneficii
ce reduc costul total al utilizatorilor. 

„Obiectivul nostru în 2012 a
fost sã dezvoltãm partea de chirie
pe termen scurt ºi pe segmentul
de echipamente second hand. Am
investit în flota de second hand, pe
care am echipat-o inclusiv cu op -
þiu nea fleet manager, ceea ce per -
mite o utilizare eficientã. Con si lie -
rea reprezintã pentru noi un
e le ment de bazã pentru a gãsi
exact soluþia potrivitã pentru client“,
a concluzionat Cristian Dolinski.

TERRA 

Terra Romania Utilaje de Con -
struc ţii a adus în prim plan un echi -

pa  ment de niºã - Teletruk - care,
da  toritã braþului telescopic poate
face mai multe operaþiuni decât
un simplu stivuitor, putând fi în -
ca drat în zona multifuncþionalelor.
„Dacã stivuitoarele pot merge în
general numai pe verticalã ºi pot
manevra numai paleþi, Teletruk
poa te oferi câteva variante de ope -
ra þiuni su pli mentare pe lângã a -
ceas ta. De exem plu, în trans por -
turi, existã mul te operaþii pe care
stivuitorul nu le poate face, iar
principala carac te ris ticã a Teletruk
constã în faptul cã poate încãrca
de pe o singurã parte la 2 rânduri.
În plus, pot fi schim bate ata ºa -
men tele pentru în cãrcare, pu tân -
du-se apela, de exem plu, la un
forklift care se ro teº te, la o cupã
de încãrcare sau la di verse alte
ataºamente pe care sti vuitoarele
nu le pot utiliza. În cer cãm sã ofe -
rim clienþilor un utilaj cu care sã
poatã face mai multe de cât cu un
stivuitor“, ne-a explicat Ovidiu
Stãnciulescu, Product Mana ger.
El a adãugat cã echipamentul este,
de asemenea, mai performant din
punctul de vedere al siguranþei în
operare, oferind o vizibilitate mult
mai bunã operatorului comparativ
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cu un stivuitor care are cadrul pen -
tru furci amplasat în faþa cabinei.

HELI

Stivex a marcat, de asemenea,
in trarea pe piaþa româneascã a
echipamentelor produse în China.
Pentru Heli Romania, expoziþia de
la Romaero a reprezentat un mo -
ment important de prezentare pe
piaþã, compania fiind interesatã în
special de realizarea de parte ne ria -
te cu dealeri. „Oferim un produs
extrem de convenabil din punctul
de vedere al raportului calitate preþ,
iar principalul nostru obiectiv este
sã dezvoltãm reþeaua de dealeri,
o ferind inclusiv suport în acest
sens. Vrem sã ne facem cunoscutã
prezenþa pe piaþa din România, sã
luãm legãtura cu piaþa în sine ºi sã

expunem avantajele produsului
nos tru, precum ºi ale unei cola bo -
rãri cu Heli“, ne-a explicat Teodor
Deac, Country Operations Manager
Heli Romania. Producãtorul este
deja prezent în Serbia ºi Bulgaria,
unde, de altfel, este lider cu o cotã
de piaþã de aproape 50%. „Pe plan
in ternaþional, Heli se plaseazã pe
locul 6 în ceea ce priveºte cifra de
afaceri în 2011 ºi pe locul 3 în ceea
ce priveºte numãrul de unitãþi vân -
du te“, a continuat Teodor Deac, su -
bliniind cã Heli este produs uti li -
zându-se tehnologie de ultimã orã.
El a menþionat cã deºi în China
existã aproximativ 100 de produ -
cã tori de stivuitoare, Heli deþine
peste 33% din piaþã, iar în spatele
a cestor cifre importante stã ca li ta -
tea produsului. Heli a intrat în Ro -
mânia din acest an. 

BAOLI

Tot în 2012, a intrat pe piaþa
ro mâneascã ºi producãtorul chinez
Baoli, care este comercializat pe
plan local de firma SC AROS SRL
Braºov. „Pãrerile sunt împãrþite în
ceea ce priveºte produsele din
China. Toþi cei care zic China spun
ieftin, dar stivuitoarele Baoli sunt
produse dupã tehnologia germanã,
fiind respectate criterii ºi reguli clare
de fabricaþie. Automat, acest lucru
ridicã ºtacheta produsului.“ 

Grupul Kion, din care face parte,
din 2009, ºi Kion Baoli Forklift, are
în portofoliu mãrci importante
precum Linde, Still, OM.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Profesionalism,
cariera, succes!

Un pas inainte pentru
viitorul tau si al
companiei tale!

Cursuri de perfectionare
Managementul logisticii si supply chain-ului

Managementul achizitiilor si stocurilor
Managementul depozitarii

Managementul trasportului si distributiei
Managementul operatiunilor

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

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

*) Perioada de valabilitate a codului 15 noiembrie – 15 decembrie 2012
Se poate utiliza un singur cod de discount /per curs 

    Utilizati codul curs80
pentru a beneficia de o
reducere de 80 de EURO

la un curs de
perfectionare de lunga

durata*
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Şi pentru cã evenimentul
a marcat un moment
foar te special, în des chi -
dere au avut prezentãri
persoanele de care se

leagã începuturile acestei asocia -
þii, pe atunci Asociaþia Româno
Ita lianã de Logisticã: Giovanni Ma -
rini, membru onorific ELA ºi mem -
bru în Consiliul Director al Aso -
cia þiei Italiene de Logisticã
(AILOG), Domenico Netti, pre ºe -
din te ELMED Italia, Adriana Pãlã -
ºan, managing partner Supply
Chain Management Center ºi
vicepreºedinte ARILOG, precum ºi
Vlad Bãdic, IT Business Partner &
Innovation for Supply Chain
Europe în cadrul Unilever Europe
Supply Chain Company.

„La sfârºitul anilor '90, în ce -
pu tul anilor 2000, schimburile co -
merciale dintre România ºi Italia
se intensificaserã, multe companii
italiene îºi mutaserã spaþiile de
producþie aici sau îºi exportau pro -
dusele cãtre piaþa româneas cã.
Ne confruntam cu probleme legate
de transport ºi de lipsa to ta lã a
facilitãþilor destinate distri bu þiei
locale“, îºi aduce aminte Giovanni
Ma rini începuturile aven turii ro -

mâ no-italiene de realizare a ARI -
LOG, subliniind cã foarte multe
persoane din sectorul de logisticã
din Italia începuserã în acest con -
text sã colaboreze cu teh nicieni
din România. Mulþi din tre aceºtia
erau membri ai aso cia þiei italiene
de profil. În acest context, Consiliul
Director al ARILOG a lansat ideea
de a-ºi ajuta colaboratorii din
România sã înfiinþeze o asociaþie

localã de profil care sã îi ajute sã
îmbu nã tã þeascã managementul
din sec to rul de logisticã. Românii
puteau astfel beneficia de exem -
ple din partea asociaþiei italiene ºi
putea fi uºor transferat know-how-
ul ne cesar. „Repre zentanþii Gu -
vernului Român pentru Industrie ºi
Comerþ ºi universitãþile au aderat
imediat la aceastã idee. De
asemenea, s-a înþeles foarte bine

necesitatea de a avea o asociaþie
de profil non-profit ºi neutrã.
Astfel, în aprilie 2002, s-a înfiinþat
ARI LOG“, a arãtat Giovanni Marini,
amin tindu-ºi cã prima conferinþã a
asociaþiei a avut loc în data de 22
mai la Bucureºti, reunind 250 de
participanþi. Primul preºedinte al
ARILOG a fost Domenico Netti,
care a fost, de asemenea, ºi pre -
ºe dinte al asociaþiei italiene de
profil. De menþionat cã AILOG a
prezentat ARILOG, în 2003, Aso -
cia þiei Europene de Logisticã
(ELA), propunând înscrierea Ro -
mâ niei în sistemul european de
profil. „În 2001, am avut ocazia
sã fac cunoºtinþã cu Adriana Pã -
lã ºan ºi, împreunã cu ea, am ana -
lizat importanþa logisticii în Ro -
mâ nia. Am decis astfel crearea
unei asociaþii de logisticã. Din pã -
ca te, începutul a fost dificil din
punct de vedere financiar, nee xis -
tând un suport în acest sens din
partea AILOG ºi a Guvernului
italian, la care am apelat. Dar am
gãsit alte soluþii, compania mea,
Lavazza, a sponsorizat prima
noas trã conferinþã ºi am putut sãr -
bãtori astfel naºterea ARILOG. Iar
rezultatul a fost foarte bun“, îºi
aduce aminte, la rândul rãu, Do me -
nico Netti. 

„ARILOG este o construcþie a
noastrã, a celor prezenþi în cadrul
acestei conferinþe, fie cã este
vorba despre cei care au lucrat ºi
au asamblat puzzle-ul pe care îl
reprezintã asociaþia sau despre
cei care fac astãzi saltul dinspre
tre cut spre viitor. Ceea ce suntem
as tãzi se datoreazã celor care au
muncit pentru ARILOG, care au
investit timp ºi pasiune“, a afirmat,
la rândul sãu, Vlad Bãdic, su bli -
niind cã ARILOG a fost ºi este o
plat formã importantã pentru
schimb de informaþie. „ARILOG
în seamnã ºi dezvoltare personalã,
în seamnã încercarea noastrã de
a fi din ce în ce mai pricepuþi, din
ce în ce mai pregãtiþi pentru

schim bare. Dupã cum vedeþi, trã -
im o paradigmã socialã ºi econo -
mi cã complet nouã, motiv pentru
care nu reuºim sã îi gãsim des ci -
fra rea. Poate pentru cã încercãm
sã rezolvãm o paradigmã nouã în
care avem de-a face cu o altã den -
sitate de informaþie, cu o altã
vitezã la care se schimbã aceasta
ºi cu o altã scalã (pentru cã vor -
bim despre ceva global) dar în -
cercãm sã o rezolvãm uitându-ne
înapoi. Ca sã obþinem un rezultat
trebuie sã o reinventãm“, a
concluzionat Vlad Bãdic. 

