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A
cela[i volum de trans-
port, cu mai pu]ine
camioane, \ntr-un timp
mai scurt, 
\n contextul \n care 

se reduce distan]a 
parcurs` cu autovehiculul gol.
Acestea sunt atuurile pe care le
asigur` produsele informatice 
dedicate transporturilor.

TEHNIC

Un camion pleac  ̀\nc`rcat cu marf`
din punctul „A“ [i descarc` \n punctul
„B“. çncarc` alt` marf` \n punctul „B“
[i se \ntoarce \n „A“. A[a ar ar`ta acti -
vitatea ideal` de transport, f`r` dis-
tan]e parcurse cu autovehiculul gol,
f`r  ̀opriri. Realitatea, \ns ,̀ este mult mai
complicat` - punctele de desc`rcare
nu corespund cu cele de re\nc`rcare,
m`rfurile nu au acela[i volum [i mas`,
ma[inile nu pot merge f`r` \ntreru-
pere, iar [oferii trebuie s` respecte
orele de odihn`. Practic, lucrurile pot
deveni atât de complicate, \ncât g`sirea
solu]iilor optime poate dep`[i capa-
citatea unui om. ßi cum inova]iile infor-
matice au p`truns \n toate sectoarele
economice, nu au fost ocolite nici trans-
porturile. Unul dintre produsele de
top pentru planificarea [i optimizarea
activit`]ii unei companii de transport
este oferit de firma olandez` ORTEC.

Rezultate 
semnificative
Utilizatorii sistemelor ORTEC afirm`

c`, prin folosirea acestui soft, costurile
se reduc cu procente cuprinse \ntre 5
[i 15%. Un proces de planificare mai trans-
parent [i mai sigur, optimizarea flotei,
o deservire mai bun` [i mai rapid` a
clien]ilor sunt avantaje importante
oferite de aceast` solu]ie informatic`.

Dispecerul va fi prezent \n conti-
nuare, având rolul de a valida decizi-
ile luate de sistem, \ns  ̀viteza de decizie
[i acurate]ea acesteia vor cre[te sem-
nificativ. ORTEC ia \n calcul toate ele-
mentele unui transport, printre care ca-
pacitatea de \nc`rcare a autovehicu lului,
timpii de conducere [i odihn  ̀ai fiec`rui
[ofer, costurile implicate, rutele cele mai
scurte pentru a ajunge la destina]ie, fiind
compatibil cu sistemele de urm`rire

[i management ale flotei [i decide
automat care este autovehiculul ce va
deservi o anumit` comand`. Astfel, se
pot identifica oportunit`]i pentru
\mbun`t`]irea re]elei logistice, cre[terea
eficien]ei [i sc`derea costurilor.

Implementarea sistemului se face
cu u[urin]`, speciali[tii ORTEC lucrând
\mpreun` cu dispecerii firmei pân` ce
ace[tia se familiarizeaz` cu softul. Aces-
ta poate fi utilizat pe toate tipurile de
transport - interna]ional, intern, distribu]ie,
transport containerizat, grupaje etc.
Printre cei mai mari clien]i din lumea
transporturilor ai firmei olandeze se
num`r` companii binecunoscute pre-
cum TNT, TCE Logistic`, Dunca Expe-
di]ii, Interna]ional Laz`r Company sau
Coca-Cola.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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N um`rul locuin]elor finalizate
\n 2008 a fost de 64.414 de
unit`]i, \n cre[tere cu 36%

fa]` de anul precedent, iar \n
trimestrul patru au fost finalizate
27.751 unit`]i, cu 46% mai multe
decât \n intervalul similar din 2007,
potrivit datelor Institutului Na]ional
de Statistic` (INS), preluate de
agen]ia Mediafax. çn 2008, locuin]ele
finalizate \n mediul rural au de]inut
o pondere de 52,4% din total, se
arat` \ntr-un comunicat al INS.
Num`rul locuin]elor realizate din
fonduri private a crescut anul trecut
cu 39,4%, la 59.955 unit`]i, iar
num`rul celor realizate din fonduri
publice s-a majorat cu 4%, la 160
locuin]e. Totalul locuin]elor \n curs
de execu]ie era, la sfâr[itul anului
trecut, de 143.139 de unit`]i. Dintre
acestea, cele mai multe, respectiv
38,4%, se aflau \n stadiul de finisaj,
fiind urmate de cele aflate \n stadiul
de executare a structurilor, 34,1%.

P rim`ria municipiului Oradea
va organiza pe 29 aprilie o
licita]ie deschis` pentru con-

tractarea de lucr`ri de \ntre]inere,
repara]ie a str`zilor [i podurilor din
ora[, valoarea estimat` a investi]iei

fiind de 121,2 milioane de lei,
informeaz` Mediafax. Acordul va fi
\ncheiat pe o perioad` de patru
ani, se arat` \n anun]ul de licita]ie.
Contractul va fi acordat dup` 
criteriul celui mai mic pre].

MAI MULTE LOCUIN}E

IMPOZITUL 
FORFETAR NU 
VA FI APLICAT 
|N CONSTRUC}II

M inistrul Finan]elor 
Publice, Gheorghe
Pogea, a declarat 

c` Guvernul  nu va introduce
impozitul forfetar \n domeniul
construc]iilor, ar`tând c` este
nevoie de stimularea acestui 
sector, informeaz` Mediafax.
Ministrul a explicat c` principalele
domenii \n care va fi introdus
impozitul forfetar sunt comer]ul
cu ridicata [i cu am`nuntul,
hoteluri [i restaurante, pensiuni 
[i serviciile de transport. Gheo-
rghe Pogea a spus c`, \n scurt
timp, se vor stabili reglement`rile
[i criteriile de selec]ie unde se va
aplica impozitul forfetar. Guvernul
dore[te introducerea impozitului
forfetar [i renun]area la impozitul
pe profit „pentru sutele de mii de
firme care \nregistreaz` pierderi“,
\n vederea unui control mai bun 
al pl`]ii taxelor [i impozitelor, 
a spus oficialul.

INVESTI}II |N ORADEA



„Î
n ultimul timp, ne confrunt`m
cu o cre[tere semnificativ` (cu
peste 100%) a num`rului pro-

ceselor dintre dezvoltatori [i antre-
prenori” ,  ne-a declarat  Andrei
Bra[oveanu, mana ging partener la
casa de avocatur` Ciurtin, Bra[oveanu
& Partners. El a precizat c`, \n cele mai
multe cazuri, este vorba despre litigii
care vizeaz` fie soma]ii de plat`, fie
ac]iuni \n preten]ii comerciale, fie
cereri \n insolven]`, prin care se soli -
cit` sau se urm`re[te plata unor anu-
mite sume.

Goana 
dup` penalit`]i
În paralel, \n \ncercarea (deja dis-

perat`) de a atrage lichidit`]i, din ce
\n ce mai multe companii factureaz`
penalit`]i pentru facturi pl`tite cu
\ntârziere \n ultimii trei ani. „Mul]i 
[i-au adus aminte c` facturile au fost
pl`tite cu \ntârziere [i au \nceput s  ̀cal-
culeze penalit`]i pentru facturile achi-
tate anterior. Spre exemplu, antre-
prenorul face un istoric al facturilor
pe care dezvoltatorul le-a achitat \n ultimii
3 ani. ¥inând cont de faptul c` drep-
tul de a solicita penalit`]i se na[te din
momentul \n care scaden]a a fost
dep`[it`, aceste penalit`]i pot fi soli -
citate oricând pân` la \mplinirea ter-
menului de prescrip]ie de 3 ani. În
principiu, nimeni nu vrea s  ̀le pl̀ teasc ,̀
\n considerarea faptului c` pl`]ile sunt
deja executate integral, [i se ajunge
la judecat .̀ Pân  ̀acum, astfel de ac]iuni
erau foarte rare. În prezent, s-au
\nmul]it, iar practica este valabil` pen-
tru orice fel de activitate, nu numai
pentru firmele de construc]ii”, a
men]ionat Andrei Bra[oveanu. El a
subliniat c` stabilirea anticipat` a
penalit`]ilor se poate reglementa pe
cale contractual`, acesta fiind un
mecanism corect [i fezabil din punct
de vedere juridic.

Cum \]i
obi[nuie[ti 
clientul, a[a \l ai
„Firmele din România sufer` de

caren]e mari \n efectuarea pl`]ilor
cu constan]` [i \n cadrul termenelor

de scaden]`. Efectuarea pl`]ilor \n
termenele de scaden]  ̀este o chestiune
de angajament [i de respect fa]` de
partenerul contractual, iar aceasta
se realizeaz` \n timp prin determinare
[i prin educa]ie. Aceast` educa]ie
trebuie s` o fac` acela care furnizeaz`
serviciul - atunci când tolereaz`
\ntârzierile la plat`, e primul care
suport̀  riscul de diminuare a lichi dit̀ ]ilor
[i de a suferi [i pe viitor asemenea
\ntârzieri la \ncasarea pl`]ilor ce \i
sunt datorate. În acest context, cred-
itorul trebuie s` adopte inclusiv decizii
total nepopulare [i demotivante pen-
tru client, precum intentarea unor
ac]iuni \n preten]ii \n ceea ce prive[te
penalit`]ile de \ntârziere, având atât
un scop punitiv \n ceea ce prive[te ne -
executarea pl`]ilor \n termenele de
scaden]`, cât [i un scop preventiv
vizavi de viitoarele pl`]i pe care le
are de \ncasat. Cei care au avut un com-
portament coerent [i au urm`rit atent
partea de colectare a crean]elor,
investind \n aceast` direc]ie, sunt
mai pu]in expu[i. Noi derul`m proiecte
de colectare, \n cadrul c`rora ela-
bor`m pentru fiecare client \n parte
o anumit` procedur` de escaladare
\n demersurile \ntreprinse \n ve derea
colect`rii crean]elor, \n func]ie de
specificul afacerii respectivului client.
De exemplu, \n cazul \n care con-
tractele au recuren]  ̀lunar  ̀la facturare,
se poate \ncepe misiunea de colectare

\nc` din timpul scaden]ei tocmai
pentru a fi atins sco pul preventiv al
unei asemenea proceduri [i scopul s`u
educa]ional \n ceea ce prive[te com-
portamentul de plat` al clien]ilor.
Un exemplu de succes \n aceast`
direc]ie este implementarea de c`tre
creditor a unui program de trimitere
automat  ̀a sms-urilor [i trimiterea ulte-
rioar` a unei notific`ri referitoare la
data de scaden]` [i la posibilele
sanc]iuni care pot fi aplicate. Aceast`
procedur` se deruleaz` la fiecare
ciclu de facturare lunar  ̀[i se \ntip`re[te
\n mintea clientului \n timp, con-
tribuind direct la crearea comporta-
mentului de pl`]i al acestuia. În cazul
\n care se dep`[e[te scaden]a, se
aplic` procedurile de escala dare, \n
sensul c` se poate trimite o notificare
de punere \n \ntârziere, prin care
clientul este aten]ionat cu privire la
calculul pe nalit`]ilor, care, ulterior,
sunt eventual [i facturate. În felul
acesta, se urm`re[te ca luna viitoare
clientul r`u-platnic s` fie mai atent
cu respectarea termenelor de plat`,
pentru c` va fi con[tient dinainte c`,
\n cazul \n care nu achit` factura \n
termenul de scaden]`, i se vor apli-
ca [i calcula pe nalit`]i”, a mai ar`tat
Andrei Bra[oveanu. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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JURIDIC

de pe [antier 
DIRECT 
\n instan]`

Blocajul de pe pia]a 
constructorilor 
s-a transferat \n sala
de judecat`, ultima 
perioad` fiind 

caracterizat` de o dublare 
a ac]iunilor \n instan]` \ntre 
dezvoltatori [i antreprenori.



INTERVIU

E volu]ia abrupt` 
a construc]iilor \n 
cursul anului 2008 
a creat premisele 
dezvolt`rii unui nou tip 

de escroci, care au câ[tigat
sume semnificative de pe urma
societ`]ilor de leasing. Despre
mecanismul [i modul \n care s-au
 dezvoltat fraudele care au vizat
finan]atorii, am stat de vorb` cu
Jean-Claude Boloux, pre[edinte
al  Asocia]iei Societ`]ilor
 Financiare din România (ALB) 
[i director general al BRD 
Sogelease.

atac
la LEASING
Când a devenit acut` problema
fraudelor \ndreptate asupra
 societ`]ilor de leasing?

Problemele privind fraudele \ndrep-
tate asupra sectorului de leasing s-au
intensificat din a doua jum`tate a anu-
lui trecut, principalul segment vizat
fiind cel al construc]iilor. Aceasta pen-
tru c`, dac` un autovehicul trebuie
\nscris \n circula]ie, putând fi mai u[or
verificat, \n sectorul echipamentelor,
nu exist  ̀astfel de restric]ii. La jum`tatea
anului trecut, sectorul de construc]ii
se afla \n plin boom, ceea ce a impli-
cat achizi]ia unui num`r mare de
echipamente, adic  ̀\nmul]irea cererilor
de finan]are. çn acest context, unele com-
panii de leasing au devenit neglijente
la evaluarea riscului. Iar atunci când eva-
luarea este slab`, la[i poarta deschis`
problemelor. Apoi, noi am descope-
rit fraudele, am atras aten]ia mem-

brilor, iar \n prezent sus]inem imple-
mentarea unor m`suri care s` reduc`
riscul apari]iei unor astfel de situa]ii.
Este mult mai indicat s` prevenim, nu
s` trat`m pro blemele deja ap`rute.
Tocmai \n aceast` direc]ie, am \ncheiat
recent un protocol cu poli]ia, privind
schimbul de informa]ii. Vom \ncerca,
de asemenea, s` determin`m BNR s`
ne acorde accesul la Centrala Riscurilor
Bancare, pentru a putea identifica r`u
platnicii. 

Foarte importan]i \n ecua]ia frau -
delor sunt furnizorii bunurilor care
fac obiectul contractului de leasing. Am
descope rit, \n unele cazuri, c` fac parte
din acela[i grup. Acela[i echipament
(care, uneori, nici nu exist  ̀de fapt) este
pro pus spre finan]are mai multor soci-
et`]i de leasing, sumele totale strânse
\n urma fraudelor fiind foarte impor-
tante. Sunt situa]ii \n care apar din tr-o

dat` probleme \n cazul unor firme cu
care companiile lucreaz` bine de 3-4
ani. Probabil c` [i-au vândut ac]iunile
unor indivizi care nu sunt one[ti, au
v`zut sl`biciunea sistemului [i a pie]ei
[i au aplicat pentru finan]are. 

Ce m`suri trebuie luate 
pentru a fi evitate fraudele?

