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320 Nm, trac]iunea te face s` ui]i
de dot̀ rile care nu sunt prezente. Din
punctul acesta de vedere, Ducato
este peste mul]i concuren]i. Frânarea
este foarte bun`, suspensia a tre-
cut [i ea testul, de[i, \n condi]ii de mers
f`r` \nc`rc`tur`, nu este recoman-
dat s` o testa]i la limit`. 

Cât duce?

Pentru c` asta intereseaz` un 
transportator... Ducato are o sarcin`
util` de 2.000 kg pentru acest mo -
del, iar volumul maxim de \nc r̀c t̀ur̀
pe care \l poate suporta ajunge la
17 mc. La capitolul dimensiuni ale
spa]iului de marf`, italienii vor s`
bat` recordurile, oferind o l`]ime
de 1,87 m [i o lungime de 4,1 m. 
Ave]i nevoie de mai mult? Dup`
experien]a cu Ducato, pot spune c`
acesta poate fi asul din mâneca
multor transportatori. ßti]i vorba
aceea.... ieftin [i bun.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Spa]ii de depozitare pe s`turate...

Oglinzile mari acoper`
unghiurile moarte

Compartimentul de marf` poate fi accesat
atåt prin u[ile din spate, cåt [i prin cea

glisant` de pe lateral



C efin România sprijin`
„Overland for smile“,
punând la dispozi]ia
stomatologilor ce par-
ticip` la acest program

cabinetul mobil al caravanei. 

Eurocargo pentru
consulta]ii

Spa]iul de depozitare al camio -
nului Iveco Eurocargo a fost remo -
delat, fiind amplasate 3 unit`]i
com plet echipate cu câte 5 instru-
mentare cu sistem auto-dezinfec-
tant, echipament laser, ultrasunete,
aer condi]ionat, dar [i o camer`
video care permite transmisia video
\n direct pe internet. Timp de 16
s`pt`mâni, medici stomatologi ita-
lieni [i români vor consulta [i trata
afec]iunile dentare ale copiilor insti-
tu]ionaliza]i. În anii preceden]i, un
num`r de 4.607 de copii au bene-
ficiat de tratament gratuit \n 203 cen-

tre de asisten]` social`. Startul
campaniei afost dat \n acest an pe
4 iunie \n Sudul ]`rii, unde sunt
a[tepta]i aproximativ 1.800 de
copii.

Despre „Overland
for Smile“

Ini]iat \n 2005, proiectul „Over-
land for Smile“ are ca scop asis-
ten]a medical` stomatologic` gra-
tuit` a copiilor institu]ionaliza]i
din toat` lumea, transmiterea infor-
ma]iilor [i a metodelor de prevenire
a afec]iunilor dentare c`tre per-
soanele care se afl` \n contact per-
manent cu copiii [i promovarea de
schimburi de experien]` \ntre aso-
cial]iile stomatologice [i univer-
sit`]ile de profil din România [i
Italia.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

44 .......................................................................................................................... iunie 2009

E
V

E
N

IM
E
N

T

Campanie pentru 
un zâmbet de copil

Campania umanitar`
„Overland for smile“,
care ofer` asisten]`
stomatologic` gra-
tuit` copiilor afla]i \n
centrele de asisten]`
social` din Europa de
Est, a ajuns la cea 
de-a patra edi]ie. 
Iar anul acesta se 
va desf`[ura, \n
România, \n perioada
iunie - septembrie.
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Anul trecut, Autoconstruct era
\ntr-un proces sus]inut de
investi]ii. Cum a]i minimizat
efectele negative ale crizei?

Când au ap`rut \n pia]` primele
efecte ale activit`]ii economice \n
sc`dere, am \n]eles c` urmeaz` s`
muncim mai mult, mai bine, mai
responsabil. Am \nceput s` c`ut`m
c`ile de urmat [i s` \n]elegem c`,
de acum \nainte, lucrurile se pot
schimba de la o zi la alta. Oricum,
am hot`rât s` nu ne oprim, s` nu
ne \ntoarcem de pe drumul pe care
pornisem. Aproape finalizasem
dezvoltarea unui nou punct de
lucru la Câmpulung Muscel, unde
desf`[ur`m o activitate modern`
de carosare auto, am continuat cu
achizi]ii [i dot`ri pentru partea de
service [i abia acum am primit con-
firmarea c` nu ne-am \n[elat. Ast-
fel, am hot`rât s` cre[tem partea
de servicii din totalul activit`]ii
firmei [i am realizat c` experien]a
acumulat  ̀poate fi pus  ̀acum \n va-
loare.

Crede]i c` partea de service
are \n continuare un poten]ial
de dezvoltare?