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

ARILOG 10 ani
Un eveniment special care a marcat un moment special -
împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea ARILOG. S-au parcurs
file de istorie, au fost premiaţi fondatorii şi s-au făcut
previziuni privind următorul an. Sau, altfel spus,
Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Române de
Logistică. 
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De la stânga la dreapta: Romeo Dumitru, Domenico Netti, Giovanni Marini, Laura Simion, Vlad Bãdic, Cristi Matei,
Jos Marinus, Adriana Pãlãșan și Doru Achihãi

Giovanni
Marini



Întrebările lunii NOIEMBRIE (etapa 36)

Întrebările lunii OCTOMBRIE (etapa 35) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

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

adresa redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câştigătorii ediţiei din

noiembrie şi variantele corecte
de răspuns vor fi publicate în

numărul din decembrie al
revistei ZIUA CARGO.

GTI

1. Activitatea de achiziţii presupune
obţinerea bunurilor prin:

a. împărţire echitabilă
b. confiscare
c. schimb comercial - CORECT
d. jaf

2. La baza piramidei privind
cerinţele pentru achiziţii stau:

a. respectarea legislaţiei - CORECT
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; -
CORECT

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

1. Ce avantaje ale docului încastrat
cunoaşteţi?

a. cost redus de construcţie
b. doc relativ modern
c. cost ridicat de construcţie
d. asigură o închidere completă a

zonelor din interiorul docului şi oferă
protecţie contra intemperiilor

2. Care este scopul contractului de
depozit?

a. prelucrarea lucrului depozitat
b. vânzarea lucrului depozitat la

momentul oportun
c. Conservarea lucrului depozitat, în

vederea restituirii lui, în natură, la
cererea deponentului

d. Conservarea lucrului depozitat,
în vederea vânzării lui de către
depozitar.

3. Contractul de 3PL este contractul în
care:

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

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

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

HENKEL
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Câştigătorii lunii OCTOMBRIE
Daniela Popescu, Cătălina Bara şi Bogdan Andrei
Moroşanu
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 17 de
concurenţi care au răspuns corect la întrebările lunii
octombrie, cea de a 35-a etapă a concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Mihaela Ionel, Sorin Diaconeasa, Daniela Popescu, Vlad
Ionescu, Attila Turi, Cătălin Bara, Carmen Marinache,
Rodica Hărănguş, Delia Vişan, Adrian Vlase, Laura Andrei,
Florin Ceangu, Maria Zodieru, Valeria Matei, Bogdan
Andrei Moroşanu, Cristina Păun, Cătălina Bara.

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 36-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`! (36)
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COMISIA EUROPEANĂ
A PRESUSPENDAT
PROGRAMUL POS-T

Comisia Europeanã a informat
autoritãþile române, la sfârºitul
lunii octombrie, cã a decis sã
presuspende cea mai mare
parte din trei programe
cofinanþate prin fondurile
structurale ale UE, respectiv
„Transport”, „Regional” ºi
„Creºterea competitivitãþii
economice”. 
Nivelul corecþiilor financiare
propuse de Comisie pentru
programul Transport
depãºeºte 350 de milioane de
euro, fiind vorba de proiectele
derulate de CFR SA ºi
CNADNR. România are la
dispoziþie douã luni pentru
remedierea deficienþelor.

SPEDITION UMB-
TEHNOSTRADE PUNE
UMĂRUL LA
AUTOSTRADA
TRANSILVANIA

Asocierea firmelor Spedition
UMB – Tehnostrade a câºtigat
licitaþia pentru construirea
tronsonului 3A1, de 8,7 km,
între Gilãu ºi Mihãieºti, al
Autostrãzii Transilvania.
Valoarea ofertei câºtigãtoare
este de 258,2 milioane de lei,
fãrã TVA (57 milioane de euro),

iar durata contractului este de
6 luni proiectare, 1 an ºi
jumãtate execuþie ºi 4 ani
garanþie. 
La licitaþia pentru construirea
acestui tronson au participat 4
companii ºi 9 consorþii.
Anul acesta nu s-a finalizat
niciun tronson din Autostrada
Braºov-Borº, denumitã
Autostrada Transilvania, spre
deosebire de 52 km inauguraþi
în ultimii doi ani, la 7 ani de la
semnarea contractului cu
Bechtel. Contractul a fost
renegociat anul trecut, iar
Bechtel a rãmas sã mai
finalizeze doar douã tronsoane
din cele 6 rãmase de realizat.
Autostrada va avea 415 km.

CONTRACT SEMNAT
PENTRU PISTA
AEROPORTULUI
BRAŞOV-GHIMBAV 

Consiliul Judeþean (CJ) Braºov
ºi firma Vectra Service SRL,
câºtigãtoarea licitaþiei, au
semnat, în noiembrie,
contractul pentru construirea
pistei Aeroportului

Internaþional Braºov-Ghimbav.
Lucrãrile vor începe în
primãvarã. Pista va avea o
lungime de 2.850 m ºi o lãþime
de 45 m, iar dupã ce va fi
terminatã, va fi lansatã ºi
licitaþia pentru terminal, potrivit
preºedintelui CJ, Aristotel
Cãncescu, el anunþând cã sunt
deja interesate firme din
strãinãtate. Managerul firmei
Vectra Service, Marcel Butuza,
a arãtat cã pânã în primãvarã
va fi fãcutã organizarea
perfectã a ºantierului. Costul
investiþiei este de 12,7
milioane de euro, cu TVA, iar
fondurile provin de la CJ. 

DRUM EXPRES
NYIREGYHAZA-PETEA-
SATU MARE-BAIA
MARE 

Ovidiu Silaghi, ministrul
Transporturilor ºi Infrastructurii
(MTI), a promis, la Satu Mare,
dupã o întâlnire cu
reprezentanþii ministerului
Transporturilor din Ungaria, cã
va lansa pânã la sfârºitul anului
licitaþia pentru Centura Satu
Mare. ªoseaua va face parte
din drumul expres
Nyiregyhaza-Petea-Satu Mare-
Baia Mare, proiect început în
2005 ºi care trebuie realizat, în
opinia ministrului, din fonduri
europene. Silaghi ºi secretarul
de stat al Ministerului
Transporturilor din Ungaria,
Volner Pal, au prezentat într-o
conferinþã de presã stadiul
proiectului ºi concluziile
discuþiei.
Conform proiectului, drumul
expres Nyiregyhaza - Satu
Mare - Baia Mare, continuare a
autostrãzii M49, va intra din
Ungaria în România prin
apropierea localitãþii Petea, va
trece prin partea de nord a
municipiului Satu Mare, prin
nordul localitãþii Odoreu ºi va
continua spre Baia Mare,
paralel cu râul Someº. În
localitatea Seini, ºoseaua va
trece la sudul Someºului iar în
dreptul localitãþii Ardusat, va
trece în judeþul Maramureº,
pânã la Baia Mare.

Construirea autostrăzii Arad-
Nădlac, cofinanţată de
Uniunea Europeană, a fost
licitată în condiţii pe care
Comisia Europeană le
consideră greşite, astfel că
sunt posibile rezilierea
contractului şi o nouă
licitaţie, a anunţat premierul
Victor Ponta. Neregularităţile
constatate de oficialii
europeni reprezintă şi unul
dintre motivele pentru care
CE a decis presuspendarea
programului finanţat din
fonduri structurale
„Transporturi” - POS-T.
Autostrada Nădlac-Arad a
fost împărţită în două loturi,
pe o distanţă totală de
aproape 39 km. Primul

tronson va fi executat de
asocierea româno-
portugheză
Romstrade-Monteadriano
Engenharia e Construcao-
Donep Construct, pentru
115,8 milioane euro, iar al
doilea trebuie proiectat şi
executat de compania
germană Alpine Bau,
contract în valoare de 124,45
milioane euro. Finanţarea
este asigurată din Fondul de
Coeziune al Uniunii
Europene.
Lucrările au început în
toamna anului trecut,
termenul de finalizare a
ambelor tronsoane ale
Autostrăzii Nădlac-Arad fiind
2013.

CONTRACTUL AUTOSTRĂZII NĂDLAC-ARAD, 
LA REZILIERE



tis lava - Gyor - Budapesta - Arad,
care apoi se ramificã în douã: Ti -
miºoara - Deva - Sibiu - Piteºti -
Bucureºti - Constanþa ºi Timiºoara
- Drobeta Turnu Severin - Vidin -
So fia - Salonic.

Din Coridorul IV face parte ºi
Cen tura Aradului, construitã în re -
gim de autostradã ºi datã în cir -
cul aþie acum un an în regim de
drum naþional, fiind deschisã pe
4 benzi în iunie anul acesta ºi
inau guratã oficial abia la sfârºitul
lui octombrie. 