Trebuie s` urm`rim lan]ul care ca -
ra cterizeaz` activitatea de leasing. çn
primul rând, trebuie s  ̀fim siguri c  ̀soci-
etatea pe care o finan]`m exist` cu
adev`rat [i c` este luat` \n eviden]`
corect la fisc. Apoi, trebuie verificat
furnizorul, pentru a fi siguri c` exist`,
de asemenea. Trebuie s` fim siguri c`
exist` [i bunul pentru care se solicit`
finan]area [i c` ajunge la consuma-
tor. Aceasta \nseamn` c` un reprezen-
tant al companiei de leasing trebuie
s` fie acolo. Bine\n]eles c` recep]ia



bunului nu intr` \n mod normal \n
obiectul unui finan]ator, dar ]inând
cont de situa]ia actual`, trebuie f`cut
un efort. 

La BRD Sogelease, am contractat
companii specializate ca s  ̀ne asigur`m
c` bunul care face obiectul leasingu-
lui cores punde comenzii [i a fost livrat.
Dac` un consumator nu accept` aces-
te veri fi c`ri, nu aprob`m finan]area,
pentru c` este clar c` are ceva de
ascuns. 

Trebuie s` fim siguri c` bunul
exist`, pentru a nu ne trezi dup`
primele luni sau atunci când apare
prima rat` \ntârziat` c` nu mai e nimic
de f`cut. çncerc`m, de asemenea, s`
avem o baz` de date a furnizorilor,
pentru a-i putea ocoli pe cei afla]i pe
lista neagr`. 

A]i purtat discu]ii 
cu Asocia]ia Distribuitorilor 
de Utilaje de Construc]ii?

Ne-am \ntâlnit cu reprezentan]ii
asocia]iei. çncerc`m s` implement`m
un sistem prin intermediul c`ruia s`
ne ajute cu informa]ii privind furni-
zorii de echipamente, pentru a ne a -
trage aten]ia atunci când este identi-
ficat un furnizor incorect. Dac` ne
vom unifica eforturile, se vor ob]ine
rezultate bune.

Probleme au fost consemnate \n
toat` ]ara. Bine\n]eles, cea mai mare
parte a activit`]ii noastre se desf`[oar`
la Bucure[ti, dar nu putem vorbi despre
astfel de ac]iuni doar \n Capital`. 

Nici \n ceea ce prive[te ]ara de
origine a echipamentelor nu putem vorbi
despre o tendin]` anume. 

Frauda este \n principal concentrat`
\n domeniul echipamentelor de con-
struc]ii, \n special asupra utilajelor
pentru care nu exist` formalit`]i de
\nregistrare. 

Este dificil 
s` stabile[ti 
valoarea total` a
fraudelor, dar cred 
c` se cifreaz` 
undeva \ntre 10 [i 20
de milioane de euro.

Dosarul perfect 
ascunde frauda

P otrivit lui Andrei
Bra[oveanu, managing
partner la casa de 

avocatur` Ciurtin, Bra[oveanu
& Partners, fraudele din dome-
niul echipamentelor de con-
struc]ii au vizat, \n general,
valori mici, cuprinse \ntre 5 [i
18.000 de euro.  El a atras
aten]ia, \n acest context,
asupra „dosarului perfect de
finan]are“, care st` la baza
acestor fraude, realizate prin
complicitatea dintre client [i
furnizorul de echipamente [i,
\n unele cazuri, cu ajutorul
unui angajat al finan]atorului,
care ofer` informa]ii privind ce
acte s` depun`, \n ce form` [i
\n ce succesiune, 
astfel \ncât, \n momentul \n
care este supus analizei de
risc, dosarul s` treac` f`r` nici

o verificare suplimentar`.
Mecanismul este simplu: 
utilizatorul poate primi din
partea furnizorului 20 de 
facturi pentru acela[i 
echipament, pe care le poate
depune la to]i finan]atorii \n
aceea[i zi. Actele de finan]are
se fac pe aceea[i firm` care
ast`zi \i apar]ine clientului, dar
mâine [i-ar putea 
schimba proprietarul sau ar
putea disp`rea. Astfel, se pot
face 20 de aplica]ii simultan, 
ob]inându-se de 20 de ori
finan]are pentru acela[i bun.
„Câ[tigu rile din fraud` sunt, \n
consecin]`, enorme, motiv
pentru care [i resursele
folosite sunt foarte bine
preg`tite [i remunerate \n
consecin]`“, a subliniat 
Andrei Bra[oveanu.

atac
la LEASING

Fraudele au continuat 
[i la \nceputul lui 2009?

¥inând cont de c`derea \nregis-
trat` pe pia]a construc]iilor, care a dus
la reducerea semnificativ` a cererilor
de finan]are, s-a diminuat [i inciden]a
\ncerc`rilor de fraud`. Acum, avem
timp pentru un control mai bun, dar
ar fi bine s` fim gata pentru reluarea
cre[terii economice. Probabil c` sec-
 toarele de contruc]ii [i real estate vor
fi primele la start [i trebuie s` fim
preg`ti]i \n acest sens.

Crede]i c`, pân` la urm`, 
va fi un an bun pentru 
construc]ii?

Este greu de preconizat cum va
evolua sectorul construc]iilor. Foarte
important este ceea ce se va \ntâm-
pla \n sectorul lucr`rilor publice. Lansarea
de proiecte publice de c`tre Guvern ar

putea fi o oportunitate pentru re -
dresarea domeniului construc]iilor.

S-au \nregistrat 
multe reposesii \n sectorul 
de construc]ii?

Sunt din ce \n ce mai multe. Pro -
 blema este s` g`se[ti un alt cump`r` -
tor, iar pia]a nu este preg`tit` pentru
a[a ceva. Sunt foarte multe vehicule prove -
ni te din reposesii [i trebuie f`cut ceva
pentru reglementarea pie]ei second-
hand, pentru c`, altfel, se vor \nregis-
tra multe distorsiuni. çncerc`m, \ns`, \n
m`sura \n care putem, s` evit`m aces-
te reposesii. C`ut`m s` g`sim solu]ii
pentru a traversa aceast` perioa d`
\mpreun` cu clien]ii buni, care sunt
prin[i \n blocajul financiar.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro



TEST

Mai nou,
regulile 
s-au 
schimbat, iar cei
care r`spund

„48“ sunt trecu]i \n banca
lor. Iveco Trakker 
a devenit r`spunsul 
firesc atunci când 
auzi 6x4... dar [i 8x4.

TRAK

Vehiculele din gama Trakker ofer`
un design de actualitate, combinat
cu un nivel ridicat al performan]ei [i
al fiabilit`]ii. Iar noul model se poate
distinge printr-un nou stil al cabinei,
atât la interior, cât [i la exterior. Ca-
bina Trakker reflect` ast`zi schimb`rile
operate la Stralis Active Time [i Active
Day, vizibile printr-un design \mbun t̀̀ ]it
al grilei radiatorului [i al treptelor de
acces. La interior, paleta de culori a fost
schimbat`, plan[a de bord fiind acope -
rit` cu un material rezistent la zgâri-
eturi, motiv pentru care Trakker AT
[i AD sunt mai practice \n condi]iile de
lucru obi[nuite (cariere sau [antiere)
[i ofer` un mediu de lucru conforta-
bil. Trakker AD dispune de o cabin  ̀scurt̀
cu acoperi[ jos, cu noi elemente, mai
atractive, la exterior, cum ar fi grila
radiatorului, barele fa]` [i blocurile
optice. Trakker AT este disponibil cu
acoperi[ jos sau mediu, cu unul sau dou`
paturi. Liniile cabinei, privit` din la-
teral, au fost desenate pentru a putea
cur`]a cu u[urin]` vehiculul dup` mai
multe zile de lucru \n carier  ̀sau [antier.

IVECO 

6X4...egal
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AKKER
6X4...egal
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TEST

Confortabil...
Scaunul cu suspensie pneumatic`

[i volanul reglabil aflate \n dotarea
standard optimizeaz` pozi]ia de con-
dus, comenzile de care are nevoie
[oferul fiind la \ndemân .̀ Noua culoare
a plan[ei de bord face interiorul mai
atractiv [i mai relaxant, textura bordului
este mai pl`cut` la atingere iar vola-
nul are un nou design, \n timp ce culo-
rile disponibile pentru materialele tex-

tile \mbun`t`]esc aspectul interior.
Afi[ajul monocromatic cu lumin` alb`
pe fundal a fost proiectat special pen-
tru a nu obosi vederea [oferului, f`când
posibil` verificarea unor parametri \n
timp real, de la viteza medie la consumul
de combustibil [i verificarea sistemelor.
ßi, pentru a \mbun`t`]i confortul [ofe -
rului, comenzile sunt plasate pe volan. 

... puternic, 
dar prietenos
cu mediul...

Inima lui Trakker o reprezint̀
motoarele de tip Cursor: sunt
puternice [i fiabile [i au fost
proiectate pentru a ob]ine
performan]e bune [i costuri de
exploatare cât mai reduse.
Acestea sunt de 2 tipuri, 
Cursor 8 (care este, la rândul
s`u, disponibil \n 3 versiuni
de putere, de 310, 330 [i 360
CP) [i Cursor 13 (care ofer`
410, 450 sau 500 CP). Gama

Trakker respect` deja directiva EURO
5, care va deveni obligatorie din
octombrie 2009 \n toate ]`rile Uniunii
Europene. Pentru a ajunge la acest
rezultat, motoarele Cursor sunt echipate
cu tehnologia SCR (Reducere Catalitic`
Selectiv`) pentru tratarea gazelor de
e[apament, asigurând emisii sc`zute
de oxizi de azot \n atmosfer`. Acest sis-
tem implic̀  utilizarea unor motoare foarte
eficiente, un convertor catalitic \n loc
de amortizorul de zgomot obi[nuit [i
un rezervor pentru aditivul AdBlue,
ce este injectat \naintea convertorului
catalitic prin intermediul unui sistem
de dozare gestionat electronic.

... fiabil...
Axele spate Iveco, proiectate pen-

tru a satisface toate cerin]ele unui
vehicul greu pentru construc]ii, ofer`
o mare rezisten]` [i cerin]e minime
de \ntre]inere. Sunt disponibile \n vari-
anta cu reduc]ie simpl` sau dubl`,
pentru o fiabilitate cât mai bun`, chiar
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[i \n cele mai grele condi]ii. Axele fa]`
au un unghi de bracare de 52 de grade,
un avantaj important pentru cei ce
lucreaz` \n zone \n care manevrabili-
tatea este esen]ial`. Gama disponibil`
de rapoarte de multiplicare este foarte
larg`. De la rapoarte lungi, pentru mi -
siuni mai u[oare [i rampe mai mici,
pân` la rapoarte scurte, pentru misi-
uni \n care trac]iunea este o prioritate
[i zone montane. ßasiul rezistent este
u[or de carosat, ceea ce \nseamn` c`
vehiculul poate lucra \n deplin` sigu-
ran]`. Construit din dou` lonjeroane
tip „gât de leb`d`“, din o]el cu rezis-
ten]` mare, [asiul Trakker este disponi-
bil \n dou` variante, \n func]ie de apli-
ca]ie. Trakker ofer` [i o gam` larg` de
ampatamente [i lungimi de carosare,
dou` pân` la patru axe [i are avanta-
jul unui [asiu plat, f`r` obstacole, ce
nu \mpiedic` \n nici un fel carosarea.
Fiabilitatea sistemului de frânare, sus-
pensiile mecanice sau pneumatice
foarte flexibile [i sistemele electronice
de top fac din Trakker un vehicul foarte
eficient, capabil de performan]e nota-
bile pe orice tip de teren. Trakker ofer`
diferite tipuri de suspensie, mecanic`
cu arcuri parabolice sau semi-eliptice,
care permit abordarea oric`rui teren
cu orice grad de \nc`rcare. Modelele cu
trei sau patru axe [i autotractoarele
sunt disponibile [i cu suspensie pneu-
matic  ̀pe pun]ile spate, cu sistem elec-
tronic de reglaj ECAS (Electronically
controlled air suspension). 

... sigur
Vehiculul se afl` pe o pozi]ie \nalt`

\n ceea ce prive[te tehnologia [i si-
guran]a activ` datorat` dispozitivelor
electronice gata s` intervin` \n caz de
urgen]`. Motoarele Cursor ofer` \n
standard frâna de motor cu decom-
presie conectat` la turbocompresorul
cu geometrie variabil` pentru a m`ri
eficien]a frân`rii. Puterea frânei de
motor permite coborârea pantelor \n
maxim` siguran]` [i reduce uzura
frânei de serviciu. Toate vehiculele
Trakker sunt echipate cu un sistem
integrat de gestionare a dispozitivelor
de frânare. Vehiculele f`r` trac]iune
integral` dispun de frâne cu discuri
pe pun]ile fa]`, controlate electronic

de ABS (Antilock Braking System), EBL
(Electronic Brake force Limitation) [i ASR
(Anti Slip Regulation) ca op]ional. Sis-
temul integrat permite func]ionarea dis-
pozitivelor de frânare conform unor
reguli specifice. çn condi]ii normale de
operare, frâna de motor [i retarderul
ZF Intarder sunt activate pentru a
reduce uzura frânei de serviciu [i pen-
tru a \ncetini vehiculul \ntr-un mod
potrivit condi]iilor de deplasare. Comen-
zile simple [i intuitive pentru Cruise
Control sunt plasate pe maneta de
comand` din partea dreapt` a vola-
nului.