çn condi]iile de azi, orice vehicul
este exploatat peste durata lui de
folosin]` [i, de multe ori, apar pro -
bleme. Posesorii au \n]eles c` Auto-

Criza economic` a lovit
puternic \ntreaga
economie, dar parc` nici
un segment nu a fost a[a
de afectat precum cel al
industriei auto. Discut`m
de companii care \[i 
luaser`, inclusiv \n 
România, un puternic
avânt, multe din ele 
investind consistent \n 
ultima vreme. C`derea
brusc` nu a putut fi 
contracarat` decât 
prin planuri ample de 
reorganizare, ]inta find

oprirea pierderilor sau
m`car minimizarea lor.
Dac` \n num`rul trecut 
al revistei explicam modul
\n care au reac]ionat 
importatorii de camioane,
a venit momentul s` 
vorbim [i despre 
carosieri. Am discutat 
\n acest sens cu Viorel
Rusu, directorul general 
al Autoconstruct, 
una dintre firmele cele 
mai active pe segmentul
caroseriilor \n ]ara
noastr`.
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construct, acum mai mult ca nicio-
dat`, ofer` servicii de reabilitare
tehnic`, repara]ii sau remedieri
pentru orice tip de vehicul spe-
cializat. Ne ajut` \n acest sens o
cabin` de vopsire, stand de frânare
de ultim` genera]ie, instala]ii de
sudur` [i t`iere, \ntr-un cuvânt,
scule [i dispozitive moderne. La
toate acestea, se adaug` [i angaja]ii
a c`ror experien]` de o via]` din
domeniul auto \[i spune cuvântul
[i pentru care axele BPW, SAF, Gigant
etc nu au nici un secret.

Atelierul service de la Otopeni
a continuat s` se ocupe prepon-
derent de lucr`ri [i revizii \n garan]ie,
de repara]ii generale specializate
[i de cele aflate \n rela]ie direct`
cu societ`]ile de asigur`ri. Tot \n
ideea cre[terii responsabilit`]ii fa]`
de clien]i [i a operativit`]ii \n inter-
ven]iile de repara]ii, s-a \nfiin]at,
de la \nceputul acestui an, o echip`
de permanen]`, capabil` s` r`spun -
d` solicit`rilor [i s` intervin` tehnic
24 ore din 24. Dac` distan]a era
cândva o barier` pentru o rela]ie
strâns` cu partenerii de afaceri din
alte zone geografice, printr-o ac]iune
de parteneriat cu marile ateliere
service din ora[ele reprezentative,
am eliminat aceast` problem`.

Ne-am orientat c`tre piese de
schimb originale, calitate a mano -

perei, politic` de pre]uri convena -
bil`. Ne-am \ntâlnit clien]ii, parte -
nerii, am schimbat informa]ii, am as -
cultat dorin]ele lor pentru a veni
\n \ntâmpinarea nevoilor de repara -
]ii ale acestora.

Pe lâng` activitatea de repara]ii
[i \ntre]inere, am demarat [i o acti -
vitate de confec]ii metalice \n dome-
niul auto. Achizi]ia de echipamente
specializate (ghilotin`, abkant,
sudur` \n mediu protejat, t`iere
specializat` cu plasm`) a condus
la recunoa[terea calit`]ii produselor
atât de c`tre parteneri na]ionali,
dar [i de c`tre cei europeni.

Cum stimula]i ast`zi
vânz`rile?

Am \ncercat s` ne \ndrept`m
toat` aten]ia c`tre client [i nevoile
sale. Ne-am gândit la ce a[tept`ri am
fi avut noi dac` am fi fost \n locul
lui. A[a am ajuns la politici comer-
ci ale avantajoase, vânz`ri \n rate, lea -
sing mai eficient [i, nu \n ultimul
rând, la \nchirieri de vehicule pen-
tru cei ce nu \[i permit sau pentru
ca re nu este eficient` o nou` achizi -
]ie. çn cadrul aceleia[i analize, am
concluzionat c` suntem capabili s`
oferim solu]ii [i \n domenii conexe.
Plecând de la vânzarea de semire-
morci, trailere [i vehicule specifice
domeniului public, am dezvoltat

solu]ii [i pentru cisterne destinate
transportului de fluide petro-chi -
mice, dar [i lichide alimentare, trans-
portul de materiale pulverulente
[i beton, vehicule pentru agricultur`
[i zootehnie, viticultur` [i piscicul-
tur`. Ca distribuitor de vehicule
specializate, acum am \n]eles, mai
mult ca oricând, cât de important
este ca produsele oferite con-
sumatorilor s` fie de cea mai bun`
calitate, s` \nglobeze tehnologii de
ultim` genera]ie, s` poarte nume
recunoscute cum ar fi MEILLER,
FAYMONVILLE etc. Clientul a \n]eles
[i el c` acesta este momentul \n ca -
re poate achizi]iona \n condi]ii avan-
 tajoase produse care \[i p`strea z`
valoarea \n timp, produse premi-
um la pre] de clas` mijlocie... Am 
vrut s`-l ajut`m \n luarea unei decizii
de parteneriat pe termen lung.