Varianta de ocolire a muni ci -
piului Arad este echivalentul unei
autostrãzi urbane, astfel cã viteza
permisã este de numai 100 km/h.
În lungime de 12,25 km, a costat
429.610.443 lei, fãrã TVA, lu crã rile
fi ind executate, începând din 2009,
de firma JV FCC Construc cion/
PORR Bau GmbH. Sprijinul fi nanciar
nerambursabil alocat de Uniunea
Europeanã, prin Fondul de Coe ziu -
ne, a fost de 211.365.803 lei,

diferenþa pânã la valoarea totalã a
contractului de lucrãri fiind asiguratã
de Gu vern.

Autostrada
Soarelui,
finalizată complet

Alt segment important din
Cori dorul IV Pan-European este
Autostrada Soarelui, finalizatã
com plet dupã ce consorþiul Astal -
di - Max Boegl (acelaºi care a lu -
crat ºi tronsonul Medgidia-Con -
stan þa) a reuºit sã termine ultimul
tron son, Cernavodã-Medgidia.
Con tractul a fost încheiat anul tre -
cut în septembrie, dupã rezilierea
celui cu firma Colas. Francezii au
tras mâþa de coadã 2 ani ºi au în -
casat 51 milioane de lei (12,4 mi -
li oane de euro la acea datã) pen -
tru numai 6 km din cei 20,5 km
contractaþi, cerând apoi o supli -
men tare a costurilor cu 16 mi li -
oane euro. Întreaga lucrare fusese
adjudecatã pentru 180 milioane
euro, însã Ministerul Transpor tu -
ri lor a reuºit sã obþinã în noul con -
tract o economie de 60 milioane
euro ºi o micºorare a datei de
finalizare a lucrãrilor.

Cu termen de finalizare stabilit
pentru ianuarie 2013, consorþiul
Astaldi - Max Boegl a început lu -
crã rile în 7 octombrie 2011 ºi a
des chis tronsonul Cernavodã-
Med gidia traficului rutier încã din
19 iulie, în regim de drum naþional,

cu 6 luni în avans. În 15 noiembrie,
a fost gata, pe ambele cãi. 

Valoarea totalã a segmentului
de autostradã Cernavodã-Con stan -
þa este de 1.486.158.338 lei (fãrã
TVA), din care 349.685.338 lei fon -
duri europene nerambur sa bile ºi o
contribuþie a Comisiei Eu ropene
de 297.232.539 lei, re pre zentând
85% din lucrãri. Dife ren þa trebuie
asiguratã de Guvern. Deo camdatã,
nu sunt bani, însã, þinând cont de
fap tul cã lucrarea a fost datã în cir -
culaþie încã din iulie, premierul Vic -
tor Ponta a pro mis cã va avea în
vedere perfor man þa consorþiului
Astaldi-Max Boegl la împãrþirea
celor 200 de mi lioane de lei de ca -
re dispune CNADNR pentru plãþile
din acest an. Din pãcate, lucrarea
reprezintã „230 de milioane de lei
facturate deja”, astfel cã nu se ºtie
cum vor fi daþi banii. 

Cert este cã legãtura dintre Bu -
cureºti ºi Constanţa se asigurã
acum neîntrerupt în regim de au -
to stradã. Tot în varã a fost deschis
complet traficul pe tronsonul Med -
gi dia-Murfatlar ºi au fost inauguraþi
11 km din Autostrada A4 - Centura
Constanþa, de la no dul rutier cu
DN3 pânã în loca li ta tea Ovidiu. La
aceºtia se adaugã cei circa 10 km
de autostradã de cen turã deschiºi
traficului anul trecut, între DN3 ºi
DN39 Lazu-Agigea. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

C u 6 luni înainte de ter -
men, primii 9,5 km din
Au tostrada Ti mi ºoara-
Lu goj, ce leagã Timi ºoa -
ra de Remetea Mare, au

fost des chiºi circulaþiei la sfârºitul
lui oc tombrie. Tronsonul face le -
gã tura între DN 6 Timiºoara-Lugoj
ºi Au to strada Arad-Timiºoara, iar
o parte dintre maºinile care vin
din spre Lugoj nu vor mai fi nevoite
sã intre în municipiul Timiºoara.
Pentru al doilea tronson, de 26,5
km, dosarele abia se aflã în
evaluare la CNADNR.

„Din cunoºtinþele noastre,
este primul tronson de autostradã
finalizat înainte de termenul

contractual. Ar fi trebuit finalizat
în 18 luni, dar s-a fãcut în 12 luni.
Au tostrada este predatã la cheie,
nu are restricþii de vitezã, se cir -
cu lã cu 130 km/h. De sãptãmâna
viitoare, DRDP va prelua baza au -
tostrã zii, iar peste douã sãptã mâ -
ni, dupã ce se va finaliza licitaþia
de întreþinere, vor fi deschise ºi
spaþiile de refugiu”, a anunþat Ioan
Ambruº, directorul DRDP Timi -
ºoa ra.

Cei 9,5 km cuprind 4 poduri, 6
pasaje ºi un nod rutier, fiind exe cu -
taþi fix într-un an, dupã ce lu crã rile
au început în octombrie 2011. Va -
loarea lor este de 210.396.462,74
lei (fãrã TVA), din care 178,8

milioane lei de la UE ºi 31,6 milioane
lei de la bugetul de stat. Deocam -
da tã nu sunt bani, astfel cã aso cie -
rea SC Spedition UMB SRL - SC
Teh nostrade SRL - Carena SpA Im -
presa di Construzioni îºi va primi
plata la anul.

Coridorul IV
Pan-European
prinde contur

Autostrada Timiºoara-Lugoj va
avea peste 35 km ºi va costa (cu
tot cu primul tronson) 1,42 mi li -
arde lei. Ea va face parte din Co -
ri dorul IV Pan-European: Dresden
- Nurnberg - Praga - Viena - Bra -
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Paradoxurile crizei:
drumuri terminate 
în avans, pe datorie

Criza economică aduce pa radoxuri: drumurile sunt
finalizate în avans, lucru de nevisat pentru români. Două
asocieri de constructori au reuşit această per formanţă:
SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL - Carena SpA
Impresa di Construzioni, care a dat „la cheie“, cu 6 luni
înainte, primul tronson din Autostrada Timişoara-Lugoj, şi
consorţiul Astaldi-Max Boegl, care a finalizat complet
ultimul tronson din Auto strada spre Constanţa, Cerna vo -
dă-Medgidia, după ce îl des chi sese circulaţiei pe două
benzi, în regim de drum naţional, în 19 iulie, deşi
termenul din contract este ianuarie 2013. Companiile de
con strucţii sunt într-o concurenţă tot mai acerbă, chiar
dacă Gu vernul le-a spus pe şleau: nu sunt bani nici măcar
pentru lucrările încheiate la termen, care vor primi plata
abia la anul. 
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M oscow IBC va de -
veni, conform pro -
iec tului, prima zonã
din Rusia care sã
combine activitatea

de afaceri, spaþiile locative ºi fa -
ci litãþile de divertisment în cadrul
unei dezvoltãri singulare. Autori -
tã þile locale moscovite au conce -
put acest proiect în 1992, antici -
pând cã un numãr de aproximativ
250.000-300.000 oameni vor
lucra aici, vor locui aici sau vor
vizita zona în acelaºi timp. 

Pentru a administra proiectul,
în acelaºi an a fost creatã com -
pa nia City, care a fost însãrcinatã
cu coordonarea creãrii ºi dezvol -
tã rii Moscow City, precum ºi a ex -
ploatãrii ulterioare. City este, de
asemenea, contractor general,
pro prietar ºi lesor. 

Responsabilitatea proiectãrii
arhitecturale i-a revenit Studioului
Arhitectural nr. 6, care este parte
a Mosproject-2. Grupul, condus de
Gennadiy Lvovich Sirota, arhi tec -
tul ºef al Moscow City, se ocu pã cu

coordonarea designului com ple -
xului ca întreg ºi îºi dã acor dul pri -
vind detaliile proiec te lor individuale.
Fiecare lot de clãdiri are propriul
sãu investitor ºi arhitect. 

Proiectul ocupã o suprafaþã
de 60 de hectare ºi, înainte de a
începe construcþia, zona cuprin -
dea o veche carierã de piatrã, clã -
dirile fiind în majoritate vechi
fabrici ºi complexe industriale în -
chise sau abandonate. Costul to -
tal al proiectului a fost estimat la
12 miliarde USD. 

În continuare, vã prezentãm
câte va detalii despre cele mai im -
por tante clãdiri pe care le (va) cu -
prinde acest complex, printre care
se numãrã ºi cea mai înaltã clãdire
din Europa din prezent, dar ºi cea
care îºi va adjudeca acest titlu în
viitorul apropiat, dupã finalizare. 

Tower 2000

Turnul 2000 este o clãdire de
bi rouri cu 30 de etaje ºi patru nive -
luri de subsoluri, poziþionatã pe
malul sudic al Râului Moscova. Este
conectat cu MIBC prin inter me diul
unui pod pentru pietoni ºi a con -
sti tuit prima structurã din ca drul
complexului care trebuia sã fie fi -
na lizatã în 1999. Turnul este situat
pe malul opus al râului faþã de restul
complexului ºi are o înãlþime de
106 m, totalizând o suprafaþã (a
eta jelor) de 60.000 mp. Con struc -
þia a început în 1996 ºi clãdirea a
fost datã în folosinþã în 2001. 