Concluzii la drum
Dup` ce apuci s` cite[ti documen-

ta]ia unei ma[ini precum Trakker,
tenta]ia este prea mare s` mai stai
deoparte. A[a cum a fost [i pentru noi.
Am vrut s  ̀vedem ce \nseamn  ̀Trakker
dincolo de vorbe [i de fi[e tehnice - 
s`-l vedem la drum. Am prins un pic de
ninsoare, ceva noroi pe jos... condi]ii destul
de neprietenoase, dar Trakker se sim]ea
„ca acas`“. Modelul testat de noi era un
Active Day 6x4, echipat cu un Cursor
13 de 410 CP. Chiar [i când mergea \n
zona verde a turometrului, \ntre 1.000
[i 1.500 rpm, motorul a dat dovad` de
vivacitate [i de elasticitate. La acest
lucru, a contribuit [i cutia de viteze
manual` de tip ZF cu 16 plus 2 trepte.
Se [tie c`, \n anumite medii de lucru,
precum o carier̀ , se \ncarc̀  la suprasarcin ,̀
dar, la Trakker, avantajul este c  ̀ma[ina
nu simte, potrivit celor care lucreaz` cu
acest vehicul \n astfel de locuri. Revenind
la ma[in ,̀ constat`m diferen]e notabile
\n compara]ie cu modelul precedent.
Avem o cabin` mai mare, oglinzi mai
mari [i mai late, ce cresc vizibilitatea,
amortizoarele la cabin` au fost [i ele
\nlocuite pentru a ridica gradul de con-
fort, asta \mpreun  ̀cu apari]ia \n dotarea
standard a diferitelor elemente pre-
cum geamuri electrice, oglinzi [i faruri
cu reglaj electric. A ap`rut [i trapa ma -
nual̀  \n dotarea standard, dar, op]ional,
se poate merge pe varianta electric`.
Tot pentru confort, dar [i pentru sigu-
ran]`, a fost \nlocuit [i sistemul pneu-
matic. Ma[ina pe care am testat-o a
impresionat \n mod pl`cut. Accelera]ie,
frâne, stabilitate [i manevrabilitate

foarte bune. Trebuie men]ionat c`
manevrabilitatea scade pu]in la mo-
delul cu 4 axe, iar consumul cre[te cu
aproximativ 3 litri/100 km. C` tot am
adus vorba de consum - despre cel
real, nu despre cel din prezent`ri -
putem spune c  ̀ma[ina se poate \ncadra
\ntr-o marj̀  de 32-45 l/100 km, \n func]ie
de \nc`rcare, de num`rul de axe, de
terenul pe care este condus̀  [i, bine\n]eles,
de [ofer. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

IVECO
TRAKKER
Motor: 
Cursor 13, 6 cilindri \n linie
turbin` cu supap` WasteGate
[i intercooler 

Cilindree: 12.880 cmc

Putere: 
410 CP la 1.515 - 1.900 rpm

Cuplu maxim: 1.900 Nm 
la 1.000 - 1.515 rpm

Cutie de viteze: 
ZF 16 plus 2, manual`

Ambreiaj: 
monodisc uscat, disc 17’’

Suspensii:
fa]` - arcuri parabolice, bar`
stabilizatoare [i amortizoare
hidraulice; spate - tip Can-
tilever, cu arcuri foi \ntoarse,
sprijinite la extremit`]i pe
pun]i [i bar` stabilizatoare

FRÂNE:
fa]` cu discuri autoventilate,
spate cu tamburi [i sabo]i
Duo Duplex.

Fi[` tehnic`



JCB ridic`
[tacheta

PREZENTARE

J CB lanseaz` 
\n luna aprilie,
\n cadrul 
Intermat 2009,
cea mai nou`

genera]ie de 
midiexcavatoare de 6
tone - 8065 RTS. 
Astfel, constructorul 
\ncearc` s` ofere 
utilizatorilor un utilaj
mai versatil, cu un
motor mai puternic.

54 martie 2009



martie 2009                                                                                                        55

Modelul \nlocuie[te vechiul 8060,
anun]ându-se ca fiind cel mai pro-
ductiv utilaj din gama de 6 tone.

U[or de manevrat
Gama de midiexcavatoare pro-

duse de JCB este recunoscut` pentru
performan]ele de nivel \nalt, manevra-
bilitate [i versatilitate. Noul model
8065 este construit având la baz` aces-
te puncte forte [i, de asemenea, dis-
pune de o nou` cabin`, care ofer`
operatorului un confort [i o vizibili-
tate f`r` precedent.

Propulsat de un nou motor, Isuzu
Turbo de 54 CP Tier III, 8065 este un
utilaj cu productivitate [i mai ridicat`
decât de obicei pe suprafe]ele \nguste.
Noul midiexcavator are, de aseme-
nea, o cup` reproiectat`, pentru o
for]` de s`pare mai mare, \n timp ce
adâncimea de s`pare de 4.350 mm [i
\n`l]imea de desc`rcare de 4.271 mm
constituie avantaje de necontestat.
Designul cupei realizate dintr-o singur`
bucat` reduce necesitatea punctelor
de sudur`, crescând, astfel, durabili-
tatea. Cablurile ce ]in de instala]ia
electric` sunt pozi]ionate \n a[a fel
\ncât s` fie protejate de eventuale
avarii [i, \n acela[i timp, u[or accesi-
bile. 8065 \ncorporeaz` o structur`
\mbun`t`]it` care include, de aseme-
nea, un upgrade la partea de motor.
Cu o capacitate de lucru mai bun` [i
cu o abilitate de \ntoarcere de nivel ridi-
cat, utilajul se poate l`uda cu o vitez`
de deplasare cuprins` \ntre 2,9 [i 5,3
km/h [i cu peste 77 kN disponibili.
Versatilitatea sa este \mbun`t`]it` de
sistemul de control de precizie, con-
trolul electronic al aliment`rii cu car-
burant conducând, \n plus, la un con-
sum redus.

Noi standarde
pentru cabin`
Combinând confortul autove-

hiculelor mici [i noile inova]ii ce ]in de
design [i tehnologie, JCB 8065 sta-
bile[te noi standarde \n ceea ce prive[te
cabina, \n cazul c`reia exist` dou` ver-
siuni: cabin` normal` sau copertin`.
Acestea sunt izolate de rama [asiu-

lui, ob]inându-se un nivel sc`zut de zgo-
mot [i vibra]ii. Dac` se opteaz` pen-
tru versiunea cu cabin` vitrat` \n tota-
litate, aceasta formeaz` o structur`
tip container izolat, care are ca rezul-
tat tot reducerea zgomotului la inte-
rior, precum [i a vibra]iilor. Acest tip
de cabin` are \n dotare un scaun pe
care sunt montate comenzile [i care
se poate roti cu totul, astfel \ncât ope -
ratorul s` aib` mereu la \ndemân`
toate elementele de control. Op]ional,
pentru un plus de confort pentru ope -
rator, se poate monta [i o instala]ie de
aer condi]ionat.

Intervalele de verificare \n ser-
vice au fost stabilite la 500 de ore de
func]ionare. 

Un câ[tig \n plus la acest midiex-
cavator este compatibilitatea cu mo -
delele de cupe existente la buldoex-
cavatorul JCB 3CX, pe lâng` posibili-
tatea de a lege dintr-o gam` variat`
de accesorii. În ]ara noastr`, utilajele
JCB sunt comercializate de Terra Roma-
nia Utilaje de Construc]ii.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Midiexcavator 
JCB 8065 RTS
Motor: Isuzu Tier III, 54 CP
Adâncime maxim` de s`pare: 4.350 mm
În`l]ime de desc`rcare: 4.271 mm
For]` de trac]iune: 77 kN
Viteza de deplasare: 2,9 - 5,3 km/h

Fi[` tehnic`



D e[i datele legate de tehni-

cile de proiectare [i de

construc]ie nu permit decât

deduc]ii sau supozi]ii, este

foarte interesant de „di -

secat“, \n m`sura posibilit`]ilor, unele

dintre proiectele datând din timpuri

imemoriale, care par de-a dreptul inter-

ven]ii extraterestre. Unul dintre cele mai

faimoase locuri preistorice din lume,

Stonehenge, este compus din movile de

p`mânt care \nconjoar  ̀un set de mega-

li]i a[eza]i circular, \n centrul celui mai

dens complex de monumente neolitice

[i din epoca bronzului din Anglia. Arhe-

ologii au considerat c  ̀monumentul din

piatr  ̀a fost \n`l]at \n jurul anului 2500

\.H., dar teorii recente sugereaz  ̀faptul

c` primele pietre ar fi fost a[ezate \n

perioada 2400-2200 \.H. sau chiar din

anul 3000 \.H. Bancul circular de p`mânt
[i [an]ul, care constituie cea mai tim-
purie faz` a construc]iei monumentu-
lui, au fost datate \n jurul anului 3100
\.H. Evolu]ia monumentului de la Stone-
henge s-a \ntins pe parcursul a nu mai pu]in
de 1.500 de ani... 

Stonehenge 1
(circa 3100 \.H.)

Primul „monument“ era constituit
dintr-o \mprejmuire tip rambleu (val de

p`mânt) [i [an] din sol calcaros datând

din Cretacicul târziu, m`surând aproxi-

mativ 110 m \n diametru, cu o intrare de

dimensiuni mari la N-E [i una mai mic`

spre S. ßan]ul e continuu, dar a fost s`pat

\n etape, iar materialul scos a fost folosit

pentru a \n`l]a rambleul. Aceast  ̀prim`

etap` este datat` \n jurul anului 3100

\.H. çn cadrul marginii exterioare a \mpre-

jmuirii, a fost s`pat un cerc cu 56 de

gropi, fiecare având un diametru de 1 m,

care ar fi putut con]ine stâlpi verticali. 

Stonehenge 2
(circa 3000 \.H.)

Nu mai exist` dovezi vizibile ale

celei de-a doua faze de construc]ie. Dar

exist̀  gropi pentru stâlpi, care indic  ̀fap-

tul c  ̀a fost cl`dit  ̀o structur  ̀din lemn. 
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çn [an], au fost
descoperite coarne de
cerb, folosite pentru
s`pat, oase de bovine,
precum [i unelte din
silex. 

Dac` despre
Evul Mediu 
au r`mas 
suficiente date
documentare

pentru clarificarea
oric`ror mistere 
arhitecturale sau
legate de construc]ia
propriu-zis`, legat de
preistorie, lucrurile 
nu mai sunt atât de
clare. {i totu[i, de[i
este destul de greu 
de crezut, 
str`-str`-str`-mo[ii
omului modern aveau
suficiente cuno[tin]e
de geometrie, precum
[i metode practice
care au f`cut posibil`
construc]ia unor 
monumente de 
anvergur`, precum
Stonehenge. 

INEDIT

STONE H



Stonehenge 3 I
(circa 2600 \.H.)
S`p`turile arheologice au indicat

faptul c`, \n jurul anului 2600 \.H., lem-
nul a fost abandonat \n favoarea pietrei;
astfel, au fost s`pate dou` rânduri
concentrice de gropi \n centru. 

Se crede c` gropile sus]ineau pân`
la 80 blocuri verticale, dar numai 43
sunt certe. 

Blocurile de piatr`, care cânt`reau
aproximativ 4 t fiecare, erau majoritatea
din dolerit ordovician, dar cu exem-
ple de riolit, tuf [i cenu[` vulcanic`,
\n total 20 de tipuri diferite de roc̀ . Fiecare
monolit are o \n`l]ime de aproximativ
2 m, \ntre 1 [i 1,5 m l`]ime [i o grosime
de aproximativ 0,8 m. 

Se presupune c` a ces te blocuri au
fost tractate pe role [i s`nii de lemn
pân` la apele curg`toare din Milford

Haven, apoi \nc`rcate pe plute, trans-
portate pe ap` de-a lungul coastei de
S a ¥ r̀ii Galilor [i pe râurile Avon [i Frome,
\nainte de a fi  transportate din 
nou pe uscat, pân` la Warminster, 
\n Wiltshire.

Ultima etap` a transportului a fost
tot pe ap`, pe râul Wylye, pân` la Sa-
lisbury, apoi pe Avon pân` la Vest de
Amesbury. 

Cea care avea s` fie denumit` Pia-
tra Altarului provine din Carmarthenshire
sau Brecon Beacons [i a fost conceput`
ca monolit singular.

Intrarea de N-E a fost, de aseme-
nea, l`rgit` \n aceast` faz`, pentru a
se alinia precis cu direc]ia r`s`ritului
la solsti]iul de var` [i apusului la sol-
sti]iul de iarn`. 

Piatra C`lcâi, din gresie ter]iar`,
se poate s` fi fost \n`l]at` \n afara
intr`rii din N-E. La \nceput, mai era

un al doilea bloc, care nu se mai
p`streaz` \n zilele noastre. Dou` sau
posibil trei portaluri din piatr` au fost
pozi]ionate \n cadrul intr`rii de N-E, din
care numai una singur`, Piatra Sacri-
ficiului, are o lungime de 4,9 m. Tot \n
aceast` perioad`, a fost ad`ugat „Bule-
vardul“, o pereche de [an]uri [i terasa-
mente paralele, care merg 3 km c`tre
râul Avon. 

Stonehenge 3 II
(2600 - 2400 \.H.)
Urm`toarea etap` major` de acti -

vitate a constat \n aducerea a 30 de mono-
li]i imen[i din gresie (Cercul Sarsen) de
la aproximativ 40 km. Acestea au fost
prev`zute cu caneluri [i \mbin`ri,
\nainte de a fi plasate \n cadrul unui
cerc cu un diametru de 33 m. Dea-
supra monoli]ilor verticali, au fost
a[ezate, ca ni[te praguri, alte blocuri
curbate. Pragurile au fost \mbinate
prin utilizarea unei alte tehnici \mpru-
mutate din prelucrarea lemnului, [i
anume prin \mbinarea de tip limb`-
canelur`. Fiecare bloc vertical avea o
\n`l]ime de 4,1 m, o l`]ime de 2,1 m
[i o mas` de 25 t. 

De asemenea, fiecare s-a prelu-
crat cu un efect final clar; blocurile
verticale se l`]esc \n partea superioar`,
pentru ca perspectiva s` r`mân` con-
stant`, \n timp ce pragurile se curbeaz`
u[or pentru a continua aspectul circular
al monumentului. Ar fi fost nevoie de
74 blocuri pentru a finaliza cercul.
Blocurile prag au o lungime de apro -
ximativ 3,2 m, 1 m l`]ime [i o grosime
de 0,8 m. Marginea de sus a pragurilor
este la o \n`l]ime de 4,9 m deasupra
solului. çn interiorul acestui cerc, erau
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Inginerie 
preistoric` de

excep]ie

E HENGE

Aceste blocuri uria[e,
10 verticale [i 5
praguri, cânt`reau
aproximativ 50 t
fiecare [i erau 
\mbinate prin 
intermediului unui
procedeu complex
pentru vremea 
respectiv`. 



pozi]ionate alte blocuri aranjate \n
forma unei potcoave de 13,7 m, cu
deschiz`tura c`tre N-E. Având \n vedere
masa acestora, transportul pe ap` ar
fi fost imposibil, astfel \ncât probabil
c` acestea au fost mutate cu s`niile [i
frânghiile. Calculele moderne au ar`tat
c` ar fi fost nevoie de 500 de persoane
cu frânghii din piele pentru a mi[ca un
singur bloc, cu \nc` 100 oameni nece-
sari pentru a a[eza rolele \n fa]a saniei.
La Stonehenge, aceste blocuri sunt
aranjate simetric, cea mai mic  ̀pereche
de blocuri având o \n`l]ime de 6 m,
urm`toarea fiind un pic mai \nalt`, iar
cea mai mare dintre ele, \n col]ul de
S-V, se presupune c  ̀ar fi avut o \n l̀]ime
de 7,3 m. çn zilele noastre, se p`streaz`
numai un bloc vertical, cu 6,7 m dea-
supra solului [i 2,4 m \n p`mânt. 

Stonehenge 3 III

Mai târziu, \n epoca bronzului,
blocurile de piatr` vân`t` au fost ridi-
cate din nou, dar detaliile exacte ale
acestei perioade sunt \nc` neclare. 

Stonehenge 3 IV
(2280 - 1930 \.H.)

Aceast` etap` a presupus rearan -
j̀ ri ale blocurilor de piatr̀  vân t̀̀ , plasate
\ntr-un cerc \ntre cele dou` amplasa-
mente din roc` sarsian` [i 
\ntr-un oval, \n centru. 