România are nevoie de trans-
porturi eficiente, de o infrastruc-
tur` modern`, european`, iar toate
acestea nu numai c` vor trebui rea-
lizate \n cel mai scurt timp, dar nu
pot fi f`cute decât de cei care ofer`
servicii cu o calitate ridicat`. Con-
secven]a, perseveren]a, dorin]a de
a face lucrurile cât mai bine \[i vor
spune, \n final, cuvântul.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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|n urm` cu 75 
de ani, la data
de 1 mai 1934,
Franz Xaver
Kögel prelua
atelierul 
[efului s`u 
din Neu-Ulm,
imediat dup`
terminarea
uceniciei 
[i fonda 
o companie 
care avea s` se
plaseze printre
cele mai 
importante
firme
produc`toare de
vehicule din 
Europa. 

E
ra epoca motoriz`rii \n
transportul de marf  ̀euro-
pean [i Kögel a profitat de
cererea tot mai mare de
caroserii [i trailere desti-

nate acestui sector. Folosind rame
de [asiu furnizate de compania August
Weite din acela[i ora[, Kögel a \nceput
s` produc` mai multe tipuri de
caroserii, podele sau obloane. Ate-
lierul s-a dezvoltat foarte rapid, curând
devenind ne\nc`p t̀or pentru ma[inile
necesare produc]iei. Astfel, \n 1937,
Kögel se mut` \ntr-o nou` loca]ie,
\n zona industrial`. 

Dup  ̀izbucnirea celui de-al doilea
R`zboi Mondial, compania a trebuit
s` se reorienteze c`tre produc]ia de
caroserii pentru vehiculele militare
produse la Ulm de c`tre Magirus,
dar [i de diverse subansamble pen-
tru vehicule cu trac]iune animal`.
Fabrica a fost \ns` distrus` complet
\ntr-un bombardament, \n 1944.

Dup  ̀terminarea r`zboiului, Franz
Kögel a decis reconstruirea com-
paniei [i produc]ia de cabine de
lung  ̀distan]  ̀pentru camioane, pre-
cum [i de trailere. Compania a avut
atât de mult succes, astfel \ncât, \n 1956,

s-a mutat \ntr-o alt` loca]ie \n zona
industrial` Donautal, Ulm. Aici, dis-
punând de spa]iu suficient, mân`
de lucru [i ma[ini corespunz`toare,
Kögel a trecut la produc]ia de serie,
fabricând cabine pentru Magirus,
caroserii pentru autobuze, vanuri
pentru mut`ri de mobilier, trailere,
caroserii basculabile [i semiremorci.
çn 1960, a ie[it de pe band` trailerul
cu num`rul 2000. 

Noi pie]e au contribuit la succe-
sul companiei. Astfel, Kögel a fon-
dat o subsidiar`, Kamag, pentru pro-
duc]ia modulelor heavy duty [i [asi-
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urilor de transport special. De aseme-
nea, a preluat facilit`]i \n Karlsdorf,
Hanau [i Buckeburg, precum [i fa-
brici \n Werdau, [i, dup` 1990, \n
Cehia [i Polonia, urmate de joint-
ventures \n China. 

Inven]ii... 
[i insolven]`

Kögel [i-a pus semn`tura pe o
serie de inova]ii, cum ar fi primul sis-
tem care permitea \nc`rcarea unei
caroserii pe tren, care a fost botezat
„sistemul Ulm“. De asemenea, prima
semiremorc` frigorific` având o
structur` \n \ntregime din plastic a
fost un Kögel, prima caroserie cu pre -
lat` glisant` cu supor]i, trailerul
basculabil cu ax` central`, primul
semitrailer cu mas` redus`... ßi, nu
\n ultimul rând, vehiculul de trans-
fer pentru cutii mobile, Wiesel, pre-
cum [i sistemul de vopsire cu baie
catodic` pentru ramele de [asiu
ale vehiculelor - toate acestea au f̀ cut
din Kögel un pionier al transpor-

turilor moderne. çn 1983, fiul lui
Franz, Herbert, a preluat compa-
nia [i a dus dezvoltarea mai departe.
Unul dintre cei mai importan]i pa[i
a fost transformarea afacerii de
familie \ntr-o corpora]ie cu ac]iona-
riat mixt, precum [i expansiunea
interna]ional`. çn ciuda succesului
s`u european [i impunerea ca unul
dintre cele mai mari nume de pe
pia]a de profil, \n 2004, compania
a fost declarat  ̀insolvent  ̀din punct
de vedere financiar. Sub o nou`
conducere [i cu o alt` structur` a
ac]ionariatului, compania a reu[it
o revenire spectaculoas`. 

Dar a trebuit, \n primul rând, s`
se divizeze \n subsidiare [i s` \[i
mute sediul central de la Ulm la
Burtenbach. çn acela[i timp, Kögel
a implementat o nou` politic` de 
produc]ie, cu o focalizare mai atent`
asupra necesit`]ilor pie]ei. 