Evolution Tower

Fundaþia turnului, cunoscut
anterior ca Palatul Nunþilor ºi City
Palace, a fost construitã de Bauer
Technologii, sucursala rusã a
BAUER Spezialtiefbau GmbH ºi a
fost gata în decembrie 2008.
Con strucþia a fost întreruptã o vre -
me, dar în prezent a fost rede ma -
ra tã ºi se estimeazã a se încheia
anul viitor. Înãlþimea preconizatã
este de 250 m, cu 48 de etaje.

Imperia Tower

Turnul Imperia este un com -
plex multifuncþional care va con -
sta din douã clãdiri, corpul A
multifuncþional ºi corpul B - parc
acvatic ºi divertisment. 

Corpul A are 60 etaje (239 m)
ºi încorporeazã 70.110 mp de
spa þii de birouri, 45.000 mp spaþii
de apartamente, un hotel cu 280
de camere (30.000 mp) ºi diverse
magazine. Construcþia s-a încheiat
în 2010. Proiectul Clãdirii B este
în prezent în aºteptare ºi este con -
ceput sã devinã centrul focal al
divertismentului din cadrul com -
ple xului MIBC, adãpostind, în
afarã de parcul acvatic, un mall
comercial, restaurante ºi cafenele. 

Zona centrală

„Miezul” complexului, partea
cen tralã a acestuia, denumit Cen -
tral Core, este cel mai dificil de
construit ºi constã din douã pãrþi
- una la suprafaþã ºi cea de-a doua
subteranã. 

Partea subteranã include trei
staþii de metrou, una dintre ele
deschisã ca parte a Liniei Fiy lov -
ska ya, iar cea de-a doua, plani fi -
catã a se deschide în 2014, este
parte a liniei Solntsevskaya. Com -
plexul va fi conectat, de aseme -
nea, cu douã aeroporturi majore
prin intermediul unui sistem de
trans port de mare vitezã. De ase -
menea, tot în partea subteranã
este prevãzutã o parcare cu o ca -
pa citate de 2.750 vehicule, pre -
cum ºi camere de control pentru
întreþinere, securitate ºi alte ope -
raþiuni din cadrul centrului ºi spaþii
comerciale. 

Partea de suprafaþã este divi -
zatã în trei zone funcþionale: un
hotel, un complex comercial ºi de
divertisment ºi un cinema/salã de
con certe cu o capacitate de
6.000 persoane. Hotelul este încã
în construcþie ºi va reprezenta o
investiþie totalã de 50-55 milioane
USD. 
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Moscow
International
Business 
Center

Centrul Internaţional de Afaceri din Moscova (Moscow
International Business Center), cunoscut şi sub numele
de Moscow-City, este un district comercial din centrul
Moscovei, Rusia, la o distanţă de 4 km de Piaţa Roşie,
aflat în prezent încă în curs de dezvoltare şi care tinde
să devină ceea ce pentru Paris este cartierul La Defence.
Complexul include cel mai înalt zgârie-nori din Europa,
recent finalizat, şi anume Turnul Mercury.
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City of Capitals

Complexul Capitalelor simbo -
lizeazã Moscova ºi St. Petersburg.
Turnul Moscovei a fost primul
zgârie-nori adevãrat din Europa,
cu 73 de etaje ºi 306 m, cel al
St. Petersburg având 255 m ºi 62
etaje. Etajele 17 ºi 18 din ambele
tur nuri sunt destinate birourilor,
res tul fiind spaþii publice, ma ga -
zine, centru de fitness, sãli de pre -
zen tare, restaurante, apartamente
etc. Construcþia a fost finalizatã
în 2010. 

Mercury City
Tower

Mercury City Tower este o clã -
dire multifuncþionalã care cuprin -
de spaþii rezidenþiale, birouri ºi
magazine. Structura are o înãlþime
de 338 m cu tot cu turn, având,
de asemenea, cinci niveluri sub -
te rane. Mercury este, la ora ac -
tualã, cel mai înalt zgârie-nori din
Europa ºi este considerat a fi pri -
ma clãdire ecologicã din Rusia,
proiectatã sã colecteze apa din
zã pada topitã ºi oferind 70% din
spa þiile de lucru cu acces direct
la lumina naturalã. Clãdirea are
75 de etaje ºi o suprafaþã totalã
de 158.000 mp, dintre care
86.000 mp spaþii de birouri ºi
24.000 mp pentru apartamente.
Con strucþia a început în 2005 ºi
a fost planificatã iniþial cu o înãl -
þime de 332 m ºi 70 etaje, partea
superioarã fiind modificatã în iulie
2012 pentru a atinge 75 etaje. La
1 noiembrie, clãdirea a atins înãl -
þi mea finalã ºi se preconizeazã a
fi inauguratã în primul trimestru
al anului viitor. Mercury a devenit
astfel cea mai înaltã clãdire din
Europa, detronând London Shard
(310 m), la numai cîteva luni dupã
ce turnul londonez a fost inau gu -
rat. Dar, la rândul sãu, va fi depãºit
în viitorul apropiat... chiar de una
din tre clãdirile complexului mos -
co vit, ºi anume de cãtre Turnul
Fe deraþiei, aflat încã în lucru.

Turnul Rusiei

Acesta ar fi trebuit sã fie deþi -
nã torul recordurilor, dacã proiectul
nu ar fi fost stopat. Construcþia a
în ceput în septembrie 2007 ºi tre -
buia sã se încheie în 2011, turnul
trebuind sã aibã o înãlþime finalã
de 612,2 m, ceea ce l-ar fi plasat
pe locul 1 în Europa ºi pe locul 2
în lume. Ar fi trebuit sã aibã 118
etaje, 101 lifturi ºi parcãri pentru
3.680 vehicule ºi ar fi trebuit sã
to talizeze o suprafaþã de

520.000 mp. Dar, din pãcate, con -
struc þia a fost întreruptã în noiem -
brie 2008, din cauza dificultãþilor
financiare. În februarie 2009, a
fost fãcut public anunþul cã pro -
iec tul a fost suspendat ºi cã este
puþin probabil ca turnul sã fie con -
struit în forma originalã. Construc -
þia a fost stopatã definitiv în iunie
2009. 

Alte clădiri

Complexul Naberezhnaya a
fost finalizat în august 2007 ºi
in clude trei clãdiri, cu 17, 27 ºi
60 etaje. Cea de 17 etaje a fost
ter minatã în octombrie 2004, cea
de-a doua în octombrie 2005, an
în care a început construcþia
zgârie-norului. Complexul include
spaþii de birouri ºi comerciale. 

De asemenea, MIBC include
ºi un terminal de transport care va
reprezenta punctul de transfer
între diversele linii feroviare ºi de
metrou precum ºi pentru alte sis -
teme de transport public. Acesta
va cuprinde ºi birouri, trei hoteluri,
un spital ºi parcãri cu capacitate
de peste 1000 vehicule. 

Complexul mai include ºi Tur -
nul Eurasia, cu o înãlþime de 305
m, cu spaþii de birouri ºi rezi den -
þiale, proiect care se aflã în aº -
tep tare, Turnul Federaþiei, care va
constitui, când va fi finalizat, cea
mai înaltã clãdire din Europa, cu
506 m la nivelul structurii de vârf
a celei de-a treia clãdiri a struc -
turii, precum ºi alte structuri ºi
clã diri multifuncþionale, inclusiv
des tinate Primãriei ºi Dumei lo -
ca le, precum ºi unui complex ex -
po ziþional. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Mai bun decât
Seria 400
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CURSE WIZZ AIR SPRE
GENEVA, OSLO ŞI
ALGHERO (ITALIA)

Compania aerianã low cost
Wizz Air va introduce din luna
mai anul viitor 3 rute noi dus-
întors de la baza din Bucureºti
cãtre Geneva, Oslo ºi Alghero
(Italia). Tarifele vor fi de 92 lei
spre Alghero (oraº din
Sardinia) ºi 142 lei spre
Geneva ºi Oslo. Preþul
reprezintã un singur zbor cu
toate taxele incluse ºi tariful
maxim de rezervare. Noile rute
vor fi operate într-o primã fazã
de douã ori pe sãptãmânã, iar
rezervãrile pot fi fãcute în
perioada imediat urmãtoare, a
anunþat compania. Wizz Air
estimeazã în acest an o
creºtere a numãrului de
pasageri din ºi spre România,
de la 2,8 milioane la peste 3

milioane. Pentru baza din
Bucureºti, compania estimeazã
o creºtere a traficului de la 1,5
milioane de pasageri în acest
an la aproape 1,7 milioane anul
viitor.

UN BELGIAN, CEO LA
TAROM 

Noul director general al TAROM
este Christian Edouard
Heinzmann, activitatea
acestuia începând din data de
19 noiembrie a.c., cu un
contract pe 4 ani. El ocupã
locul lãsat liber de Heinrich
Vystoupil, fost manager pentru
România al Austrian Airlines,
care a renunþat la funcþie la
numai o sãptãmânã de la
alegerea sa ca director general
executiv al TAROM. Heinzmann
este belgian ºi are o
experienþã de peste 25 de ani
în industria aviaticã, deþinând,
printre altele, funcþia de
preºedinte al Grupului Luxair,
compania naþionalã a
Luxemburgului, unde a
implementat cu succes o
strategie de restructurare.
Totodatã, CA al TAROM l-a
numit pe Michael Moriaty,
director general adjunct,

începând din 12 noiembrie, cu
un contract pe un an. El este
cetãþean britanic ºi are o
experienþã de peste 33 de ani
în managementul financiar din
industria aviaticã în Marea
Britanie, SUA, Japonia,
Tailanda, Bangladesh,
Scandinavia, Olanda ºi
Columbia. 