Stonehenge 3 V 

çn timpul acestei faze, sec]iunea de
N-E a cercului din piatr̀  vân t̀̀  apar]inând
Etapei 3 IV a fost \nl`turat`, rezultatul
fiind o form` cunoscut` ast`zi sub de -

numirea de Potcoava din Piatr  ̀Vân`t ,̀
care dateaz` din 2270-1230 \.H.

Perioada 
de dup` 1600 \.H.
Ultima etap` de construc]ie de la

Stonehenge a survenit \n jurul anului
1600 \.H., \n timp ce ultima etap` cert`
de utilizare se plaseaz` \n epoca fieru-
lui. 

Speciali[ti 
\n geometrie
Multe dintre aspectele monu-

mentului r`mân \nc` subiectele unor
controverse. Aceast` multitudine de
teorii, unele dintre ele foarte pitore[ti,
este denumit  ̀generic „Misterul Stone-
henge“.

çn decursul timpului, diferi]i autori
au sugerat c` au fost folosite metode
supranaturale, argumentând c` alt-
fel ar fi fost imposibil` deplasarea [i
pozi]ionarea pietrelor. Totu[i, tehni-
cile conven]ionale neolitice s-au dove -
dit a fi eficiente \n acest sens. çn ceea
ce prive[te utilizarea construc]iei,
supozi]iile au inclus observa]iile astro-
nomice sau aplica]iile religioase. 

Construc]ia monumentului de la
Stonehenge reflect` descoperirea
empiric` a unor date matematice, iar
designul s`u \ncorporeaz` un sim-
bolism universal al numerelor [i geome-
triei. 

çn urm` cu 4500 de ani, inginerii
din neolitic \n]elegeau [i foloseau
rela]ia dintre cercuri [i p`trate, creau
cu precizie poligoane, hexagoane,
pentagoane, decagoane.

Figura geometric` clasic` cu 30 de
laturi care determin` pozi]iile pietrelor
\n cadrul Cercului Sarsen este un pro-

dus al acestor forme fundamentale.
Forma de potcoav` a sec]iunii cen-
trale a fost derivat` din acelea[i repere
care au determinat pozi]ia Cercului
Sarsen. Cele patru blocuri din afara
cercului au rela]ii spa]iale [i geome -
trice perfecte cu grupul central. Povestea
pe care o spune Stonehenge este
con]inut` nu numai \n structura vi-
zibil`, ci [i \n elementele \ngropate. 

çn cadrul acestui proiect meticulos
planificat, nu era loc de gre[eli. Nici m`car
una dintre pietrele ansamblului, nici
o linie a terasamentului nu deviaz`
de la modelul arhitectural propus. 

Mai mult, toate acestea s-au rea-
lizat f`r` a fi necesar` (ori posibil`?)
m`surarea dimensiunilor interstruc-
turale, deoarece calitatea unui design
geometric este c` se poate scala la
infinit, de la concepere la construc]ie. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Inginerii preistorici se
pare c` au tradus o
„schi]` arhitectural`“
\ntr-o structur` 
prefabricat` de
dimensiuni mari, 
apoi, cu grij` [i cu un
me[te[ug nu mai
pu]in impresionant
decât cel al \n`l]`rii
propriu-zise, au
a[ezat blocurile
sarsen cu toleran]e 
de numai câ]iva 
centimetri. 

INEDIT





LUFTHANSA
ESTIMEAZ~ O
CRE{TERE PENTRU
ROMÂNIA

L
ufthansa, companie care a
lansat, pe 2 martie, o curs`
pe ruta Bucure[ti-Milano,

estimeaz` pentru 2009 o cre[tere
consistent` a cifrei de afaceri [i a
capacit`]ii de zbor \n România,
potrivit directorului general 
de vânz`ri pentru România 
[i Republica Moldova, 
ßtefan Versemann.
Mediafax informeaz` c` anul tre-
cut, operatorul german a rapor-
tat afaceri de peste 40 milioane
de euro din opera]iunile pe pia]a
româneasc`, la un flux de 100 de
zboruri pe s`pt`mân`. Cursa
direct` \ntre Bucure[ti [i Milano
va avea [apte zboruri pe
s`pt`mân`, operate cu aeronave
Airbus A319. Cu lansarea acestei
curse, prezen]a Lufthansa \n
România cre[te la 114 zboruri
s`pt`mânal. Compania a \nregis-
trat, \n 2008, 550.000 de pasageri
pe rutele din România, \n
cre[tere cu 10%, iar pentru acest
an estimeaz` continuarea
aceluia[i trend. 
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TRAMVAIE CU PLATFORM~ COBORÂT~

SERVICII INFORMATICE 
PENTRU AEROPORTUL CLUJ

A
eroportul Interna]ional Cluj-
Napoca va achizi]iona servicii
informatice pentru ghi[eele

de check-in [i de la por]ile de \mbar-
care, valoarea contractului fiind de
1,95 milioane euro, f`r` TVA.
Potrivit Mediafax, sistemele infor-
matice sunt de tipul CUTE (Com-
mon Use Terminal Equipment) [i
vor fi instalate la 18 ghi[ee de

check-in [i la cinci por]i de \mbar-
care, cu posibilitatea extinderii con-
tractului pentru \nc` 11 ghi[ee [i
dou` por]i de \mbarcare. Astfel,
aeroportul va \ncheia un acord
cadru cu o durat` de opt ani, care
va fi finan]at din fonduri proprii, iar
criteriul de atribuire va ]ine cont \n
propor]ie de 70% de pre]ul ofertei
[i de 30% de oferta tehnic`.

T
raficul interna]ional de
pasageri s-a diminuat \n
luna ianuarie cu 5,6%,

aceasta fiind a cincea lun` con-
secutiv` de sc`dere, \n contextul
accentu`rii crizei economice, a
anun]at Asocia]ia Interna]ional`
a Transportatorilor Aerieni
(IATA). „Sc`derea de peste 5%
\nregistrat` \n ianuarie a dus la
o reducere de 2% a capacit`]ii
de zbor a companiilor aeriene.
Totodat`, gradul de ocupare a
aeronavelor a sc`zut cu 2,8
puncte procentuale, la 72,8%,
sub nivelul din aceea[i lun` a
anului trecut“, se arat` \ntr-un
comunicat al IATA, preluat de
Mediafax. çn Europa, operatorii
aerieni au anun]at o sc`dere
de 5,7% a traficului de
pasageri, fa]` de diminuarea de
2,7% din decembrie. çn acela[i
timp, capacitatea de zbor s-a
redus cu 3,6%. Orientul Mijlociu
este singura regiune care a
\nregistrat rezultate pozitive \n
ianuarie, raportând cre[teri de
peste 3% ale traficului de
c`l`tori, \n timp ce operatorii
din America de Nord s-au con-
fruntat cu a doua mare sc`dere 
a traficului, la 6,2%.

MAI PU}INE ZBORURI

P rimarul general al Capitalei,
Sorin Oprescu, a declarat c`
are \n vedere introducerea

\n circula]ie a tramvaielor cu plat-
form` coborât`, pentru cre[terea
calit`]ii transportului public,
informeaz` Mediafax. „Pentru
cre[terea confortului \n vehi cu lele
de transport public pe [ine,
municipalitatea va demara
realizarea \n Bucure[ti a tram-

vaielor moderne cu podea
coborât`, \n parteneriat cu o firm`
produc`toare de prestigiu din
Europa“, a spus edilul 
[ef al Capitalei. 
Sorin Oprescu a precizat c` intro-
ducerea acestor tramvaie \n capi-
talele europene a contribuit deci-
siv \n determinarea cet`]enilor de
a alege transportul public \n detri-
mentul celui privat.

BNR SANC}IONEAZ~
EUROBUS 
LEASING IFN

Banca Na]ional` a României
interzice companiei Eurobus
Leasing IFN, parte a grupului
Eurolines, controlat de omul de
afaceri Drago[ Anastasiu, s` mai
desf`[oare activitatea de
finan]are, aceasta urmând s` fie
radiat` din Registrul general,
\ntrucât nu a transmis
raport`rile prev`zute de legis-
la]ie, informeaz` Mediafax. Soci-
etatea de leasing poate ataca
decizia B`ncii Na]ionale \n ter-
men de 15 zile de la comunicare.
Eurobus Leasing IFN a fost
\nscris` \n Registrul general la
BNR pe 27 iulie 2007, la
sec]iunea Leasing financiar. çnfi-
in]at` la sfâr[itul anului 1999,
compania finan]eaz` achizi]ia
de autocare \n leasing. Grupul
Eurolines de]ine mai multe firme
care desf`[oar` activit`]i de tur-
ism, transport cu autocarul, taxi
[i \nchirieri de autovehicule.
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M
inisterul Transporturilor [i
Infrastructurii va lansa, \n
luna mai, o licita]ie pentru

modernizarea G`rii de Nord din
Bucure[ti, care va ar`ta „ca un mall“
la finalizarea lucr`rilor, a declarat,
dup` un seminar pe tema transpor-
turilor, subsecretarul de stat al insti-
tu]iei, Constantin Axinia.

Mediafax informeaz` c` proiectul va
fi finalizat \n termen de doi ani de la
\nceperea lucr`rilor. Modernizarea
g`rii se va face prin sistemul credit
furnizor, iar pentru aceast` investi]ie
exist` deja un studiu de fezabilitate.
Unul dintre investitorii care s-au
ar`tat interesa]i de proiect, de-a 
lungul timpului, este compania 
Tri Granit, cu sediul \n Ungaria.

LICITA}IE PENTRU MODERNIZAREA G~RII DE NORD
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Cea de-a doua conferin]` din cadrul Cam-
paniei pentru un transport civilizat a adus fa]`
\n fa]` cei mai importan]i produc`tori [i
importatori de autobuze, asocia]ii [i autorit`]i
care au un cuvânt de spus \n domeniu (Uni-
unea Român` de Transport Public - URTP,
Registrul Auto Român - RAR, Autoritatea
Na]ional` pentru Reglementarea 
[i Monitorizarea Achizi]iilor Publice - 
ANRMAP [i Consiliul Na]ional de Solu]ionare 
a Contesta]iilor - CNSC).

Concuren]`
neloial`, bani
publici irosi]i

PPIIAA}}AA  AAUUTTOOBBUUZZEELLOORR



N econcordan]ele din cazul
achizi]iilor publice se tra-
duc prin pierderi - auto-
buzele \ntârzie, lucru care
duce la o sc`dere a con-

fortului [i si guran]ei c`l`torilor, banii
publici sunt cheltui]i iresponsabil, din
nepricepere sau din dorin]a de a scoate
câ[tig`tor un anumit produs, iar impor-
tatorii [i produc`torii de autobuze se
confrunt` cu un blocaj aproape total.

Licita]ii 
cu cântec...
ZIUA CARGO a organizat, la \nceputul

lunii martie, o \ntâlnire \ntre importatorii
[i produc`torii de autobuze [i autocare
pentru a discuta \mpreun  ̀cu autorit`]i
precum Autoritatea Na]ional` pentru
Reglementarea [i Monitorizarea
Achizi]iilor Publice - ANRMAP, Con-
siliul Na]ional de Solu]ionare a Con-
testa]iilor - CNSC [i Registrul Auto
Român - RAR, problemele pe care le
traverseaz` pia]a de profil. Eveni-
mentul face parte din „Campania pen-
tru un transport civilizat“ lansat` de

revista ZIUA CARGO la \nceputul aces-
tui an. Discu]iile s-au concentrat pe
g`sirea unor solu]ii  menite s`
\mbun`t`]easc` modul de desf`[urare
a licita]iilor pentru achizi]ii publice
de autobuze, ]inând cont de faptul
c` num`rul mare de nereguli sem-
nalate \n cazul acestor licita]ii a creat
un blocaj aproape total pe pia]`. çn
asemenea cazuri, apare o suspiciune
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A chizi]iile pu -
blice de auto-
buze urbane
sunt marcate
de numeroase 

probleme, care \[i
caut` rezolvarea de
mul]i ani. Caietele de
sarcini sunt \ntocmite
cu gre[eli [i, uneori, fa-
vorizeaz` \n mod evi-
dent o anumit` ofert`,
aspectele tehnice
specifice acestui gen
de licita]ii creeaz` difi-
cult`]i \n 
comunicarea cu au-
torit`]ile, care ar tre-
bui s` verifice modul \n
care sunt cheltui]i
banii publici, iar suspi-
ciunile de corup]ie duc
la un num`r foarte
mare de contesta]ii.

Dealerii de autobuze
au ar`tat faptul c`
sunt cazuri \n care 
caietele de sarcini
copiaz` integral fi[a
tehnic` a autobuzului
care „trebuie s`
câ[tige“, [i orice
\ncercare de 
clarificare a motivelor
pentru care s-au ales
respectivele solu]ii
tehnice se love[te de
r`spunsuri cel pu]in
neclare.

Tax` de 10%
din valoarea
proiectelor
pentru
firmele care
contest`
licita]ii

Guvernul ia \n calcul introdu -
ce rea unei taxe \n cuantum
de 10% din valoarea proiec-
tului atribuit prin 
procedura a chi zi]iei publice,
tax` so licitat` firmei ce con-
test` la instan]ele 
co merciale re zultatul unei
licita]ii [i re ]inut` la buget
dac` decizia ins tan]ei este
defavorabil` con testatorului.
„Prin aceast` tax` de con-
testa]ie, se dore[te descu-
raja rea firmelor care pierd o

li cita]ie [i contest` rezul-
tatul doar pentru 
a bloca procedu ra“, 
au declarat agen]iei 
Mediafax surse gu ver namen-
tale.Taxa va fi perceput` 
\n cazul \n care contesta]iile
vor fi ju decate de instan]ele
comerci ale [i nu de cele de
con tencios administrativ.
În cazul solu]ion`rii nefa-

vorabile, suma va fi re]inut`
la bugetul de stat 
sau bugetul local, dup` caz.



puternic` de corup]ie. Oricum, exist`
un decalaj mare \ntre prevederile legii
[i realit`]ile pie]ei.

„Caietele de sarcini trebuie ela-
borate astfel \ncât s` permit` parti -
ciparea la licita]ie a mai multor tipuri
de ma[ini. Oricum, exist` posibilitatea
contest`rii caietului de sarcini“, a afir-
mat, \n acest context, Sanda Raluca
Mar]ian, director \n cadrul ANRMAP.

Din p`cate, [i \n cazurile \n care
nu exist` suspiciuni legate de corup]ie,
lipsa de preg`tire [i profesionalism a
celor care \ntocmesc caietele de sar -
cini duc la e[ecul licita]ilor. çn plus, [i
la nivelul autorit`]ilor care ar trebui s`
asigure buna desf`[urare a licita]iilor
se constat` o lips` de cuno[tin]e
tehnice.