çncepând din 2005, o ini]iativ`
strategic` privind produsele [i
lansarea unor vehicule moderne [i
de \nalt` calitate au condus la

re\nnoirea complet` a gamei, pe
trei m`rci diferite. 

Principala marc`, Kögel MAXX,
acoper` cerin]ele tuturor nece-
sit`]ilor de transport \n privin]a
semiremorcilor [i caroseriilor inter-
schimbabile. MAXX ofer` cel mai
\nalt grad de calitate. Foxx, a doua
gam`, pune accentul pe robuste]e,
func]ionalitate [i calitate la pre]uri
accesibile. De asemenea, Kögel
ofer` posibilitatea comenzii de
trailere online. Phoenixx constitu-
ie „gama-amiral“, care folose[te
designuri inovatoare [i combina]ii
moderne de materiale, cum ar fi
compozitul de fibre de carbon. 

Ast`zi, conform statisticilor,
Kögel este unul dintre primii trei
produc`tori de trailere din Europa,
ca importan]`. çn 2008, cu 1.350
angaja]i, compania a produs 18.000
vehicule, cu dou` treimi dintre ele
livrate la export.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Truck &
Tractor Pulling
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S
e spune c`, \n Ameri-
ca, prin anii 1860, când
ma[in`riile agricole
erau trase de cai, fer-
mierii se l`udau cu

puterea cailor lor [i se provocau
unul pe cel`lalt la competi]ii pen-
tru a vedea care cal e mai puter-
nic. Astfel, totul a pornit de la o
u[` de hambar, scoas` din ba -
lamale, pe care calul trebuia s` o
trag` dup` el. Unul câte unul,
fermierii se a[ezau pe u[`, pân`
când calul nu mai putea s` trag`.
Câ[tiga animalul capabil s  ̀tracteze
cei mai mul]i oameni pe u[a de
hambar. Astfel de competi]ii \nc`
mai au loc \n State, cu cai spe-
cial antrena]i pentru a[a ceva.

Prima competi]ie cu vehicule
cu motor a avut loc \n Ohio, \n
1929, [i tot atunci a fost recunos-
cut [i acest sport. Dar a c`p`tat
popularitate abia \n anii 50 [i 60,
când a fost conceput un set de re -
guli uniforme [i s-a creat Aso-
cia]ia Na]ional` American` de
Tractor Pulling. çn anii 70, existau
dou` categorii principale: trac-
toare de serie [i modificate (cu alte
tipuri de motoare decât cele stan-
dard). çn anii 70 [i 80, au fost
introduse tractoare cu mai multe
motoare, care au f`cut deliciul
publicului, ajungând pân` la... 7
\n 1988. Din punct de vedere al
masei tractate, la \nceput au fost
folosite dou  ̀tehnici. Una prevedea
folosirea unei greut`]i cu mas  ̀fix ,̀
a doua oameni, care a[teptau la
puncte fixe pentru a urca pe plat-
form` [i pentru a cre[te progre-
siv masa. O alt` regul`, acum
abandonat`, era limitarea vite -
zei, din cauza accidentelor cau za -
te de urcarea oamenilor la vite -
ze mari. 

„S`niile“ de ast`zi utilizeaz`
un sistem complex de echipa-
mente pentru a ad`uga mas`
progresiv pân  ̀la maximum 29.000
kg. La start, masa este plasat`
pe axa spate a saniei [i, pe m`sur`
ce tractorul \nainteaz`, greutatea
este \mpins` \n fa]`, \n timp ce 
marginea inferioar` a saniei este
\mpins` \n p`mânt, progresiv,
pân` când tractorul nu mai poate
face fa]` for]ei de fric]iune. 

Este vorba despre un sport cu motor care
\[i are originile \n SUA [i cap`t` din ce 
\n ce mai mult` popularitate \n Vestul 
Europei, \n special \n Olanda. Pe scurt,
este o competi]ie \n care tractoare 
agricole sau capete tractor de transport
marf` se \ntrec \n tragerea unei 
„s`nii“ cu o greutate mare [i presiune
progresiv`, pe o „pist`“ cu o anumit`
lungime. Ca orice sport care se respect`,
prezint` mai multe clase, atât conform
masei tractate, cât [i caracteristicilor
constructive ale vehiculelor, [i constituie
un adev`rat spectacol pentru spectatori,
cu mult zgomot, fum [i tractoare 
pe dou` ro]i. 
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Reguli, clase, 
categorii

çn Europa, sportul a fost intro-
dus \n Olanda \n 1977, acum având
loc peste 100 de competi]ii anual.
Tractoarele sau camioanele con-
cureaz` pe o „pist`“ de iarb` sau
p`mânt cu o l`]ime de 10 m [i o
lungime de 100 m. Vehiculele tre-
buie s` tracteze sania pe o distan]`
cât mai mare posibil`. Cea mai mare
distan]` câ[tig`. Dac` mai multe
tractoare reu[esc un Full Pull (100
m), \n urm`toarea etap` greutatea
saniei cre[te, câ[tig`torul fiind
desemnat tot pe criteriul distan]ei.