TREN LA JUMĂTATE
DE PREŢ ÎNTRE
GALAŢI ŞI BRĂILA 

Tarifele pentru cãlãtoriile cu
trenurile Intercity ºi InterRegio
pe ruta Brãila-Galaþi ºi retur au
fost reduse cu 45% ºi 50%,
începând din 5 noiembrie.
Astfel, un bilet la InterRegio,
clasa a 2-a, costã acum 5,45
lei faþã de 10,9 lei, iar la
Intercity, clasa a 2-a, 12,35 de
lei în loc de 24,7 lei.
Abonamentul pentru elevi ºi
studenþi, fie cã este vorba
despre trenurile Regio sau
InterRegio, are preþul de 54,6
lei. Posesorii de abonamente
valabile la trenul Regio pot
cãlãtori fãrã plata diferenþelor
tarifare la trenurile InterRegio
de pe aceasta rutã, iar cei cu
abonamente la InterRegio pot
cãlãtori ºi cu Intercity. 

BILET UNIC LA RATB
ŞI METROU

Metrorex ºi RATB au pus în
circulaþie, începând din 3
noiembrie, cele trei tipuri de
bilete unice, valabile atât pe
mijloacele de transport RATB,
cât ºi la metrou: de 5 lei, cu
valabilitate 60 de minute, de
30 de lei pentru 10 cãlãtorii a
câte 60 de minute ºi de 16 lei -
abonamentul unic de o zi,
valabil timp de 24 de ore de la
prima validare, cu numãr
nelimitat de validãri în perioada
de valabilitate pentru fiecare
cãlãtorie. Biletele unice pot fi
cumpãrate din staþiile de
metrou ºi din chioºcurile RATB.
În paralel, vor funcþiona ºi
titlurile de cãlãtorie utilizate

pânã acum, respectiv cartela
de metrou ºi biletul de 1,3 lei
pentru autobuze, troleibuze ºi
tramvaie. 

WORKSHOP PE
STRATEGIA AMTB:
LEGEA TREBUIE
SCHIMBATĂ

Ministerul Transporturilor ºi
Infrastructurii (MTI) ºi o echipã
de experþi ai Bãncii Mondiale
au analizat, în cadrul unui
workshop, prima variantã a
strategiei pe termen lung a
Autoritãþii Metropolitane de
Transport Bucureºti (AMTB).
Cele mai importante concluzii
conturate în timpul discuþiilor
vor fi incluse în strategie.
Acestea se referã la
„necesitatea de a reconsidera
baza legalã a AMTB, pentru a
asigura o mai mare implicare a
autoritãþilor locale în
conducerea sa”. Adicã de a
modifica legea de înfiinþare a
AMTB (Legea nr. 8/2012) ºi de
a conferi o mai mare putere
autoritãþilor locale - nu se
precizeazã dacã numai
Consiliului General al
Bucureºtilor sau ºi Consiliului

Judeþean Ilfov. Cert este cã
premierul Victor Ponta ºi
primarul general Sorin Oprescu
au anunþat transferarea AMTB
de la Ministerul Transporturilor
la Primãria Capitalei, odatã cu
trecerea Metrorex la
municipalitate, chiar dacã, pânã
la urmã, nu a fost adoptat un
act normativ în acest sens. La
workshop au participat ºi
reprezentanþi ai Consiliului
General al Municipiului
Bucureºti (CGMB), ai
Consiliului Judeþean Ilfov, ai
RATB ºi Metrorex.

TEST DE LUMINI
GRATUIT
MERCEDES-BENZ

În perioada 1-30 noiembrie
2012, pentru a patra oarã în
România, Mercedes-Benz oferã
gratuit un program de
verificare ºi reglare a luminilor
exterioare. Acþiunea va avea
loc în Centrele Autorizate de
Service Mercedes-Benz din
þarã ºi se adreseazã tuturor
proprietarilor de autoturisme ºi
autovehicule comerciale
Mercedes-Benz. Testul de
lumini este un demers iniþiat

pe plan local în 2009 de
Mercedes-Benz, prima
companie auto din România
care a organizat o campanie
de testare a luminilor la nivel
naþional. Campania porneºte
din angajamentul companiei
pentru responsabilitate ºi
siguranþã în trafic ºi atenþie
faþã de comunitate.

75,7% DINTRE
ROMÂNI PREFERĂ 
CALEA RUTIERĂ SPRE
STRĂINĂTATE

În primele 9 luni, au plecat în
strãinãtate 8,727 de milioane
de vizitatori români, în creºtere
cu 1,7% faþã de perioada
similarã a anului trecut,
mijloacele de transport rutier
fiind cele mai utilizate,
reprezentând 75,7% din
numãrul total de plecãri,
potrivit înregistrãrilor la
punctele de frontierã. Mai
puþini vizitatori strãini au sosit
în România, respectiv 6,26
milioane, reprezentând însã o
creºtere cu 5,8% faþã de
perioada similarã a anului
trecut, aratã datele provizorii
anunþate de INS.

Volkswagen Autovehicule
Comerciale pune la dispoziþia
Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Prahova un Amarok
complet echipat. Este vorba
despre un Amarok Trendline
2.0 BiTDI 4 Motion cu
diferenþial blocant 163
CP/M6, care timp de 5 luni va
fi folosit pentru patrularea pe
raza Jud. Prahova (Autostrada
A3, Centura ocolitoare a
Municipiului Ploieºti, DN1
etc). Maºina este dotatã cu
sistem de avertizare opticã ºi
acusticã produs de firma

Federal Signal Corportation,
compus din rampã luminoasã
Arjent, cu tehnologie LED,
sirenã electronicã ºi difuzor
cu putere nominalã de 100W
ºi 2 proiectoare MicroLed, de
asemenea cu tehnologie LED,
montate în grila faþã. Toate
echipamentele respectã
norma europeanã R65,
privind echipamentele de
avertizare opticã. Comanda
echipamentelor este
centralizatã ºi este
incorporatã în telecomanda
sirenei.

AMAROK PENTRU POLIŢIA PRAHOVA 
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Ziua Cargo: S-a ajuns la o
formulã finalã, acceptatã
de toate pãrþile, în privinþa
finanþãrii ISCTR?
Sorin Supuran: Existã un pro -

iect de modificare a Ordonanþei
26/2011 privind înfiinþarea ISCTR,
care a fost trimis pe circuitul de
avizare ºi se aflã în stadiul de dis -
cuþii privind finanþarea Inspecto -
ra tului. Existã o analizã foarte se -
rioasã în privinþa sumelor de care
au nevoie pentru funcþionare ºi,
pe de altã parte, posibilitãþile celor
douã instituþii ARR ºi RAR, care
sunt obligate, prin acest act nor -
ma tiv, sã contribuie, cu procente
din veniturile realizate, pentru
func þionarea ISCTR.

Deºi sunt mai multe contra -
dic þii, este cert faptul cã ARR nu
poate plãti 60% din venituri. De
altfel, ARR funcþioneazã în pre -
zent fãrã un buget legiferat, iar
un procent sustenabil din venituri
care ar putea fi virat cãtre ISCTR
este de 15%.

Am tras un semnal încã de a -
cum câteva luni cã în prezent ne
ra portãm la bugetul anului 2011 ºi
nu putem intra în 2013 cu un buget
neaprobat pe 2012. Ajun gem în
situaþia, începând din 1 ia nuarie, de
a nu mai putea func þio na, pentru
cã Legea finanþelor pu blice face
referire la bugetul anului anterior.

În plus, nu înþeleg de ce
CNADNR, chiar dacã este com -
pa nie, a fost exclusã de la contri -
bu þie, atât timp cât, la câteva tipuri
de contravenþii, 90% din venituri
se duc la bugetul CNADNR.

În orice caz, este o problemã
a Ministerului Transporturilor ºi
so luþia trebuie gãsitã în interiorul
aces tuia.

Veþi prelua licenþierea
vehiculelor mici, peste
2,4 t ºi 8+1 locuri?
Este ºi acesta un act normativ

care se aflã pe circuitul de avizare,
pus ºi pe transparenþã. Într-adevãr,
toþi cei care fac transport co mer -

cial cu vehicule de peste 2,4 tone
ºi 8 plus 1 locuri sunt obligaþi sã
se licenþieze (licenþã de transport
pentru firmã ºi copii conforme
pen tru maºini).

Astfel, având în vedere cã se
su pun licenþierii, se supun ºi con -
tro lului ºi pot fi opriþi ºi de cãtre
ISCTR.

Cererea a venit din partea ope -
ra torilor de transport. Este o so -
li citare mai veche a lor privind
com baterea pirateriei.

În ceea ce-i priveºte pe
ºoferi, intrã ºi aceºtia în
regimul de pregãtire
profesionalã specific
transporturilor comerciale?
Actul normativ nu regle men tea -

zã acest aspect, dar în normele de
aplicare probabil se va avea în
vedere, pentru cã maºinile nu se
supun dotãrii cu aparate tahograf
dar, din punctul nostru de vedere,
conducãtorii auto trebuie sã deþi -
nã un certificat profesional atât timp
cât realizeazã transport co mercial.

Aºa cum s-a vãzut în ultima
pe ri oadã, multe accidente s-au
pro dus cu microbuze de 8 plus 1
lo curi. ªoferii conduc neres pec -
tând timpii de odihnã, pe perioade
lungi ºi, în plus, nu respectã nu -
mãrul maxim de cãlãtori. Am vãzut
cazuri în care au fost transportate
11 per soa ne adulte plus copii. A -
cest lucru s-a întâmplat tocmai
pentru cã ei erau conºtienþi cã nu
pot fi con tro laþi.