„Dac` autorit`]ile contractante nu
au speciali[tii necesari elabor`rii unor
caiete de sarcini corect \ntocmite,
ANRMAP ar putea da instruc]iuni pen-
tru a nu se ajunge la contesta]ii. Dac`
documenta]ia de atribuire este bine
\ntocmit` [i respect` toate principi-
ile unei concuren]e corecte, nici un
operator economic nu are interesul
s` depun` contesta]ii. Oricum, exist`
obligativitatea ca autoritatea con-
tractant  ̀s  ̀dispun  ̀de un departament
de achizi]ii publice care trebuie s` fie
bine specializat. Din p`cate, exist`
\nc` mari lacune la acest capitol [i de
aceea trebuie f`cute cursuri“, a spus
Lehel-Lorand Bogdan, pre[edinte com-
plet CNSC.

... pe banii no[tri
Un aspect grav care are loc \n cazul

unor licita]ii este legat de faptul c`
produsele livrate sunt altele (mult
inferioare) decât cele prezentate \n
oferta depus`. Astfel, se liciteaz` pen-
tru un produs, dar este livrat un altul.

Sigur, primele care ar trebui s` se
sesizeze sunt autorit`]ile contractante,
iar atunci când nu se face acest lucru,
apar suspiciuni serioase legate de in -
terese ascunse pe care acestea le-ar putea
avea. Cei prezen]i au ar`tat c` \[i
doresc o concuren]` corect` [i au su -
bliniat faptul c` nu au nici o posibili-
tate de a verifica \ndeplinirea criteri-
ilor din caietul de sarcini de c`tre cei
care câ[tig` licita]ii controversate. 

Lipsa accesului la informa]ii d`
posibilitatea realiz`rii fraudelor.

Conform legii „la deschiderea
dosarelor ofertan]ilor ar trebui s` se
specifice ce fel de produse sunt ofer-
tate“, a precizat Sanda Raluca Mar]ian.

Realitatea, \ns`, arat` altfel. Sunt
cazuri \n care autorit`]ile contractante
refuz` deschiderea dosarelor anumi-
tor ofertan]i, care, mai târziu, sunt
declara]i câ[tig`tori, sau situa]ii \n
care autobuzul ofertat este interur-
ban [i nu urban, a[a cum prevede ca-
ietul de sarcini, iar comisia de licita]ie
nu ia nici o m`sur`. Aceste ma[ini
interurbane nu respect` legisla]ia \n
vigoare pentru transportul urban, nu

au rampe pentru accesul persoanelor
cu handicap locomotor, nu au indi-
catoare de traseu... [i, astfel, pot fi
ofertate la un pre] mult mai mic.

La licita]iile pentru autobuze,
op]ionalele [i echipamentele sunt cele
care fac diferen]a, reprezentând \n
anumite cazuri [i peste 30% din va-
loarea total` a produsului. Camere
video cu transmitere \n timp real, sis-
teme de management trafic, climati-
zare, GPS sunt câteva dintre elementele
cerute \n caietele de sarcini.

Pentru a verifica respectarea con-
tractelor \ncheiate \n urma licita]iilor,
realizarea unor controale mixte ANRMAP
[i RAR ar putea reprezenta o solu]ie.
Astfel, cu ajutorul RAR, s-ar putea ve -
rifica dac` produsul livrat corespunde
din punct de vedere tehnic cerin]elor
specificate \n contract.

Contesta]iile
sufoc` pia]a
O alt` problem` este legat` de

num`rul mare de contesta]ii depuse
\n cazul licita]iilor, cele mai multe din-
tre acestea venind din partea unor
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Sunt cazuri \n care \n
caietul de sarcini
exist` ni[te specifi-
ca]ii, dosarul depus
de unii ofertan]i are
alte specifica]ii, iar
produsul livrat este 
cu totul altceva. 
Iar totul se face pe
bani publici.

EVENIMENT



firme care nu au leg`tur` cu acest
domeniu. Practic, la licita]ii, se prezint`
mai pu]in de un sfert dintre cei care
cump`r` caietul de sarcini. 

Cei prezen]i la eveniment au afir-
mat c` multe firme nu fac altceva
decât s` pun` be]e \n roate [i, \n acest
fel, licita]iile sunt decalate. Iar atunci
când se trece \ntr-un nou an, exist`
riscul ca banii aloca]i respectivei achizi]ii
s` se piard`.

„çn cazul exercit`rii abuzive a drep-
tului de a depune contesta]ii, respec-
tiva firm` poate fi sanc]ionat`. Dis-
cut`m de un operator economic care
contest` de mai multe ori acela[i lucru.
CNSC verific` dac` respectiva firm`
are interes \n cauz` [i, \n cazul \n care
nu are, i se respinge contesta]ia. CNSC
a propus ca, de la data depunerii ofer-
telor [i pân` la evaluarea acestora, s`
se prevad` un termen maxim de 30
de zile. De asemenea, am cerut s` nu
se mai depun` contesta]ii imediat
dup  ̀anun]ul de participare, ci doar \nainte
de semnarea contractului. çn multe
cazuri, autorit`]ile contractante gre[esc,
dar sunt [i multe contesta]ii nefon-
date, f`cute numai pentru a bloca pro-

cedura“, a ar`tat Lehel-Lorand Bog-
dan. To]i marii produc`tori lucreaz`
pe baz  ̀de comenzi [i, de multe ori, ca-
ietele de sarcini vin cu cereri de livrare
\n 30 de zile, ceea ce este imposibil
din punct de vedere al produc]iei. ßi
chiar dac̀  exist̀  anumite firme care afirm`
c` pot realiza aceast` livrare, \n reali-
tate, autobuzele ajung \ntr-o perioad`
de timp mult mai lung`. çns` nu sunt
penaliza]i \n nici un fel.

Dealerii de autobuze cer trans-
paren]`, acces liber la informa]ii, la
oferte [i la contractul final. Din punc-
tul de vedere al celor mai mul]i dea leri
de autobuze, depunerea unei contes-
ta]ii la o licita]ie reprezint` un act destul
de violent [i de aceea se bazeaz` \n
special pe clarific`ri. 

„Membrii Uniunii Române de Trans-
port Public (URTP) sufer` \n primul
rând din cauza obstruc]ion`rii reci-
proce dintre dealerii de autobuze, lucru
care duce la \ntârzierea achizi]iilor.
F`r` respectarea principiului de \nnoire
a parcului auto, câte 10% \n fiecare an,
operatorii de transport \ntâmpin` pro -
bleme serioase, care \nseamn` costuri
mai mari de exploatare. Astfel, \n fiecare

an, \n România, ar trebui s` existe lici-
ta]ii pentru 500 de autobuze urbane.
Respectarea principiului de achizi]ie de
10% din parc are ca efect o reducere a
costurilor de exploatare pentru \ntrea-
ga flot` \n primii patru ani de circa
2,5% - 5%“, a afirmat Constantin Donea,
pre[edinte executiv al URTP.

Uniunea s-a oferit s` preia pro-
blemele \ntâmpinate de c`tre dealeri
\ncazulachizi]iilorpublice[is`\ncerce
rezolvareaacestora\ntimputilpentru
aevitablocarealicita]iilor.çnplus,URTP,
prinmembriis ì,poateasiguraurm`rirea
modului\ncareserespect`contractele

deachizi]ie\ncheiate[ieventualemodi -
fic`riaduselaofertatehnic`.Pre[edin-
tele executiv al URTP a mai ar`tat fap-
tulc̀ ,laoraactual̀ ,seare\nvedereachizi]ia
devehiculepefondurieuropene.„Dea-
lerii de autobuze \mpreun` cu opera-
toriipotrealizaproiectepentruaacce-
sa fonduri structurale. çn Cehia, anul
trecut, au fost achizi]ionate 800 de
autobuze pe asemenea proiecte“, a
subliniat Constantin Donea. Pe par-
cursul discu]iilor, a devenit evident [i
faptul c` este necesar` o \mbun`t`]ire
a dialogului dintre autorit`]i [i me-
diul de afaceri.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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La ora actual`, parcul
de autobuze urbane
din România num`r`
aproximativ 5.000 de
autovehicule. 70%
dintre aceste autobuze
au o vechime de 8-10
ani, iar restul se
\ncadreaz` \ntr-o
durat` de func]ionare
de 4-6 ani. Din punct
de vedere al normelor
de poluare, cele mai
multe autobuze au
motoare EURO 2 [i
EURO 1. Numai 30%
din parc sunt EURO 3
[i doar ultimul lot de
autobuze de la
Bucure[ti este EURO 4.
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C
riza economic`, dar mai ales
ne\n]elegerile cu Roman Bra[ov
(partenerul El Car \n ultimii ani)

au dus la amânarea unui proiect care
p`rea foarte u[or de realizat.

çn urm` cu patru ani, am asistat la
un moment la care pu]ini se mai puteau
a[tepta - s-a prezentat un autobuz
românesc, cu un aspect modern [i ele-
mente constructive care promiteau o
bun` fiabilitate. Au ap`rut \ntreb`rile...
unde s-a produs, cine l-a proiectat?
O figur` cunoscut` \n trecut \n lumea
construc]iilor de autobuze, un român
revenit acas  ̀dup  ̀mai mul]i ani petre-
cu]i \n Chile... [i speran]ele s-au rede[tep-
tat - ]ara noastr  ̀ar putea reintra \n rân-
dul celor care au o produc]ie proprie
de autobuze.

„M-am \ntors acas`, pentru c` aici
po]i s` exprimi mai u[or ceea ce vrei.
çn str`in`tate, trebuie s` te supui unor
reguli deja inventate. Am considerat
c` societatea româneasc` va privi

favorabil rena[terea unui produs“, a
declarat Dorian Igescu. 

Caroserie autoportant`, motor
spate, design atr`g`tor - apari]ia auto-
buzului Igero a reprezentat o surpriz`
nea[teptat` pentru România. çn plus,
discut`m despre o func]ionalitate [i o
fiabilitate a autovehicului mult peste
faima proast` pe care [i-au câ[ti-
gat-o, \n timp, produsele autohtone.

Autobuze de
top... române[ti
„Dup  ̀lansarea produsului Igero, s-au

primit câteva oferte, iar cea mai pu]in
defavorabil` a venit de la colegii de la
Roman, care era deja o societate privat .̀
Nu era oferta pe care mi-a[ fi dorit-o,
dar, ca s` continui visul, trebuia s`
accept. Am \nceput un contract cu
Roman, am participat la expozi]ii [i
cred c` a fost o lovitur` important` de
imagine dat` de cele dou` societ`]i.

Practic, El Car a dezvoltat produsul de
8,5 m, interurban [i urban, iar Roman
pe cel de 12 m“, a explicat Dorian Iges-
cu. Succesul ob]inut de ambele so -
ciet`]i a dus, \n mod firesc, la \ncheierea
celui de-al doilea contract. Dorian
Igescu a dezvoltat pentru Roman auto-
buzul urban cu podea total coborât`
[i autobuzul interurban, p`strând ele-
mentele de design ale modelului Igero.
Era o realizare ambi]ioas`, apreciat`
de to]i cei care au v`zut autovehiculele.
Trebuie men]ionat c` autobuzele
urbane cu podea total coborât` sunt
produse de top \n materie de transport
urban de c`l`tori, autovehicule ce
reprezint` mândria tuturor marilor
produc`tori.

çn paralel, El Car a mai scos o serie
de 12 autobuze urbane.

„Aceste autovehicule s-au vândut
ca pâinea cald` [i sunt \n exploatare
la ora actual̀ . ßi cei de la Roman au câ[tigat
licita]ii [i autobuzele lor se afl` la lucru.

Cu resurse 
modeste [i \n pro-
priul garaj, Dorian
Igescu a construit
un autobuz, care a

demonstrat c` se pot re-
aliza produse de 
calitate [i \n România. A
\nfiin]at societatea El Car
[i a continuat s` \[i
urmeze visul, oferind pe
pia]a de profil surpriz`
dup` surpriz` - autobuz
având caroserie 
autoportant`, motor am-
plasat \n partea din
spate, autobuz urban
cu podea par]ial
coborât` [i, apoi,
total coborât`... Din
p`cate, atunci când
pasul cel mare tre-
buia realizat -
trecerea la 
produc]ia 
de serie - 
au ap`rut 
problemele. 

Dorian Igescu: „Vreau s` fac autobuze. 
S` dovedesc c`, \n România, 

aceast` industrie nu a murit“.
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produc]ia \n
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Dorian Igescu a terminat facul-
tatea \n 1978 [i a fost reparti-
zat la „Autobuzul“ (Rocar),
sec]ia „montaj general“.
Urmeaz` opt ani de munc` \n
sec]ia „carcase [i caroserii“.
Apoi, lucreaz` \n compartimen-
tul de concep]ie [i proiectare.
La acea dat`, se produceau zil-
nic 10-12 autobuze [i 40-50
autoutilitare. Erau \n jur de
8.000 de angaja]i, iar sec]ia de
carcase [i caroserii avea aproxi-
mativ 2.000 angaja]i [i se lucra
dup` tehnologie MAN.
Dup` 1989, Dorian Igescu preia
atelierul prototip \n calitate de
[ef [i \nfiin]eaz` o grup` de
studii [i cercet`ri constructive.
Urmeaz` o specializare \n Italia
\n domeniul caroseriilor, dup`
care dezvolt` câteva produse,
la Rocar, care aveau la baz`
no]iunile implementate la spe-
cializarea avut`. Se na[te auto-
buzul Rocar 207, care avea la
baz` un [asiu de „frumoasa

american`“, un camion mic dez-
voltat de Roman \n acea pe-
rioad`. Ma[ina s-a fabricat
\ntr-un num`r de 50-60 
de unit`]i.
Dorian Igescu pleac` apoi la
Compania Industrial` Grivi]a, pe
postul de inginer [ef, [i creeaz`
o sec]ie specializat` \n repara]ii
autobuze. Dezvolt` o serie de
prototipuri [i realizeaz` ma[ini
de 10 m pe un [asiu Csepel (Un-
garia), cu motor Cummins dis-
pus \n partea din spate. 
Ulterior, preia un [asiu de la
Roman de 10-11 m, pe care \l
transform` \n autobuzul
Grivi]ei.
Dup` aceast` perioad`, pleac`
pe postul de director tehnic la
Metalpar, cea mai mare fabric`
de autobuze din Chile, unde
dezvolt` o serie de proiecte. 
În 2004, revine \n ]ar` [i dez-
volt` cu resurse proprii primul
model Igero, un autocar de 
8,5 m lungime.

PASIUNE
de o via]`

Au fost dou` colabor`ri reu[ite. Soci-
etatea bra[ovean` a ar`tat, la acea
dat`, o dorin]` clar` \n a porni o pro-
duc]ie de serie. Au fost realizate investi]ii
importante, care ar putea oferi supor-
tul pentru pân` la 500 de autobuze
realizate anual. Fluxul de montaj ge neral
pentru autobuze este realizat la Roman
\n propor]ie de 90% pentru aceast`
capacitate de produc]ie. Partea de
structur` urma s` fie dezvoltat` ulte-
rior“, a ar`tat Dorian Igescu.