Sunt definite mai multe cate-
gorii de mas` a tractoarelor, pen-
tru evitarea concuren]ei inegale.
Vehiculele sunt cânt`rite [i se adau -
g` balast pentru a ajunge la masa
stabilit` (de exemplu, \n cazul cla-
sei de 3.500 kg, când un tractor
cânt`re[te 3.100). çn Olanda, cate-
goriile de mas` difer` de la regiune
la regiune, dar cele mai des uti-
lizate categorii sunt de 2.500, 3.500,
4.500, 5.500 [i 7.500 kg. De aseme-

nea, exist  ̀mai multe tipuri de clase,
\n func]ie de elementele construc-
tive. Cea mai celebr  ̀este a[a numit`
„clas` standard“ sau agricol`, \n ca -
re particip  ̀tractoare de serie folosite
pentru lucr`ri agricole. Aceast`
clas` este foarte popular` \n rândul
fermierilor vestici. Urmeaz` „clasa
sport“, „clasa super-sport“, „clasa
hobby-sport“ [i „mega-sport“, pre-
cum [i clase de serie denumite „hot“
[i „pro“. 

Dup` cum am men]ionat, modi -
fic`rile pe aceste clase sunt \n spe-
cial la nivelul motoarelor, sisteme
turbo adaptate, pompe de com-
bustibil, intercoolere etc. Astfel,
vehiculele din clasele sport ajung
s` fie de la 3 pân` la 10 ori mai pu -
ternice decât tractoarele agricole
originale. Clasa „super standard“
folose[te [i al]i combustibili, cum 
ar fi metanolul. Nu \n ultimul rând,
mai sunt clase destinate... ma[inilor
de tuns iarba, mini-tractoarelor sau
vehiculelor pe dou` ro]i. ßi \n com-
peti]iile pentru camioane sunt
folosite categoriile standard, sport
[i super-sport. 

Tactic` 
[i strategie

Toate bune [i frumoase, dar nu
este a[a simplu precum pare la prima
vedere. O performan]  ̀bun  ̀depinde
de mai mul]i factori. Nu este sufi-
cient s` ai un tractor puternic, ci
abilitatea pilotului joac  ̀un rol impor-
tant. Selectarea treptei de vitez`
este esen]ial`, precum [i viteza, nu
prea rapid ,̀ dar nici prea sc`zut .̀ Cu
anvelope mai mari po]i merge mai
repede \n aceea[i treapt` de vitez`,
\n timp ce, cu anvelope mai mici, e
nevoie de o treapt` superioar`. Pro-
filul mai adânc al anvelopei ofer` o
aderen]` mai mare, dar [i o rezis-
ten]` crescut`, \n timp ce profilele
netede duc la patinaj. De aseme-
nea, conteaz  ̀[i presiunea \n pneuri,
una mai sc`zut` ducând la aderen]`
mai mare (dar dac` e prea sc`zut`,
nu ai trac]iune). Important este [i
„balansul“ balastului, astfel \ncât
tractorul s` aib` o mas` echilibrat`.

Raluca MIH~ILESCU 
Hoogeveen, Olanda

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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FACILIT~}I PENTRU
„PRIMA CAS~“

Persoanele care vor cump`ra
o cas` prin intermediul 
programului de garantare a
creditelor pentru
achizi]ionarea primei locuin]e,
\n limita a 60.000 euro, vor
pl`ti TVA redus`, de 5%,
proiectul urmând s` devin`
opera]ional \n luna iulie, dup`
discu]ii \ntre Guvern, BNR [i
b`ncile interesate.
Mediafax precizeaz` c` 
premierul Emil Boc, ministrul
Finan]elor [i guvernatorul
B`ncii Na]ionale au discutat,
la Guvern, cu reprezentan]ii
b`ncilor interesate s` 
participe la programul 
guvernamental de garantare
a creditelor contractate 
pentru achizi]ionarea primei
locuin]e, \n limita sumei de
60.000 euro. Garan]ia va fi
acordat` persoanelor care
achizi]ioneaz` pentru prima
dat` o locuin]` [i care nu au
beneficiat anterior de un
credit ipotecar.