Va fi o perioadã de timp în care
cei care fac transport ilegal vor con -
tinua, pânã când vor fi prinºi ºi
sancþionaþi, dar, la un moment dat,
îºi vor face calculele de ren ta bilitate
ºi probabil cã nu vor fi foarte mulþi
cei care vor continua activitatea.

Ce alte lucruri noi pregãtiþi
în relaþia cu
transportatorii? 
O sã încercãm sã simplificãm

pro cedurile privind eliberarea de
do cumente. Practic, de anul viitor,
dacã lucrurile vor fi aºezate din
punct de vedere al funcþionãrii ºi
bu getului, vom avea un proiect
vizavi de soft, astfel încât ope ra -
to rul sã poatã accesa ºi online tot
ceea ce înseamnã cereri, inclusiv
partea de eliberare a cardurilor.

Intenþionãm ca în urmãtoarea
lunã toate agenþiile sã aibã puncte
de preluare a certificatului. Am
moº tenit aproximativ 7.000 de so -
licitãri restante ºi le-am adus la zi.
Era o perioadã în care dura ºi douã
luni eliberarea cardului, ceea ce
þinea un conducãtor auto pe loc ºi

firmele erau afectate. Am lucrat în
schimburi, iar acum am reuºit sã
aducem cererile la zi. 

Totul se fãcea centralizat - da -
tele se preluau prin agenþii ºi erau
trimise la Bucureºti ºi procesate
la sediul central. Intenþia noastrã
este ca aceste date sã fie pro ce -
sa te de cãtre agenþii ºi transmise
direct, online.

Ce se întâmplã cu ºcolile
de ºoferi?
Modificãrile la Ordinul 1.019/

2009 sunt de mai bine de o lunã
pe circuitul de avizare la mi nister.
Con form acestor mo di fi cãri, cursan -
þii care sunt pregãtiþi vor susþine o
testare la ºcoalã, îna inte de a fi su -
puºi examenului final. Am in tro dus
un criteriu de eva luare a ºcolilor -
la final de an, tre buie sã aibã ratã
de promovare de 70% a cursanþilor
pe care i-au avut înscriºi în acel an.
În caz con trar, poate fi suspendatã
autor i za þia.

Instructorii independenþi vor
rã mâne. 

Pregãtirea profesionalã
este, de asemenea, în
atenþia ARR. Ce modificãri
sunt aºteptate?
Prima mãsurã a vizat instruirea

tu turor celor care participã în co -
misiile de examinare. Urmãtorul pas
a fost acela ca instructorii, con -
silierii de siguranþã ºi pro fe so rii de
legislaþie rutierã sã susþinã din 3
în 3 luni examene cu comisii unice.
Iar la finalul lunii ianuarie cred cã
vom reuºi o nouã etapã - a ceea de
a avea sãli unice de exa mi nare. 

Dacã lucrurile rãmân stabile
ºi voi avea continuitate la condu -
ce rea instituþiei, voi încerca sã
pro movez un act normativ care
re  gle menteazã plata directã a ta -
xe lor de examinare cãtre Auto ri -
ta te ºi nu cãtre examinatori. 

În ce stadiu se aflã
atribuirea traseelor
judeþene ºi interjudeþene?
Având în vedere cã atribuirea

va începe în ianuarie, probabil cã,
pânã la sfârºitul lunii noiembrie,
toate judeþele vor avea pro gra -
mele finalizate.

În ceea ce priveºte transportul
inte rjudeþean, Programul de trans -

port va fi afiºat pe site pânã pe
10 ianuarie ºi, din acel moment,
începe sã ruleze aplicaþia. 

Când va fi programul de
transport interjudeþean
vizibil pentru operatori?
N-aº putea sã vã spun o datã

precisã. Noi lucrãm la el. Oricum,
ideea care s-a acreditat este cã
trebuie sã fie cu cel puþin 2 sãp -
tã mâni înainte de data începerii,
practic undeva între Crãciun ºi
Revelion.

ARR a încheiat un protocol
cu Direcþia Generalã
Anticorupþie. Care au fost
motivele?
Este un protocol încheiat între

cele douã instituþii ca urmare a
unor aspecte petrecute în piaþã
ºi este vorba în special de ceea
ce s-a întâmplat cu ºcolile de con -
du cãtori auto. 

Având în vedere cã ARR se ocu -
pã de autorizare, am fost de acord
sã furnizãm, atunci când ne sunt
so licitate, anumite date ºi, mai mult,
ca toþi colegii din ARR, ºi la nivel
de agenþii, sã cunoascã faptul cã
existã acest protocol, cã existã o
preocupare ºi a altor in sti tuþii de a
veghea la bunul mers al Autoritãþii.
Practic, protocolul vizeazã o pre -
ve nire a actelor de co rupþie. Un e -
xem plu ar fi întâr zie rea nejustificatã
a eliberãrii documentelor, în anu -
mi te agenþii, în condiþiile în care
operatorii în tru nesc toate condiþiile
de eli be rare a acestora. ªi, cu toate
a cestea, operatorii sunt amânaþi
pentru 14 zile, iar la final li se spu -
ne sã mai vinã ºi altã datã... 

Am vrut ca lucrurile acestea
sã fie cunoscute ºi sã nu avem
ase  menea practici la nivel de in -
stituþie.

Cred cã operatorul trebuie sã
simtã, în primul rând, o deschidere
din partea noastrã, operativitate
ºi sã fie bine servit atunci când se
de plaseazã la agenþiile noastre
din teritoriu.

Oamenii trebuie sã con ºti en -
ti zeze cã existã o preocupare a in -
stituþiilor statului pentru a com -
bate corupþia.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

8+1 locuri şi peste
2,4 t vor fi licenţiate
Cadrul legislativ în transporturi este în plin proces de
modificare, printre segmentele vizate aflându-se
pregătirea profesională, şcolile de şoferi, dar şi lărgirea
tipului de vehicule licenţiate. Am discutat despre aceste
aspecte cu Sorin Supuran, director general ARR.

Tarife unitare pentru transportul elevilor
Creºterile aparent nejustificate ale preþului abonamentelor de

transport ale elevilor, acestea fiind decontate 100% de Ministerul
Educaþiei, au determinat Guvernul sã ia mãsuri.

Prin Ordin al Ministrului Transporturilor se va stabili cã:
„Transportul rutier în trafic judeþean/interjudeþean al elevilor
prevãzuþi la alin. (1), (2) ºi (3) ale art. 84 din Legea nr. 1/2011 a
educaþiei naþionale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se
realizeazã de cãtre operatorii de transport rutier.

(2) În vederea asigurãrii decontãrii cheltuielilor de transport
prevãzute la alin. (3) al art. 84 din Legea nr. 1/2011 a educaþiei
naþionale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, Ministerul
Administraþiei ºi Internelor, Ministerul Transporturilor ºi
Infrastructurii, Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului, împreunã cu organizaþiile patronale reprezentative la nivel
de sector de activitate vor stabili nivelul unitar al tarifului aferent
abonamentului pentru transportul elevilor.”

Criteriile de evaluare a operatorilor de transport ºi punctajele care
se acordã în cazul atribuirii curselor interjudeþene sunt identice cu
cele stabilite în cazul traseelor judeþene.

Ordinul emis de Ministerul Administraþiei ºi Internelor care
prevede criteriile pentru traseele judeþene a fost publicat în
Monitorul Oficial 762 din 13 noiembrie 2012.
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D e la lansarea oficialã a
Seriei 500, am avut
oca zia sã studiem ma -
te rialele de presã puse
la dispoziþie de cãtre

pro ducãtor, am vãzut autocarul
pe viu cu ocazia prezentãrii sale
ºi în standul Daimler de la IAA
Hanovra ºi chiar am fãcut o scurtã

plimbare din postura de pasager.
Dar nici una dintre aceste ex pe -
rienþe nu se poate compara cu
drive-testul. Pen tru cã, la volanul
autocarului, poþi aprecia cel mai
bine calitãþile au tovehiculului, mai
ales cã din punct de vedere al
dotãrilor, al desig nului, al calitãþii
materialelor uti lizate ºi finisajelor

nu poþi face prea multe comentarii
în cazul au to carelor Setra. Totul
este realizat la standarde foarte
înalte, iar Com fortClass 500 a
con firmat aºtep tã rile, aºa cum am
arãtat în artico lele anterioare de -
di cate Seriei 500. De aceea, în
a cest articol, ne vom limita doar
la postura de ºofer.

Pentru şoferi
fericiţi

Drive-testul organizat pentru
noul autocar a avut loc în Ger ma -
nia, în apropiere de München. Jur -
naliºtii prezenþi au putut testa trei
configuraþii diferite pentru Com -
fortClass 500, cu douã ºi trei
punþi, cu transmisie manualã ºi
au tomatã. Traseul ales a cuprins
di ferite categorii de drum - auto -
stra dã, dar ºi drumuri secundare.
Am avut astfel ºansa de a aprecia
ma nevrabilitatea autocarului, in -
clu siv pe zone strâmte, în inte rio -
rul localitãþilor. Nu putem spune
cã a fost vorba despre un traseu
di ficil, dar a avut ºi porþiuni soli -
ci tante, care au scos în evidenþã
ca litãþile maºinii.