Acesta a precizat c  ̀El Car a demarat
lucr`rile la propriul spa]iu, care s` per-
mit` realizarea de serii mici (50-100
de autobuze pe an) \n gama medie. 

çn paralel, a fost dezvoltat pro-
dusul de 10 m, Igero Maxi, aceea[i
imagine, o mecanic  ̀no u  ̀[i numeroase
elemente \mbun`t`]ite.

Probleme la al
treilea contract
„A urmat al treilea contract cu Roman.

Ace[tia solicitau sprijinul \n conceperea
unei caroserii pentru un autocar turistic
de lux, iar pentru El Car erau asigurate
condi]iile pentru realizarea a 12 autobuze.
Propria investi]ie \ntr-un spa]iu de pro-
duc]ie nu s-a finalizat din cauza situa]iei
economice grele ap`rute la sfâr[itul anu-
lui trecut“, a spus Dorian Igescu. Un
autocar turistic de 12,5 m, cu toate
dot`rile obi[nuite pentru un model de
lux, cu o imagine nou ,̀ creat  ̀de Roman,
urma s` fie o nou` lovitur` de imagine
pentru industria româneasc .̀ Realizarea
unui asemenea autocar presupune un
proiect extrem de complex: suspensie fa]̀
independent` ZF, punte spate ZF cu
patru perne de aer, motor MAN de 400
CP, caroserie autoportant`, autovehicul
\nalt, cu spa]iu mare pentru bagaje...
„Roman trebuia s` ofere \n schimb
acoperi[ul [i for]a de munc̀  necesare pen-
tru realizarea a 12 autobuze, dintre care
dou  ̀erau \ncepute de la Bucure[ti. Con-
tractul a fost \ncheiat pe o perioad` de
patru luni, chiar dac`, de la \nceput, am
ar`tat faptul c` este nevoie de mai mult
timp pentru a finaliza proiectul, având
\n vedere volumul mare de munc` [i
comple xitatea lucr`rii. S-a insistat \ns`
asupra capacit`]ii Roman de a termina
acest contract \n termen. Dup` dou`
luni, am sesizat c` lucrurile mergeau
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mai prost decât \n contractele ante-
rioare. Am aten]ionat conducerea Roman,
\n repetate rânduri, \ns` nu s-a \ntâm-
plat nimic. Eu am realizat caroseria auto-
portant  ̀pentru Roman, am montat sus-
pensia fa]`, \ns` Roman nu [i-a onorat
partea care \i revenea conform con-
tractului. Estimativ, pot spune c` am
realizat 80% din partea care \mi revenea,
\n timp ce Roman doar 20%. çn ultima
vreme, se sistaser  ̀total lucr`rile la auto-
buzele mele. Practic, nu mai exista nici
un fel de  for]` de munc`. Am sperat
pân  ̀\n ultimul moment c  ̀reprezentan]ii
Roman vor \n]elege c`, \ntr-un partene-
riat, ambele p`r]i trebuie s` câ[tige“, a
precizat patronul societ`]ii El Car. Prac-

tic, s-a creat un blocaj nea[teptat \n
execu]ia autobuzelor, \n condi]iile \n
care exist` numero[i clien]i interesa]i
pentru aceste autovehicule.

Ast̀ zi, a g s̀it un nou loc unde s̀  poat̀
finaliza seria de autobuze \nceput`. „La
nivel de 50-100 de autobuze realizate pe
an, la gama medie, exist` loc suficient
pe pia]`. çnc` de la \nceput, strategia
mea a fost ca, la propria fabric`, s` m`
ocup de comenzile mici, urmând ca o even-
tual` comand` mare s` fie realizat` pe
flu xul de la Roman. çmi pare r`u c`
aceast` strategie s-a dovedit una nevi-
abil`, \n condi]iile \n care \mpreun`
puteam dezvolta o familie de autobuze.
Investi]ia f`cut` \n componente pentru

autobuzele nefinalizate \nseamn` bani
bloca]i pentru societatea El Car, pe ter-
men nedefinit. Cred c` o parte dintre
colegii de la Roman nu sunt obi[nui]i s`
dezvolte rela]ii bazate pe \ncredere“, a
ar`tat Dorian Igescu. La ora actual`,
nevoia de autobuze \n ]ara noastr` este
una ridicat`, iar posibilitatea ca o parte
dintre aceste autovehicule s  ̀fie furnizate
de c`tre produc`tori autohtoni ar \nsem-
na atât locuri de munc  ̀cât [i o „gur  ̀de
oxigen“ pentru balan]a comercial` a
României, \n condi]iile \n care impor-
turile dep`[esc cu mult exporturile.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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C ele 18 perechi de trenuri
denumite „Henri Coand`
Expres“ destinate acestui
serviciu vor circula \n regim
caden]at, la interval de o

or`, \ntre 05:15 [i 23:23. Transferul
pasagerilor de la Punctul de Oprire
Aeroport pân` la terminalele Aero-
portului Interna]ional Henri Coand`
se va realiza cu autobuze specializate,
care vor circula \ntr-un grafic orar core-
lat cu mersul trenurilor. 

6 lei/cursa
Elevii, studen]ii, pensionari, mo]ii

[i copiii sub 10 ani beneficiaz` de o
reducere de 50% din pre]ul biletului,
iar copiii sub cinci ani au gratuitate. Mo]ii
beneficiaz` de pre]uri reduse \n baza
Legii 33/1996, care garanteaz` unele

drepturi economice ale locuitorilor
Mun]ilor Apuseni. Biletele de c`l`torie
sunt globale (pentru tren [i autobuz),
pre]ul fiind de 6 lei. CFR C`l`tori vine
[i \n \ntâmpinarea c`l`torilor naveti[ti
care circul̀  pe ruta Bucure[ti Nord - Aero-
portul Interna]ional Henri Coand`
(Otopeni) cu o nou` ofert` - abona-
mentul lunar de 100 lei, pre] care
include [i transferul cu autobuzul.
Biletele [i abonamentele se pot procu-
ra de la toate casele de bilete din sta]iile
CFR [i agen]ii de voiaj, inclusiv de la casa
de bilete deschis` \n incinta Aeropor-
tului Interna]ional Henri Coand`.

Noua rut`
Trenul va merge pe ruta Bucure[ti

- Triaj - Chitila - Mogo[oaia - Balote[ti,
iar distan]a va fi parcurs` \n 40-45 de

minute. Potrivit Mediafax, ministrul
Transporturilor [i Infrastructurii, Radu
Berceanu, afirma cu o lun` \nainte de
lan sarea cursei c`tre aeroport, c  ̀proiec-
tul nu a necesitat nici o investi]ie, iar
dac` nu va avea succes, se va renun]a
la el. „Este vorba de o distan]` care
va fi parcurs` \n 40-45 de minute, nu
este o solu]ie formidabil`, \ns` poate
\mbun`t`]i transportul pân  ̀la Otopeni,
pân` când vom putea finan]a [i rea liza
alte solu]ii mai scumpe“, a declarat
Radu Berceanu. 

Potrivit subsecretarului de stat \n
Minis terul Transporturilor, Constan-
tin Axinia, aproximativ 4.000 de c`l`tori
vor circula zilnic pe linia de cale ferat`
Gara de Nord - Otopeni. 

Alexandru Stoian
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

CU TRENUL 
LA AEROPORT

T renul 
a intrat 
\n con-
curen]`
direct` 

cu vehiculele 
rutiere pe ruta 
Bucure[ti -
Aeroportul Henri
Coand`, dup` ce
a fost lansat`,
la \nceputul lunii 
martie, o linie
direct` dinspre
Gara de Nord.
Pre]ul pentru 
o c`l`torie este
de 6 lei, iar 
pentru categorii
speciale 
se practic` 
reduceri.

TRANSPORT FEROVIAR
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Mul]i ar argumenta
c`, deja, compani-
ile aeriene low-cost
reprezint` o com-
peti]ie serioas  ̀pen-

tru transportul cu autocarul, biletele
ajungând, pe ambele metode de trans-
port, la apro ximativ aceea[i valoare.
ßi c` zborurile low-cost ofer` avanta-
jul incontestabil de a dura cel mult
trei ore, comparativ cu zilele lungi de
„navigare“ pe autostr`zile europene,

\n urma c r̀ora te alegi invariabil cu \nche -
ieturile anchilozate, dureri de spate
[i picioarele cât butucul. Dar, pân` la
urm`, este o chestiune de preferin]`...
ßi de cât confort e[ti gata s` sacrifici
pentru iluzia de siguran]` pe care ]i-o
d` „p`mântul“ de sub ro]i. 

Compromisul \n privin]a propriu-
lui confort \[i face sim]it` prezen]a
\nc` din primele momente. Plecarea
se face de undeva din apropierea cen-
trului Bucure[tiului, dintr-un loc care

poate fi numit cu greu autogar`, pen-
tru c`, practic, te \mbarci de pe strad`. 

Demn de remarcat, \n privin]a
pasagerilor [i destina]iilor lor, este
faptul c` autocarele de Italia [i Spania
sunt \nc` destul de pline (chiar [i dup`
ce au trecut s`rb`torile), la fel [i cele
de Germania. De altfel, cursa România-
Olanda este mixt`, o parte dintre
pasageri având ca destina]ie diferite
ora[e din Germania, unde se face
escal`. De asemenea, sunt pasageri

RROOMMÂÂNNIIAA
ccuu

OLANDA
aautocarul



care vor face transbordare \n Germa-
nia pentru alte destina]ii decât cele
de pe graficul nostru de c`l`torie,
majoritatea din Germania, dar [i câte-
va din Belgia. 

Orice drum \ncepe
cu primul pas

Revenind la autogara ad-hoc,

dac` ai baft`, po]i accesa cala de

bagaje din trotuar; dac` nu, po]i s`

o faci lini[tit din mijlocul str`zii.

L`sând la o parte claxoanele cu care

te salut` ceilal]i participan]i la tra fic,

dac  ̀plou  ̀sau ninge (a[a cum s-a \ntâm-

plat \n cazul ambelor mele plec`ri

din Bucure[ti), ai toate [ansele s`

faci du[ cu ap` de b`ltoac`. Las', c`

ai timp s` te usuci pân` la Sibiu! Urci

\n autocar, \]i alegi un loc (\nc` po]i

s-o faci, din Bucure[ti nu pleac` decât

un „sfert“ de autocar), dar cu grij`,

s` nu ocupi primele [i ultimele rân-

duri, destinate echipajului de la bord.

çn leg`tur` cu modul \n care \]i alegi

locul, dac` ai aceast` posibilitate, o

recomandare ar fi s` te orientezi

dup` televizoare, dac` vrei s` te

bucuri de filmele care vor rula pe

parcursul c`l`toriei. C`tre mijlocul

autocarului, e[ti prea departe de mo -

nitorul din fa]`, iar pe cel de pe ultim-

ul rând de la a doua u[` nu \l vezi. Tot

legat de locuri, pe cât se poate, evita]i

pe cele apropiate de u[̀ , expuse la curent

[i frig \n timpul opririlor. Sau pe cel

de pe primul rând, pe stânga, dup` a

doua u[`. Nu ve]i avea suficient loc s`

\ntinde]i picioarele.

ßoferii sunt, \n general, profesioni[ti,

dar unora dintre ei le-ar trebui ceva

lec]ii de maniere elegante sau m`car

\n]elegerea faptului c` transport`

pasageri umani [i nu din regnul animal,

de[i n-ai spune, dup` mizeria pe care

unii c`l`tori o las` \n urma lor. 

Ca-n burta
mamei...?
Sta]iile \n România sunt destule, dar

num`rul lor, ba chiar traseul, difer`
\n func]ie de pasagerii care trebuie
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La ie[irea
din ]ar`, 
autocarul este
plin pân` la refuz.

Dac` nu te dau
banii afar` din
cas` sau dac` 
ai probleme 
cu avioanele, 

pentru destina]iile 
europene ai la \ndemân` o
solu]ie ceva mai ieftin`... 
Nu e a[a de comod s`
c`l`tore[ti dou` zile cu au-
tocarul, dar poate fi o
modalitate destul de flexi-
bil` pentru a-]i atinge
scopul, f`r` a da faliment.
Mai ales \n condi]iile \n
care trebuie s` parcurgi
aceea[i rut`, \ntr-un sens
sau cel`lalt, de câteva ori
\ntr-o perioad` scurt` de
timp. Acesta a fost [i
cazul meu, \n perioada 
20 decembrie - 15 februarie
trecându-mi la activ nu mai
pu]in de trei curse 
cu autocarul \ntre 
Bucure[ti [i Utrecht.

Echipajul este format
din doi sau trei [oferi,
pentru a putea merge
non-stop, cu tot cu
respectarea regulilor
privind timpii 
de condus [i odihn`.
çn privin]a [oferilor,
nu e prea mult 
de repro[at, dar nici
de l`udat.

- OOLLAANNDDAA
aauuttooccaarruull



\mbarca]i. Spre exemplu, la prima
curs ,̀ a trebuit s  ̀ocolim pe la Timi[oara
pentru a \mbarca pasageri, lucru care
nu a mai fost necesar la a doua curs`
Bucure[ti-Utrecht. Sta]iile sunt destul
de civilizate, prin ora[ele mai mici sau
mai mari autog`rile fiind mai concrete
[i mai pu]in metaforice. Ba chiar destul
de bine organizate, cum este [i cea
din Bra[ov, care dispune de facilit`]i

moderne, peroane curate [i afi[aje
digitale. ßi \n Sibiu sunt afi[aje digitale
[i peroane stabile. 

çn general, toaleta e gratis \n
autog`ri [i mai po]i g`si, de aseme-
nea, chio[curi sau mici magazine de
unde s`-]i cumperi un sendvi[, cafea,
r`coritoare sau ziare. 

Pauze se fac o dat` la patru ore,
fie ca sta]ie, halt` pentru alimentare
cu combustibil sau, pur [i simplu,
pentru respectarea pauzelor obliga-
torii prin lege, dezmor]irea oaselor
ori toalet`. 

Dac` ai [i un bagaj de mân` care
nu \ncape \n spa]iul special destinat
deasupra capului ([i nu e greu deloc,
având \n vedere c` acolo e suficient
loc doar pentru o hain` [i o borset`),
lucrurile devin [i mai complicate. Cu
jum`tate de rucsac sub scaun [i cealalt`
jum`tate afar`, abia ai loc s` \]i mi[ti
picioarele. Totu[i, reu[e[ti s` \ntinzi
unul cu chiu cu vai pe sub scaunul
din fa]`, pân` la saco[a vecinului. 