TEREN PENTRU 
CONSTRUC}IA CENTURII
DEVA-OR~{TIE

Ministerul Transporturilor [i
Infrastructurii (MTI) va prelua
\n administrare 24 de
terenuri, cu o suprafa]` total`
de 10.841 metri p`tra]i, de la
Consiliul Local al municipiului
Or`[tie, pentru construc]ia
variantei de ocolire Deva-
Or`[tie, cu profil de
autostrad`. Predarea-primirea
suprafe]elor se va face \n baza
unui protocol \ncheiat \ntre

p`r]ile implicate \n termen de
30 de zile de la data \ntr`rii in
vigoare a ordonan]elor de
urgen]`. Construc]ia variantei
de ocolire Deva-Or`[tie, cu
profil de autostrad`, va costa
aproximativ 131 milioane de
euro, acorda]i de Guvern [i
prin programul ISPA, trans-
mite Mediafax. ßoseaua va
avea o lungime de 32,8 kilo-
metri [i va fi un tronson din
viitoarea autostrad` Pite[ti-
Sibiu-Deva-N`dlac.

REZIDEN}IALELE AU
SC~ZUT |N APRILIE

Num`rul autoriza]iilor de con-
struire pentru cl`diri rezi-
den]iale eliberate \n luna
aprilie s-a ridicat la 4.071
avize, preponderent \n zona
rural`, \n sc`dere cu 6,7% fa]`
de luna martie [i cu 21,1%
comparativ cu luna aprilie a
anului trecut, conform datelor
Institutului Na]ional de Statis-
tic`. Pe \ntregul interval al
primelor patru luni ale anului,
au fost eliberate 14.642 
autoriza]ii de construire 
pentru cl`diri reziden]iale, \n
sc`dere cu 13,7% fa]` de
perioada corespunz`toare a
anului precedent, subliniaz`
Mediafax. Distribu]ia \n profil
regional eviden]iaz` o
tendin]` de sc`dere a
num`rului de autoriza]ii de
construire eliberate pentru
cl`diri reziden]iale \n aproape
toate regiunile de dezvoltare,
cele mai importante 
\nregistrându-se \n Sudul
Munteniei (un minus de 133
autoriza]ii), Sud-Vestul Olte-
niei (-67 autoriza]ii) [i Sud-Est
(-48 autoriza]ii), se arat` 
\ntr-un comunicat al INS.

LICITA}IE PENTRU 
CENTURA CARANSEBE{

Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România
(CNADNR) a reluat 
licita]ia pentru lucr`rile de

construc]ie a centurii
Caransebe[, proiect estimat la
39 de milioane de euro, f`r`
TVA, dup` ce licita]ia organi-
zat` anul trecut a fost anu-
lat`. Lucr`rile sunt finan]ate
de Comisia European` [i
bugetul de stat. Mediafax
transmite c` CNADNR 
a primit, \n luna septembrie
2008, zece oferte pentru 
construc]ia centurii
Caransebe[, \ns` nu a selectat
un câ[tig`tor, pentru c` 
ofertele au fost considerate
necorespunz`toare. Durata 
de execu]ie a lucr`rilor este
de doi ani.

MATERIAL ROMÂNESC
PENTRU AUTOSTRADA
TRANSILVANIA

Compania american` Bechtel
ar putea folosi pe [antierul
Autostr`zii Transilvania pro-
duse metalice furnizate de
combinatul Mechel Câmpia
Turzii, a anun]at, prefectul
jude]ului Cluj, Florin 
Stamatian, care s-a \ntâlnit la
Prefectur` cu reprezentan]ii
celor dou` firme. La \ntâlnire,
au participat directorul 
general al Mechel Câmpia
Turzii, Ghenadi Somov, [i
Ozger Inal, director adjunct al
Bechtel.
Membrii Sindicatului Liber
ISCT de la Combinatul Mechel
Câmpia Turzii au cerut, \n
luna aprilie, \ntr-un memoriu
adresat Prefecturii Cluj, ca
materialele de construc]ii
folosite la Autostrada Transil-
vania s` fie \n totalitate pro-
duse \n România, pentru a
sprijini economia intern`,
transmite Mediafax.

2.500 MP PENTRU
MODERNIZAREA 
INELULUI 
CAPITALEI

Ministerul Transporturilor [i
Infrastructurii (MTI) va prelua
\n administrare dou` terenuri
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din jude]ul Ilfov, cu o
suprafa]` total` de 2.534
metri p`tra]i, de la Academia
de [tiin]e Agricole [i Silvice,
pentru extinderea la patru
benzi a p`r]ii de nord a cen-
turii Capitalei. Terenurile vor
fi transferate de la Institutul
de Cercetare - Dezvoltare
pentru Zootehnie Balote[ti,
apar]inând Academiei de
[tiin]e Agricole [i Silvice
„Gheorghe Ionescu-Sise[ti“, \n
vederea extinderii la patru
benzi a p`r]ii de nord a cen-
turii Capitalei, \ntre kilometrul
2 [i intersec]ia cu DN2, se
arat` \ntr-un proiect de ordo-
nan]` de urgen]`, elaborat de
MTI [i citat de Mediafax.