Postul de conducere, complet
rede senat, este confortabil, ergo -
no mic, poziþia la volan putând fi
ajustatã cu uºurinþã ºi precizie.
Dar, dincolo de utilitate, noul post
de conducere este foarte elegant.

Am apreciat foarte mult timpul
scurt în care te obiºnuieºti cu co -
men zile. Practic, imediat ce te
aºezi la volan, totul pare natural.
Sigur, într-un drive-test desfãºurat
pe parcursul unei zile, în care s-a
condus permanent, nu a fost timp
sã ne familiarizãm cu toate bu -
toanele ºi comenzile specifice
unui autocar, dar, pe partea de
condus efectiv, autocarul îþi oferã
o realã plãcere ºi încredere de -
pli nã. Iar la acest sentiment de si -
gu ranþã contribuie mai mulþi fac -
tori - direcþia precisã, vizibilitatea
bunã, modul prompt în care auto -
ve hiculul rãspunde la acceleraþie
ºi frânã. Poziþia la volan, pedalele
moi ºi confortul oferit de scaun
au, de asemenea, o contribuþie
im portantã la plãcerea de a con -
duce Seria 500.

ªi da, trebuie spus - noul auto -
car reprezintã o evoluþie faþã de
se ria precedentã, inclusiv din
punct de vedere al modului în care
se conduce. Pe partea de sigu -
ran þã, numeroasele sisteme dis -
po nibile, unele dintre acestea
enumerate în fiºa tehnicã a auto -
carului, pot oferi o idee despre
ni velul la care s-a ajuns. De ase -
me nea, nu trebuie sã uitãm faptul
cã noua serie a dovedit, în cadrul
testelor realizate de producãtorul
ger man, cã oferã un consum de
car burant mai mic decât Com -
fortClass Seria 400. Astfel, evo -
luþia este completã.

Radu BORCESCU
München, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Setra ComfortClass S 516 HD/2
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 13.115/2.550/3.770 mm
Ampatament: 6.910 mm
Motor: OM 470, EURO VI
Cilindree: 10,7 l
Putere maximã: 428 CP
Cuplu maxim: 2.100 Nm la 1.100 rpm
Capacitate rezervor: 475 l
Rezervor AdBlue: 40 l
Cala bagaje: 11,9 mc
Dotãri pentru siguranþã: EBS, ESP, ABS, ASR, BA (brake assist), DBL

(Continuous Braking Limiter), ENR (electronic vehicle level
control)

Capacitate de transport: 48 pasageri
Alte dotãri: aceleaºi ca ºi pentru S 515 HD.
Clasificare: 4 stele.

Setra ComfortClass S 517 HD (3 punţi)
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 13.935/2.550/3.770 mm
Ampatament: 6.910/1.350 mm
Motor: OM 471, EURO VI
Cilindree: 12,8 l
Putere maximã: 476 CP
Cuplu maxim: 2.300 Nm la 1.100 rpm
Capacitate rezervor: 475 l
Rezervor AdBlue: 40 l
Cala bagaje: 11,9 mc
Dotãri pentru siguranþã: EBS, ESP, ABS, ASR, BA (brake assist), DBL

(Continuous Braking Limiter), ENR (electronic vehicle level
control)

Capacitate de transport: 52 pasageri
Alte dotãri: aceleaºi ca ºi pentru S 515 HD.
Clasificare: 4 stele.

Setra ComfortClass 500

Mai bun decât 
Seria 400

Cum poţi realiza un autocar care să depăşească în
performanţe, confort, siguranţă Seria 400 de la Setra?
Probabil aceasta a fost una dintre întrebările principale
şi, totodată, ţelul pe care producătorul german l-a avut în
vedere atunci când a proiectat Seria 500. Şi, bineînţeles,
nu era suficient ca noul autocar să arate mai bine doar
pe hârtie, prin dotările enumerate...

Setra ComfortClass S 515 HD
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 12.295/2.550/3.770 mm
Ampatament: 6.090 mm
Motor: OM 470, EURO VI
Cilindree: 10,7 l
Putere maximã: 428 CP
Cuplu maxim: 2.100 Nm la 1.100 rpm
Capacitate rezervor: 475 l
Rezervor AdBlue: 40 l
Cala bagaje: 9,7 mc
Dotãri pentru siguranþã: EBS, ESP, ABS, ASR, BA (brake assist), DBL

(Continuous Braking Limiter), ENR (electronic vehicle level
control)

Capacitate de transport: 49 pasageri
Alte dotãri: ABA (adaptive cruise control + Active Brake Assist,

ATAS (Attention Assist), Lane Assistant, sistem de monitorizare a
presiunii în anvelope, micºorarea automatã a gãrzii la sol la viteze
mari, camerã pentru mers cu spatele, sistem automat de stingere
a incendiului pentru compartimentul motorului, detector de fum
în cala de bagaje, toaletã ºi cuºetã, senzori de luminã ºi ploaie,
sistem multimedia.

Clasificare: 3 stele.
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Deºi inventatorul auto mo -
bilului nu a fost ita lian,
a ceastã þarã a avut un cu -
vânt important în do me -
niu încã din primii ani de

motorizare. Iar Torino se poa te spu -
ne cã este capitala teh ni cã a Italiei,
locul de naºtere al multor mãrci
celebre ºi nu numai. Astfel, nici nu
se putea alege un loc mai potrivit
pentru unul dintre cele mai mari
muzee ale auto mo bi lelor din lume.
O interesantã pa ginã de istorie, un
prilej de emoþie esteticã, o cãlãtorie
în timp, pe scurt, o experienþã cu
adevãrat de neuitat, pe care v-o
reco man dãm cu cãldurã.

„Museo dell'Automobile di To -
rino“ a avut la bazã o idee nãscutã
în 1932 din iniþiativa a doi pionieri
ai sportului cu motor italian, ºi
anume Cesare Gloria Gatti ºi Ro -
ber to Biscaretti di Rufia, ºi este
unul dintre cele mai vechi muzee
din lume dedicate Zeului Auto -
mo bil. Ideea a fost dezvoltatã de
fiul lui Roberto, Carlo Biscaretti
di Ruffia, muzeul deschizându-ºi
porþile pentru public în 1960, în -
tr-o clãdire proiectatã ºi construitã
special cu aceastã destinaþie. 

Dupã ce a fost închis timp de
patru ani, pentru renovãri com -
ple te, muzeul a fost redeschis în
2011, cu o nouã aripã ºi dublu ca
spa þiu faþã de ceea ce fusese îna -
in te. Noul muzeu relateazã poves -
tea automobilului ºi transformarea
sa din mijloc de locomoþie... în
obiect de cult, de la origini pânã
în prezent, un domeniu în care
cre a tivitatea umanã încã nu ºi-a
atins limitele. 
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Muzeul
Automobilului
din Torino (I)

Italia înseamnă, în primul rând, istorie,
fiind leagănul unei civilizaţii care şi-a
adjudecat paternitatea multora dintre
popoarele şi limbile europene de astăzi,
inclusiv a limbii române. Pe parcursul
secolelor, în drumul de la Roma antică
spre Italia modernă, nu numai că a ştiut
cum să îşi protejeze şi aprecieze comorile
culturale, ci a scris noi şi noi pagini de
istorie, într-o sumedenie de domenii, de
la Leonadro da Vinci, Michelangelo,
Vivaldi, Verdi, oraşele-republici
medievale... până la pionieratul din
domenii tehnico-ştiinţifice moderne.

Reproducere la scarã 7:10 a
primului vehicul auto-propulsat,
un tractor de artilerie, cu abur ºi

trei roþi, proiectat în Arsenalul
Militar din Paris de cãtre Nicolas

Joseph Cugnot. Motor cu
2 cilindri verticali, vitezã

maximã: 4 km/h.

Una dintre cele mai importante piese ale
muzeului: Caleaºca lui Bordino - vehicul
construit în 1854 de cãtre Virginio
Bordino, în Arsenalul Militar din Torino,
prin montarea unui motor cu abur cu doi
cilindri sub caroseria ranforsatã cu oþel a
unei caleºti cu cai, alãturi de un boiler ºi
un arzãtor plasate în partea din spate.
Vitezã maximã: 8 km/h.

Itala 35/45 CP (Pekin-Paris) - 1907: motor cu 4 cilindri, 7.433
cmc, 45 CP/1.250 rpm, vitezã maximã 95 km/h. Ce fãceau
italienii în timp ce în România era rãscoalã þãrãneascã? Se
puneau pe câºtigat curse. Acesta este automobilul în care
echipajul format din prinþul Scipione Borghese, Ettore Guizardi
(mecanic) ºi Luigi Barbini (corespondent Corriere della Sera) au
câºtigat cursa Pekin-Paris (16.000 km), sponsorizatã de
publicaþia Le Matin. Cãlãtoria lor a durat 60 de zile, ajungând în
capitala Franþei cu 20 de zile înaintea secundului clasat. 

Un alt exponat cu o importanþã deosebitã este
Benz Victoria (1893). Karl Benz, împreunã cu
Gottlieb Daimler, sunt consideraþi a fi pãrinþii
automobilului. Dupã ce a studiat pentru câþiva ani
dezvoltarea de motoare pe gaz petrolier pentru
tricicluri, Benz a trecut la vehicule cu 4 roþi, Victoria
fiind unul dintre primele astfel de vehicule, model
fabricat pânã în 1898. Motor cu un cilindru, 2.123
cmc, 5 CP la 400 rp. Exemplarul poartã numãrul 57.