Buzunarul de pe scaunul din fa]`
nu este suficient de \nc`p`tor pen-
tru o carte mai groas`, iar cuierul de
pe sp`tar este rupt. De altfel, nu mai
e nici unul \ntreg \n tot autocarul. çn
schimb, dac` stai la geam, po]i s` \]i
reglezi \nclinarea sp`tarului, dar nu prea
mult, c` altfel ajungi \n bra]ele veci -
nului din spate, a[a cum cel din fa]a

ta ]i-a invadat deja spa]iul f`r` nici
o problem`. 

Dac` stai la margine, \n plus, po]i
s` \]i deplasezi scaunul [i c`tre culoar.
Ce bine ar fi fost dac` ar fi f`cut-o [i
vecinul meu de al`turi... a[a, poate c`
nu mai dormea jum`tate pe scaunul
meu, trei sferturi de noapte. Deci, nu
ai de ales dintre prea multe pozi]ii de
somn, iar toate sunt varia]iuni pe tema
pozi]iei fetale, cu genunchii la gur`.
L`mpile de citit nu merg deloc \n tot auto-
carul, a[a c` adio lectur` sau rebus
dup` c`derea \ntunericului. R`mân,
totu[i, filmele, mp3-ul propriu sau mini-
consola de jocuri pe care ai luat-o cu
tine. Sau somnul... dac` reu[e[ti.

{pag` la frontier`
Nu c` mi-a[ fi f`cut cine [tie ce

iluzii c`, de când România e \n UE, nu

se mai d` [pag` la grani]`. Se pare
c` e \nc` o tradi]ie bine \mp`mân-
tenit`, un fel de cotiza]ie semi-obli-
gatorie, cel pu]in pentru vame[ii unguri,
gata oricând s`-]i frece ridichea, cu
bucurie, chiar dac` nu ai nimic de
ascuns. 

A[a c` e aproape gest reflex, chiar
[i pentru cei care nu au o sticl`-dou`
de p`linc` sau vreo trei cartu[e de
]ig`ri \n saco[`. În fond, e enervant
s` stai prin grani]` cu orele, pân`
nenea vame[u' desface toate pungile
cu lenjerie [i buzunarele cu ciorapi
ale fiec`ruia dintre cei peste 40 de
pasageri.

5 euro de cap de pasager, c` ai, c`
nu ai ceva de ascuns, [i treci ca prin
brânz`! Mai nou, o alt` g`selni]` a
ungurilor, este o lege care le d` drep-
tul s` confi[te ([i s` amendeze inten]ia
de trecere cu) orice b`utur` alcoolic`
netimbrat`, chit c` provine din via
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Sunt nelipsi]i c`]eii
vagabonzi, destul de
bine hr`ni]i, de altfel. 

Chiar dac` ai bafta
unui vecin de scaun
introvertit, lipsa de
confort devine acut`. 

REPORTAJ

Lipsa spa]iului este acut`
oricum ai sta

Nu g`se[ti un cuier \ntreg 
\n tot autocarul



sau din prunii din fundu' cur]ii tu[ei
Saveta. 

Un motiv \n plus de [pag`. Iar
b`bu]ele sunt primele care sar cu
banu', de ai crede c` cine [tie ce tra -
fic de stupefiante se ascunde sub
camuflajul basmalelor \nflorate, de
mers la biseric`. 

Pe de alt` parte, dac` stai s` te
gânde[ti, ar cam trebui pornit` o
campanie anti-[pag`. Adic`... frate...
dac` ai fi vrut, ai fi putut trece fron-
tiera cu juma' din armele furate de la
Ciorogârla - sau chiar cu toate - con-
tra a numai 5 euro. C` nu te-ar con-
trola nici Sfântu' Duh.

Un alt element care te face s` te
sim]i aiurea este legat de toalete. Bine,
bine, toalet` cu plat`, dar dac` nu ai
50 de eurocen]i sau 2 lei m`runt, n-ai
decât s` te descurci altfel... sau s` te
ab]ii cât po]i. 

C` personalul din dotarea toaletei
din grani]`, de pe partea româneasc`,
nu are s` dea rest [i nici nu [tie
române[te! Nu pot decât s` \i dau, \n
aceast` privin]`, dreptate veci nului
de scaun, un profesor \n vârst`, care
bomb`ne, protestatar, pe tema asta,
pân` la Budapesta. De[i am ame]it
de atâta vorb`. Se pare c`, totu[i, criza
nu e numai o gogori]` de speriat
b`ncile, ci o realitate care se traduce
\n mai pu]ine vehicule comerciale pe
[osele. 

Pe timp de zi, un ochi format s`
observe asemenea detalii remarc`
imediat faptul c`, pe autostr`zile
europene, circul` mult mai pu]ine
camioane decât \n urm` cu numai
câteva luni. Adic  ̀aproximativ o treime
din cele care invadau autostr`zile
acum un an. Cât despre camioanele cu
num`r de România, abia dac` mai vezi

câte unul pe ici, pe colo. çn rest, par-
cursul extern nu se remarc` prin ele-
mente deosebite. Treci dintr-o ]ar`
\ntr-alta f`r  ̀s  ̀sim]i [i parcurgi Ungaria
[i Austria atât de repede, de nici nu ai
timp s` te dezme tice[ti \ntre dou`
mo]`ieli incomode sau dou` secven]e
de film la dvd. 

Diminea]a celei de-a doua zi ne
prinde deja \n Germania [i \ncep opri -
rile pentru coborârea pasagerilor, \n
diverse ora[e. Cele mai multe sta]ii
sunt [i aici \n autog`ri, dar exist` [i
excep]ii care confirm` regula, cu
debarc`ri pe artere mai mult sau mai
pu]in circulate. Pe m`sur  ̀ce se gole[te
autocarul, am ocazia s` m` „l`f`i“ din
nou pe dou` scaune, iar acum chiar se
sesizeaz` diferen]a de confort!

Ocol pe nervii
pasagerilor
O escal` mai mare se face la Frank-

furt, \ntr-o autogar` unde coborârea
tuturor pasagerilor este obligatorie, pen-
tru alimentarea autocarului [i, even-
tual, sp`larea lui.

Ca peste tot pe marginea autostr̀ zii,
\n g`ri sau autog`ri, cafeaua sau send-
vi[urile sunt destul de scumpe. Aici, este
de preferat s` iei cafea de la chio[cul
din sta]ie, ]inut de un italian; e mai
bun` [i cu vreo 20 de cen]i mai ieftin`
decât la automat. 

Un singur eveniment notabil sur-
venit \n cea de-a doua curs` a fost
ini]iativa spontan` a [oferilor de a
face un ocol de o or`, din Frankfurt,
pentru livrarea unor colegi la un ser -
vice al unei cunoscute m`rci de vehicule
utilitare. Nu-i frumos, prieteni. Unii
dintre noi au de prins ultimul tren de
sear` \n Olanda, dup` ce debarc`, asta
dac` nu vor s` doarm` \n gar` a[tep-
tându-l pe cel de 5 diminea]a. çn fine...

Ajungem \n Olanda un sfert din
cei care au trecut grani]a \n Ungaria,
iar la Utrecht, la cap de linie, numai trei.
Majoritatea „olandezilor“ au coborât
la Amsterdam. 

Dac` ar fi s` concluzionez, o ast-
fel de c`l`torie cu autocarul este, f`r`
\ndoial`, o experien]` interesant`,
mai ales pentru cineva obi[nuit cu...
no]iunile din transporturi. Totu[i, nere-
comandabil`, dac` ]ii cu adev`rat la
confort, dac  ̀ai probleme cu oasele sau
dac` te plictise[ti repede. 

V` dorim c`l`torie pl`cut`!

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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C u siguran]` o
ma[in` pe care
o putem cata-
loga ca fiind
„de fitze“,

Cadillac Escalade
reprezint` bun`starea
\n societatea ameri-
can`, dar nu numai. 
S` ne amintim c` [i
compatriotul nostru
Adrian Mutu a 
de]inut o astfel de
ma[in` \n perioada 
\n care activa 
pentru clubul 
englez Chelsea.

CADILLAC ESCALADE
Ajuns la cea de-a treia genera]ie, 

Cadillac Escalade este marca de lux 
a grupului General Motors

MA{INI DE FITZE

Prima genera]ie a lui Escalade a
fost produs` \n 1999 - 2000 pe plat-
forma lui GMC Yukon Denali [i se
asambla \n Arlington, Texas. çn 2002,
ma[ina a fost reproiectat` pentru a
se alinia noilor teme de design impuse
de Cadillac. Tot \n 2002, a fost gândit
[i primul model de pick-up al acestei
game, numit Cadillac Escalade EXT,
\n 2007 fiind lansat cel de-al doilea, o
dat  ̀cu a treia genera]ie a Escalade SUV
(ESV). Mici retu[uri [i \mbun`t`]iri se
fac an de an la modelele Escalade:
spre exemplu, la modelul 2008, au
ap`rut 9 locuri \n loc de 8 \n 2007, pe
lâng` multe alte update-uri minore, [i

la modelul 2009, avem \n plus fa]` de
2008 o restilizare a ceasurilor de bord,
un modul bluetooth \n dotarea stan-
dard, iar la sistemul de suspensie pen-
tru spate s-a renun]at la axa ameri-
can` de tip „I“, folosindu-se una multi-
link cu 5 bra]e. çn afar` de estetica
frontal`, EXT \mprumut  ̀de la Escalade
ESV absolut toate caracteristicile de lux,
confort [i performan]`. Astfel, pe lista
echipamentelor standard, figureaz`
ultrasofisticatul sistem telematic OnStar,
suspensia activ  ̀RSS cu reglare automat̀
a nivelului g`rzii la sol [i complexul sis-
tem de control al stabilit`]ii [i trac]iunii
StabiliTrak.

Putere brut`
Din punct de vedere al propuls`rii,

s-a optat pentru motorul Vortec V8, ce
dezvolt` o putere de 403 CP [i un
cuplu maxim de 563 Nm, iar trans-
misia este automat`, cu 6 trepte. Cu
ajutorul acestui lan] cinematic, Escalade
poate ajunge de la 0 la 100 km/h \n 6,5
secunde, lucru cu care s-ar mândri
chiar [i produc`torii de turisme sportive,
mai ales c` vorbim de o ma[in` care
cânt`re[te aproximativ 3 tone. Din
punct de vedere al consumului, cifrele
oficiale spun c` \n regim urban aces-
ta se ridic` la aproximativ 20 l/100

BLING -
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km, iar \n regim extraurban scade
pân` la 12 l/100 km. Mult sau pu]in...
e greu de spus pentru c`, \n mod cert,
cine \[i permite s` achizi]ioneze un
asemenea exemplar este prea pu]in intere-
sat de consumul de combustibil.  

Platinum
Cadillac ofer` [i o edi]ie mai exclu-

sivist` a lui Escalade, dac` mai era
nevoie de a[a ceva. Aceasta se nume[te
Platinum [i este caracterizat \n primul
rând de finisaje interioare unice. Edi]ia
special` Platinum are la baz` versi-
unea cu ampatament m`rit de la

Escalade ESV. La exterior, schimb`rile
notabile sunt blocurile optice de tip Led
[i jante de 22“, \n timp ce, la interior,
panoul central, consola central` [i
fe]ele de u[i sunt \mbr`cate \n piele
Aniline, cusute de mân`. Luxul interior
este sporit de volanul [i scaunele
\nc`lzite precum [i de compartimen-
tul special de r`cire a paharelor.

Sport Edition
Modelul Escalade Sport Concept este

solu]ia american` \mpotriva modelelor
concurente de pe pia]a european`.
SUV-ul american de lux a primit un

bodykit nou, care include spoilere fa]`
[i spate redesenate, precum [i noi
fante laterale de aer. Look-ul agresiv
este completat de jantele uria[e de
24“, ]evile de e[apament cromate [i
pragurile laterale. ¥inuta de drum
sportiv` este imprimat` [i de sus-
pensia sport modificat`, care coboar`
garda la sol cu câ]iva centimetri. La inte-
rior, pasagerii sunt trata]i cu finisaje
de lux, scaune sport Recaro de tip
scoic`, bord [i tapiserie \mbr`cate \n
piele, o consol` central` [i instru-
mente de bord modificate, precum [i
pedale din aluminiu. Sub capot`, Cadil-
lac a amplasat un propulsor V8, care
dezvolt` 550 de cai putere [i este
conectat la o transmisie automat`
6L80 cu [ase rapoarte. Pentru a putea
struni o astfel de putere, un pachet
de frâne profesionale a \nlocuit sis-
temul standard. Pentru ecologi[ti, a
fost lansat  ̀[i versiunea Escalade Hybrid,
cu un propulsor V8 de 6.0 litri, având
un consum urban de 13 litri/100 km
(mai pu]in cu aproximativ 35% fa]` de
motorul clasic). 

One Car Show
Modelul Escalade este extrem de

popular \n \ntreaga lume, fiind chiar
folosit \n filme celebre precum Matrix
Reloaded, Clanul Soprano. Nici vede-
tele nu \l ocolesc, Bernie Mac „ gazda
„The Bernie Mac Show“ -  de]ine un
asemenea exemplar, Beyonce a fost de
multe ori v`zut  ̀coborând din Escalade.
Este prezent [i \n jocurile  PC, ma[ina
fiind una din vedetele jocurilor Need
For Speed sau Grand Theft Auto. Cadil-
lac Escalade este o ma[in` asociat`
„culturii bling-bling“, unde cromul
domin` [i totul este str`lucitor, chiar
\n ciuda faptului c` produc`torii Cadil-
lac au lansat, la \nceputul lui 2008, o
ma[in` neagr` mat`, ce milita \mpotri-
va acestei aparen]e. Dac  ̀am caracteriza
Escalade, am putea spune, f`r  ̀\ndoial̀ ,
c` este o ma[in` de show, cu care, \n
mod cert, proprietarul va face impre-
sie [i va atrage asupra sa multe priviri.
E o alegere cu care nu ai cum s` dai
gre[...

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuaacargo.ro

...ca magnetul

De[i succesul unui model sau al unei m`rci este m`surat 
\n volumul de vânz`ri pe care \l \nregistreaz`, mai exist` un
mod \n care se poate cânt`ri „greutatea“ unui vehicul, mai
exact prin atrac]ia pe care o are \n rândul ho]ilor de ma[ini. In-
diferent de câte sisteme electronice antifurt sunt prezente sau
montate pe o ma[in`, acestea nu reprezint` un obstacol prea

mare \n calea celor certa]i cu legea din America. Din sta-
tisticile Highway Loss Data Institute

reiese c`, \n Statele Unite ale
Americii, Cadillac Escalade

EXT este cea mai
apreciat` ma [in`

de lux de c`tre 
infractori.