MAI PU}INE COMENZI,
VALOARE MAI MARE

Valoarea lucr`rilor executate
de Strabag \n România \n
primul trimestru a fost de
32,4 milioane euro, \n urcare
cu 10,2% fa]` de perioada
similar` a anului 2008, \n timp
ce portofoliul de comenzi pe
pia]a româneasc` s-a restrâns
cu 14%, la 239,86 milioane
euro, a anun]at compania
austriac`, citat` de Mediafax.
çn ceea ce prive[te infrastruc-
tura pentru transporturi, Stra-
bag a executat \n România, \n
primul trimestru, lucr`ri de
2,85 milioane euro, fa]` de
[apte milioane euro \n
trimestrul \ntâi al anului tre-
cut, \ns` a atras comenzi noi
de aproape 50 milioane euro.
Portofoliul de comenzi al
companiei pe acest segment a
urcat astfel cu 79,1%, la
110,67 milioane euro, de la
61,79 milioane euro. Divizia
de construc]ii speciale
(tunele, ingineria solului, dez-
voltare de proiecte [i proiecte
\n parteneriat public-privat) a
realizat lucr`ri de aproape
dou` milioane euro pe pia]a
româneasc` \n perioada 
analizat`, \n sc`dere de 3,5 ori
de la 6,87 milioane euro \n
primul trimestru din 2008.
Contractele companiei pe
acest segment au sc`zut 

totodat` cu 36%, la 33,29 
milioane euro, de la 52 
milioane euro.

CONSULTAN}~ LA 
MODERNIZAREA DN 72

Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România
(CNADNR) va pl`ti 3,91 
milioane de lei, f`r` TVA, 
pentru consultan]` la lucr`rile
de modernizare a drumului
na]ional 72 G`e[ti-Ploie[ti, \n
lungime de 76 de kilometri.
Astfel, Compania de Drumuri
va organiza o licita]ie \n luna
iulie, pentru servicii de 
arhitectur`, de inginerie 
specializat` [i integrat`, de
proiectare urbanistic` [i 
peisagistic`, servicii conexe
de consultan]` [tiin]ific` [i
tehnic`, precum [i servicii de
test`ri [i analize tehnice.
Potrivit Mediafax, contractul,
finan]at de la bugetul de stat,
va avea o durat` de 96 de
luni, din care 36 de luni
reprezint` perioada de
execu]ie a lucr`rilor [i 60 de
luni perioada de garan]ie.
Lucr`rile de modernizare, de
83 milioane euro, vor fi efec-
tuate de firmele Spedition
UMB, controlat` de Dorinel

Umbr`rescu, Tehnostrade
Bac`u, Carena Impresa Di
Costruzioni (Italia) [i 
Consitrans Bucure[ti.

HEIDELBERGCEMENT
VREA SPRIJIN 
FINANCIAR 

Produc`torul german de
materiale de construc]ii 
HeidelbergCement, care face
eforturi de refinan]are a
datoriilor, analizeaz`
op]iunea de a solicita sprijin
financiar din partea
autorit`]ilor de la Berlin, 
a declarat o surs` implicat` 
\n discu]ii, citat` de 
Mediafax. Guvernul german 
a \nfiin]at un fond de 100 de
miliarde de euro pentru 
revigorarea industriei, 
afectat` de criza economic`.
Analizarea op]iunii de 
a cere sprijin din partea 
statului ilustreaz` 
dificult`]ile HeidelbergCe-
ment de a reduce datoriile de
12 miliarde de euro. Grupul
discut` un acord cu creditorii
pentru refinan]area unor
datorii bancare de nou` 
miliarde de euro, pân` la
sfâr[itul lunii iunie, a mai 
spus sursa.

IULIE-AUGUST -
PERIOAD~ DE VÂRF

Primarul Capitalei, Sorin
Oprescu, a declarat, \n mai, c`
perioada de vârf pentru
reabilitarea infrastructurii
rutiere va fi \n iulie [i august,
municipalitatea având bani
pentru o serie de proiecte [i
a[teptând fonduri de la
Agen]ia de Dezvoltare
Regional` Bucure[ti-Ilfov
(ADRBI). Mediafax informeaz`
c` vor \ncepe \n luna iunie
proiecte finan]ate de munici-
palitate, precum realizarea
diametralei N-S Buze[ti-
Berzei-Uranus, care va fi
f`cut` pe dou` tronsoane,
primul din Pia]a Victoriei
pân` la Polizu [i de la ßtirbei

Vod` pân` la Vasile Pârvan,
iar cea de-a doua de la strada
Berzei c`tre Palatul Parlamen-
tului. De asemenea, va fi
\nceput` str`pungerea de la
Bulevardul Timi[oara c`tre
[oseaua de centur` a Capi-
talei, cea de la Bulevardul 1
Mai (fostul Compozitorilor)
pân` la Drumul S`rii, precum
[i str`pungerea [i
supral`rgirea str`zii 
Avionului-Pipera pân` la linia
de centur`.
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n ultimul timp (cel pu]in la
nivel declarativ), se pune
accentul pe construc]ia de
linii de centur`, cum este
cea bra[ovean`, dar [i pe

drumuri judete]ene.