Peugeot Tip 3 1892 - motor cu 2 cilindri în V, 565
cmc, 2 CP la 1.000 rpm, vitezã maximã 35 km/h.
Exact acest exemplar, cu numãr ºasiu 25 ºi
motor Daimler 124, a fost primul automobil care
a circulat în Italia, fiind comandat în 1892 de
cãtre Gaetano Rossi, proprietarul fabricii textile
Lanerossi. Dupã multe aventuri, maºina a ajuns în
proprietatea muzeului, fiind în 2007 restauratã de
cãtre Peugeot Automobili Italia. 
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Colecþia de automobile pre -
zentã aici este unicã în Europa iar
exponatele sunt organizate în aºa
fel încât sã stimuleze interesul
spe cialiºtilor, dar ºi al copiilor,
punându-le la dispoziþie acestora
din urmã spaþii în care sã des co -
pere prin joc un univers care ne
dominã existenþa, de la ludic la
profesional. 

În total, sunt expuse 150 de
maºini, colecþia fiind organizatã pe
douã mari perioade: 1900-1939 ºi
1940-2000. „Automo bi lul ºi se -
co lul 20“, „Omul ºi automobilul“,
„Automobilul ºi de signul“ sunt
câteva teme de in te res ce pot fi
tre cute în revistã. Dar accentul
cade, prin raritatea, ineditul ºi im -
portanþa exponatelor, pe primii 40
de ani ai secolului trecut. 

De aceea, încercãm, prin inter -
me diul câtorva imagini, sã vã pre -
zen tãm, pe parcursul a douã nu -
me re de revistã, câteva dintre
comorile Mu zeu lui Automobilului
din Torino, cu speranþa cã acestea
vã vor con vin ge sã le acordaþi câte -
va ore din timpul dumnea voas trã,
atunci când veþi trece prin Torino. 

Raluca MIHĂILESCU
Torino, Italia

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Primul automobil Fiat (1899): motor cu 2 cilindri,
657 cmc, 4,5 CP/800 rpm, viteza maximã 35
km/h, proiectat de Aristide Faccioli. Numai douã
exemplare au supravieþuit din cele peste 30
produse de compania care avea sã devinã cel mai
important producãtor auto din Italia.

Itala 35/45 CP „Palombella” (1909):
motor 4 cilindri, 7.433 cmc, 45
CP/1.250 rpm, 70 km/h. De la prinþi
aventurieri la... Regina Margareta de
Savoia, toatã lumea intrase deja în
febra automobilului. Acest exemplar
luxos a fost proiectat de cãtre Cesare
Sala chiar pentru regina Italiei, la
vremea respectivã monarhie.

Mercedes-Benz 500 K (1936): 8
cilindri, 5.000 cmc, 180 CP/3.500
rpm, 170 km/h. Model sport de lux
cu suspensie independentã, produs
de uzina Daimler-Benz din
Mannheim în foarte puþine
exemplare, dar în mai multe
versiuni: saloon, torpedo, coupe,
cabriolet ºi roadster.

Jeep - Perioada celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial a marcat, într-un fel, o adevãratã
revoluþie în designul automobilului ºi în
mentalitatea publicului. Contururile familiare
ale maºinilor militare din acea vreme se
regãsesc ºi astãzi în designul autovehiculelor
de teren. Iar al doilea episod din istoria Zeului
Automobil, de dupã anii 40, îºi va aºtepta
rândul la prezentare în numãrul viitor.

Isotta Fraschini 8A (1929): 8 cilindri,
7.370 cmc, 110 CP/2.400 rpm,
140 km/h. Model de lux, o dezvoltare a
seriei produse de compania din Milano
în 1920. Exemplarul din muzeu este un
adevãrat star de cinema, fiind folosit, în
1950, în filmul Sunset Boulevard, cu
William Holden, Erich von Stroheim ºi
Gloria Swanson.

Rolls Royce 40-50 CP (1914) - Fantoma de Argint (Silver Ghost): motor cu
6 cilindri, 7.428 cmc, putere ºi vitezã nespecificate de constructor. Istoria
celei mai luxoase mãrci de automobile începe în 1904, când Henry Royce ºi
Charles Rolls au lansat prima lor maºinã, de o calitate care i-a atras un
succes imediat. Modelul expus a fost prezentat în premierã în 1906 ºi produs
pânã în 1925. Exemplarul de faþã a fost produs în 1914 ºi a fost folosit de Înaltul
Comandament Britanic pe frontul francez în Primul Rãzboi Mondial. 

5 iunie 1913 - Primul permis
de conducere din Italia a

fost emis unei femei. Gurile
rele spun cã bãrbaþii nu ar

avea nevoie de aºa ceva. 
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Veţi călători foarte
mult în această perioadă,

lucru benefic pentru carieră. Aveţi
resursele necesare pentru a pune
în scenă câteva proiecte extrem
de ambiţioase şi de succes. Nu
neglijaţi, însă, un element
important în activitatea
dumneavoastră: lucrul în echipă.
De asemenea, evitaţi conflictele în
trafic şi nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Începe o perioadă
înfloritoare pentru

dumneavoastră din punct de
vedere energetic. Senzaţia
generală este aceea că veţi prinde
aripi în tot ceea ce faceţi. Acest
interval de timp este propice
pentru călătorii, care vor fi
încununate de succes în special în
plan profesional. Atenţie, însă, în
trafic: încercaţi să ţineţi sub
control stările de nervozitate.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Nu este indicat să
călătoriţi prea mult în

această perioadă. Cu atât mai
mult cu cât anumite lucruri se pot
rezolva mai bine şi mai simplu de
la distanţă. Lucrul în echipă vă va
aduce multe satisfacţii, însă
numai în plan profesional. În plan
personal, lucrurile abia acum
încep să se aşeze - mai aveţi
nevoie de ceva timp până când
apele se vor linişti complet.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Dacă nu v-aţi
propus nişte obiective

clare în plan profesional,
este timpul să o faceţi.
Succesul nu va întârzia să
apară. Veţi călători foarte mult
şi pe distanţe lungi, motiv
pentru care consumul de
energie va fi enorm. Este posibil
să apară conflicte în trafic sau
rivalităţi concurenţiale. Important
este să vă menţineţi calmul şi
diplomaţia.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Debordaţi de energie,
însă nu o folosiţi în mod

constructiv, ceea ce va determina
o creştere a nivelului de stres. Nu
e nevoie să vă grăbiţi, putere de
muncă aveţi suficientă iar
oportunităţile în plan profesional
vor apărea oricum. Conduceţi cu
prudenţă, nu uitaţi să vă puneţi
centura de siguranţă şi evitaţi
conflictele cu ceilalţi participanţi
la trafic.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Toate lucrurile merg ca
pe roate. În această

perioadă, chiar nu vă puteţi
plânge de nimic. Străluciţi atât în
plan profesional cât, mai ales, în
cel financiar. Nu se întrevăd prea
multe călătorii, dar, cu siguranţă,
una dintre ele vă va aduce mari
satisfacţii. La volan, nu vă lăsaţi
furaţi de peisaje, conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi centura de
siguranţă.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Toate neplăcerile din
plan profesional şi

financiar dispar brusc, în urma
deblocării unor contracte. Apar şi
noi oportunităţi. Atenţie însă:
cuvintele de ordine ale acestei
perioade sunt simţul raţiunii şi
măsura. Ţineţi seamă de ele în
special în călătoriile pe care le
întreprindeţi. Conduceţi cu
prudenţă şi respectaţi toate
regulile de circulaţie.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Veţi avea foarte
multe drumuri de

făcut, care vă vor consuma
toate resursele de energie.
Pe de altă parte, important
este că tot ceea ce veţi
întreprinde în aceste călătorii
va avea succesul scontat în
plan financiar. Dar, înainte de a
vă urca la volan, odihniţi-vă
bine, verificaţi starea tehnică
a autovehiculului şi conduceţi
cu prudenţă.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Apar semne bune în
plan profesional. Totuşi,

din punct de vedere financiar, mai
aveţi de aşteptat o perioadă până
se vor aşeza lucrurile. Veţi
călători destul de mult şi pe
distanţe lungi. Conduceţi cu
prudenţă, respectaţi toate regulile
de circulaţie, nu uitaţi să vă puneţi
centura de siguranţă şi evitaţi
conflictele cu ceilalţi participanţi
la trafic.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Sunteţi plini de
vitalitate şi energie în

această perioadă şi, chiar dacă
impulsurile nu vă dau pace,
încercaţi să evitaţi aventurile
riscante. În plan financiar şi
profesional, toate vă merg ca pe
roate. Veţi lua o decizie
importantă, care vă va propulsa în
carieră. În trafic, conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Cuvintele de ordine
pentru această perioadă

sunt: informaţie şi comunicare.
Folosiţi aceste două instrumente
în mod raţional şi veţi avea foarte
mult de câştigat - evident, în
planul profesional şi în cel
financiar, singurele cărora le
acordaţi atenţie şi care
înregistrează succese notabile. În
trafic, evitaţi să apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie!

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Concentraţi-vă
atenţia în plan

profesional. Este o perioadă
propice pentru realizări în
carieră. Iar succesul nu va
întârzia să apară nici în plan
financiar. La polul opus, însă,
este starea de sănătate.
Faceţi mişcare moderat, urmaţi
o dietă de detoxifiere şi
odihniţi-vă cât de mult puteţi.
Evitaţi, pe cât posibil, să călătoriţi
în acest interval de timp.

15 noiembrie - 15 decembrie 2012
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