-BLING
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DESTINA}II

Rio de Janeiro

o c`l`torie de pl`cere la 

C A R N A V A L U L
CARNAVALURILOR

Orice voiaj la
Rio de
Janeiro, fie c`
e \n timpul
carnavalului

sau nu, \ncepe cu dru-
mul spre aeroportul
Otopeni. Cum avionul
decola la [apte f`r`
ceva diminea]a, plec
de acas` pe la patru.
Ce frumos se circul`
noaptea prin
Bucure[ti. Nefiind la
volan, \mi permit s`
visez, mai ales c` ora
e tocmai potrivit`. Vis
de [ofer bucure[tean.
„S` fie numai noapte
\n capitala noastr`
drag`“. Pân` la \mbar-
care, a]ipesc pe un
scaun. Alt vis frumos.
Se fuma, domne, se
fuma, la barul de
al`turi. Anun]ul c`
\ncepe \mbarcarea m`
aduce cu picioarele pe
p`mânt. Dar, [i la sol
[i \n aer, adio ]igar`!
Discriminat, m` urc \n
avion. Pân` la Paris, e
\n regul`. Repede spre
avionul de Rio. Detec-
torul de metale nu
sun` a bine. B`ie]ii de
pe Charles de Gaulle
m` pun s` m` descal].
Carnavalul abia \ncepe.
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Am zburat cu fetele 
de la Moulin Rouge
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U n[pe ore peste Atlantic,
f`r` tabac [i cu aerul
condi]ionat suflân-
du-mi \n frez`. çn com-
 partimentul din spate,

surpriz !̀ Trupa de la Moulin Rouge, fete
[i b`ie]i cu treninguri ro[ii inscrip]io -
nate cu galben, pe spate, cu numele
celebrului stabiliment. Alt` belea, ca -
mera video e \n cal`. Ce bine ar fi dat
un filmule] cu mult râvnitele balerine
f`când coad` la toaletele avionului,
pe site-ul ZIUA! Alt vis ne\mplinit.

çn sfâr[it, pe la amurg, respir aerul
Braziliei. Ajung \n microbuzul care m`
va duce la hotel. Oau, ce co[mar! çn
aproape o or`, [oferul reu[e[te s` par-
curg  ̀cam un kilometru pân  ̀la intrarea
\n strada principal`. Alt sfert academic
ca s  ̀se \ncadreze pe o band`. ßoseaua
lat ,̀ nu glum ,̀ n-are trotuar. E m`rginit`
de gazon, pe care dep`[esc „[mecherii
de Rio“. Bref, drumul pân` la hotel,
cu toat  ̀infrastructura de vis a ora[ului,
dureaz` trei ore. La \ntoarcere, acela[i
microbuz cu acela[i [ofer, a ajuns de
la hotel la aeroport \n patruzeci de
minute. Dar era pu]in dup` prânz.
Trag concluzia, f`r` s` m` gândesc c`
voi scrie asta \ntr-o revist̀  adresat̀  trans-
portatorilor, c` pe la ei ar fi bine s` fie
numai zi, iar pe la noi numai noapte.

Ce am fost
sf`tuit \nainte
P`i, hai s` \ncep cu ce [tiam. C`

am cazarea [i micul dejun asigurate.
C  ̀un bilet la una din nop]ile de pe Sam-
bodrom \ncepe de pe la [ase sute de
dolari pe cap de spectator. C` pre]urile
pot fi de trei ori mai mari ca \n restul
anului. Una peste alta, c` e frumos
r`u, mai ales c` hotelul la care urma
s` m` cazez are toate camerele cu
vedere la Copacabana (ce cuvânt mira -
culos). 

Aflasem, \ntrebând \n dreapta [i \n
stânga, c` e foarte indicat, atunci când
ie[i din hotel, s` ai pe [i la tine doar
slipul [i [lapii, Ferentariul fiind un
cartier extrem de prietenos pe lâng`
marea metropol` unde urma s` ate -
rizez. Mai [tiam c` pe vestita plaj`
mi[un` numai femei superbe, c` e
plin de viitori ronaldini[ori [i peli[ori,
c` e raiul pe p`mânt. A, era s` uit, [i

c` e foarte indicat s` ai cash. Ca atare,
mi-am achizi]ionat din Pia]a Vitan una
pereche de bermude, cu buzunare,
din fâ[ pân` sub genunchi, c` altfel nu
[tiu cum s` le zic la chestiile `lea care,
mai nou, \nlocuiesc tradi]ionalul slip.
Cum o s` vede]i, nu mi-a folosit la
nimic.

Ce am constatat
C` Rio e, a[a cum se spune, o

chestie superb .̀ çns̀ , cum se zice [i despre
]ara noastr` cu mun]i, v`i, ape, mare,
bog`]ii ale p`mântului [i ale perimetru-
lui Pelican din platforma continen-
tal`, p`cat c` e locuit. 

Hai la plaj`, dis de diminea]`.
Mam`, ce arde! Hai, atunci, ni]el \n
ocean. Hai, dar pe unde? Un furnicar
de bronza]i stau cu apa pân` la buric,
ca un zid prin care nu se trece. Impre-

sia e c` nimeni nu mi[c`. Doar vreo doi
copila[i stric` peisajul stropindu-se
destul de lene[. 

Cu chiu cu vai, m` strecor. Dum-
nezeule! Sunt cel mai mare \not`tor cât
v`d cu ochii de pe Copacabana. Nor-
mal, eram [i singurul. Fetele de pe
Copacabana apar pe acolo, probabil,
doar când se filmeaz`. çn rest, plin de
ba[oandre.

O ultim` constatare: nu e picior
de bancomat pe strad`. 

Ce am p`]it
Exact ce m-am ferit din r`sputeri s`

nu mi se \ntâmple. Am fost jefuit la o
arunc`tur` de b`] de hotelul Mariott.
çn a treia zi de sejur, pe sear`. Scot
camera din geanta pe care o ]ineam pe
burt`, din considerente evidente, dau
s-o duc la ochi... Bummmmm! Din spate
m` love[te acceleratul de Ploie[ti. M`
pomenesc strigând „Police, police!!!“,
alergând pe nisip dup` un pl`van cu
camera mea \n mân` [i un fuleu ca al
cubanezului Juantorena, ce rupea pe
vremuri la semifond. 

Aproape de ap`, m` lini[tesc sin-
gur: B`i, acesta, mai vrei [i un cu]it \n
[ale? Adio fotoreportaj cu trupa de la
Moulin Rouge, pentru c` nu v-am spus
c` am stat, culmea, \n acela[i hotel.
Motiv pentru care le pozasem din
toate pozi]iile. 

M` gândesc c` ho]ul le va pune pe
youtube, s` nu fi muncit degeaba.
Slabe speran]e, \mi zic, dup` ce \mi
mai revin. Despre poli]ia din Rio, numai
de bine, dar este peste tot, numai
unde trebuie, nu.

Roland C`t`lin PENA
fefe@ziua.ro

DESTINA}II

Ce
merit`...
Statuia lui Isus 
de pe Corcovado [i 
„C`p`]âna de zah`r“.

Ce nu
merit`...
S` dai o c`ru]` de bani 
s` te \nghesui 
pe Sambodrom, unde 
e mizerie \n tribune 
[i un aer \mbâcsit. 
{i atâta 
amar de drum, 
s`-mi fie cu iertare!



BERBEC
(21 martie - 
20 aprilie)

O s` accepta]i, f`r` s`
sta]i prea mult pe gân-

duri, o c`l`torie \n interes
de serviciu. ßi chiar avea]i

mare nevoie s` pleca]i de-acas`. Este
cea mai bun  ̀cale de a evita risipa de energie
necesar  ̀pentru a v  ̀convinge partenerul
de cuplu c` a]i adoptat un program
financiar corect, bazat pe economii. Mare
aten]ie: când v` urca]i \n ma[in`, nu
uita]i s` v` pune]i centura de siguran]`!

TAUR
(21 aprilie - 
21 mai)

Sunte]i numai pe dru-
muri toat  ̀ziua. ßi când
credea]i c` se mai

lini[tesc lucrurile, c l̀̀ tori-
ile se \nmul]esc. ßi, de

asemenea, se l`rge[te [i cer-
cul de noi cuno[tin]e. Aten]ie la cele de
sex opus: \n cazul \n care v` \mprieteni]i
prea „tare“, ar fi bine s` v` aminti]i c`,
uneori, pot ap`rea surprize nepl`cute
[i durabile. Ca s` nu mai vorbim de fap-
tul c` aventurile erotice v` consum`
toat` energia vital`. Iar la drum ar fi util
s̀  v  ̀aminti]i corect semnifica]ia indicatorului
„Stop“ - opre[te ma[ina de tot!

GEMENI
(21 mai -

20 iunie)

Poate ar fi bine ca, \n
aceast` lun`, s` igno-
ra]i „dorul de duc`“
pe care \l resim]i]i \n

mod frecvent. Chiar dac`
par s  ̀fie mai multe [anse

financiare departe de cas`,
nu vi se \mpline[te \ntotdeauna dorin]a
de a face totul bine [i repede... Pentru
c` graba stric` adesea treaba... Iar dac`
e nevoie s` pleca]i la drum, pe cât posi-
bil, asigura]i-v` de dou` ori \nainte de
a ie[i din intersec]iile unde \ntâlni]i indi-
catorul „Cedeaz` trecerea!“

RAC
(21 iunie - 
22 iulie)

Ve]i primi o propunere
interesant` refe ritoare

la o c̀ l̀ torie sau o deplasare
mai lung .̀ Vi se vor acorda toate

sumele restante de la locul de munc`. ßi,
totu[i, ave]i senza]ia c` viitorul nu v`
rezerv` nici o surpriz` pl`cut`. Este posi-
bil s` renun]a]i la orice c`l`torie pen-
tru a fi aproape de persoana iubit`.
Oricum, chiar dac` v` decide]i s` pleca]i
la un drum mai lung, aminti]i-v` faptul

c` viteza este „prietena“ accidentelor [i
„du[manul“ buzunarului.

LEU
(23 iulie - 
22 august)

Din nou pe drumuri [i
doar \n interes de ser-

viciu. Poate c` ar fi tim-
pul s` v` gândi]i [i la fami-

lie [i, eventual, s  ̀v  ̀lua]i o scurt  ̀vacan] .̀
Partenerul de via]  ̀va fi mult mai mul]umit
s` v` aib` aproape, decât s` primeasc`,
din când \n când, o mic` aten]ie din
partea dumneavoastr`. Iar pentru cei
care se afl̀  permanent la volan, mare aten]ie:
nu toate drumurile sunt cu prioritate!   

FECIOAR~
(23 august - 
22 septembrie)

Nu e momentul potri -
vit pentru c`l`torii. Este

de preferat s` v` pune]i
la punct co responden]a [i

s` v` re\nnoi]i rela]iile cu anumite per-
soane influente. Un parte ner puternic,
dar nesigur [i ciudat, v` va propune s`
pleca]i \mpreun` la un drum mai lung.
Atât timp cât sunte]i la volan, dac`
\nc`lca]i regulile de circula]ie [i sunte]i
prin[i, ignora]i sfatul acestuia de a sc`pa
oferind „aten]ii“. 

BALAN}~
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Este o perioad` foarte
stresant`: controale

peste controale la locul de
munc`, \n trafic, ca s` nu

mai vorbim de modul \n care ve]i fi
interogat acas` de c`tre partenerul de
via]`. Ve]i face fa]` cu greu acestor
nepl`ceri. Re]ine]i, totu[i, c` alcoolul
nu reprezint` cel mai bun remediu
\mpotriva stresului. ßi, \n nici un caz, nu
v` urca]i la volan dup` ce a]i consumat
licori bahice: risca]i s` r`mâne]i f`r` per-
mis cel pu]in pân` la var`.

SCORPION
(23 octombrie - 
21 noiembrie)

Sunte]i foarte sensi-
bili atât psihic cât [i fizic

[i \ncerca]i din r`sputeri
s` g`si]i solu]ii pentru a deveni

mai puternici. Cu ajutorul unui prieten
bun, totul va reintra \n normal [i ve]i
putea s  ̀pune]i \n practic  ̀idei noi. çn tra -
fic, intui]ia v` fere[te s` face]i gre[eli. To -
tu[i, nu v  ̀relaxa]i prea mult [i nu ap`sa]i
prea tare pedala de accelera]ie chiar

dac` drumul este liber [i de bun` cali-
tate.

S~GET~TOR
(22 noiembrie - 
21 decembrie)

V` dori]i din tot sufle-
tul s` face]i o c`l`torie

mai lung  ̀pentru relaxare.
Din p`cate, nu ave]i suficient

timp, pentru c` ve]i accepta un nou con-
tract. Nu stric` niciodat` ni[te bani \n
plus, mai ales c` pare s` fie momentul
potrivit s` v` schimba]i ma[ina. Iar noul
bolid off-road merit` testat pe drumuri
de munte. Nu ignora]i \ns` semnifica]ia
indicatorului „C`deri de pietre“, chiar
dac` ma[ina are casco.

CAPRICORN
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Este o perioad` mar-
cat` de multe drumuri

lungi [i pu]in cunoscute. ßi
toate \n interes de serviciu. Cu siguran]`
v` gr`bi]i s` ajunge]i cât mai repede
acas`, \ns` este de preferat s` evita]i
scurt`turile - este posibil s` v` r`t`ci]i.
Adesea, drumul cunoscut este cel mai scurt.
Ave]i grij` pe cine lua]i \n ma[in`: o
prezen]` aparent agreabil` v` poate
crea mari probleme cu autorit`]ile. 

V~RS~TOR
(20 ianuarie 
- 18 februarie)

Accepta]i schimb`ri
profesionale neverifi-

cabile. Munci]i din nou
foarte mult, dar personal nu

v` alege]i cu mai nimic. Totu[i, opti-
mism incontestabil. Ve]i primi, \n sfâr[it,
banii pe care i-a]i planificat deja de luna
trecut`. Vor mai r`mâne mici restan]e,
de care ve]i avea grij` s` nu afle nimeni
din familie, pentru a nu fi cic`lit. Mare
aten]ie la volan: este o perioad` \n care
v` manifesta]i impulsiv [i imprudent.

PE{TI
(19 februarie 
- 20 martie)

Din cauza situa]iei
financiare, ve]i refuza

parti ciparea la un eveni-
ment . çn continuare, sunte]i

nevoit s` face]i multe drumuri [i s` plan-
ifica]i deplas`ri lungi pentru a v` \ntâl-
ni cu noi parteneri de afaceri. Nu v`
urca]i la volan obosi]i: o clip` de neat-
en]ie v` poate crea mari nepl`ceri, [i
nu numai dumneavoastr`, ci [i celor-
lal]i participan]i la trafic.
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HOROSCOP DE C~L~TORIE
15 martie - 15 aprilie Vrei s` afli ce-o s` fie, 

Dar nu-]i f` din asta scop
Criza dup` cum se [tie,

Nu-i trecut`-n horoscop.



Aboneaz`-te
la ZIUA

[i vei primi 
gratuit: ZIUA

Cargo, ZIUA Tv,
ZIUA Gânde[te

Verde,
Dosare 

Ultrasecrete,
ZIUA Turistic`