Centur` 
pentru Bra[ov

Construc]ia unui tronson al [ose-
lei de centur` a Bra[ovului va be -
neficia de o finan]are nerambursabi -
l` \n valoare de [ase milioane de
euro, informeaz` Mediafax. Con-

tractul privind cofinan]area neram -
bursabil` a fost semnat de R`zvan
Murgeanu, secretar de stat din Mi -
nisterul Dezvolt`rii Regionale, de
Simion Cre]u, director general al
Agen]iei pentru Dezvoltare Regio -
nal` Centru, [i de George Scrip-
caru, primarul municipiului Bra[ov.
Fondurile vizeaz` tronsonul II al
centurii, care face leg`tura \ntre
DN11 (ie[irea din Bra[ov spre H r̀man)
[i DN 13 (ie[irea din Bra[ov spre
Sighi[oara), cu o lungime de 6,5
km. Lucr`rile vor fi finan]ate cu
nou` milioane de euro de la buge-

tul local. Suplimentar, municipali-
tatea va suporta [i cheltuielile nee-
ligibile, inclusiv exproprieri, iar \n 
aceste condi]ii costurile totale ajung
la circa 21 de milioane de euro. „Fi -
nan]area tronsonului II \nseamn`
c` ne apropiem tot mai mult de un
vis vechi de 35 de ani, ca [i Bra[ovul
s` aib` [osea ocolitoare, iar traficul
greu s` nu mai tranziteze ora[ul“,
a declarat George Scripcaru. El a
ad`ugat c` se vor mai purta discu]ii
cu Ministerul Transporturilor pen-
tru finan]area tronsonului III al [ose-
lei de ocolire, care face leg`tura
\ntre DN13 [i DN1, \n zona intra-
vilanului Bra[ov - Ghimbav. 

Drumuri pentru
Arge[ [i Neam]

çn paralel, Ministerul Dezvolt`rii
a semnat contractele de finan]are
pentru modernizarea a dou` dru-
muri jude]ene din Arge[, proiecte
\n valoare total` de 17 milioane de
euro, finan]ate prin Programul
Opera]ional Regional. Primul con-
tract vizeaz` modernizarea DJ 734
Voine[ti (DN 73) - Lere[ti - Voina [i
are o valoare total` de 13 milioane
de euro. Al doilea proiect, de circa
patru milioane de euro, urm`re[te

programe
regionale,
EFECTE
GENERALE

|ntr-o perioad` \n care blocajul
pare a fi cuvântul de ordine 
\n economie, multe speran]e se
\ndreapt` c`tre lucr`rile de 
infrastructur` rutier`. Fie ele [i
\n stadiul de proiecte.
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modernizarea DJ 730 Podul Dâmbovi -
]ei - Dâmbovicioara - Ciocanu - limi-
ta jude]ului Bra[ov. Pentru a spriji-
ni turismul au tohton, Ministerul Tu -
rismului va investi zece milioane de
lei \n in frastructura Piatra-Neam].
Investi]ii le din masivul Cozla pre-
supun rea lizarea unei instala]ii pe
cablu pentru transportul tu ri[ tilor,
amenajarea unor pârtii de schi [i de
s`niu[, cu instala]ii auxili are de \n tre]i -
nere [i exploatare, a u nui centru de
servicii [i \nchiriere material spor tiv,
precum [i amenajarea de instala]ii de
z`pad  ̀artificial  ̀[i de iluminat. Pen-
tru traseul turistic Pietricica, proiec-
tul vizeaz  ̀construc]ia unui traseu pie -
tonal, zone de repaus, construc]ie
lift \nclinat, cu dou` sta]ii terminus
amenajate cu platforme acoperite
[i sistem de sc`ri paralel cu calea de
rulare a cabi nei pentru \ntre]inere
sau situa]ii de urgen]`, construc]ii
de case de bilete la lift [i o construc]ie
pentru ad`posti rea motoarelor la
instala]ia de transport.

Autostrada 
Transilvania tot 
\n prim-plan 

Nici lucr`rile legate de autostr`zi
nu putem spune c` vor stagna, cei

de la Bechtel dorind s` continue
activitatea la Autostrada Transil-
vania, dar având nevoie de fonduri.
Constructorul mai are nevoie de
circa 250 de milioane de euro pen-
tru a finaliza tronsonul Câmpia
Turzii-Gil`u, pân` \n prezent fiind
asfalta]i 18 km, a declarat purt`torul
de cuvânt al companiei, Bogdan
Sgârcitu, citat de Mediafax. 

„Pentru a termina tronsonul 2B
Câmpia Turzii-Gil`u, mai avem
nevoie de 250 de milioane de euro
[i, de asemenea, mai sunt de expro-
priat terenuri de la km 0 la km 10
[i de mutat 21 de utilit`]i, din care
7 le vom muta noi“, a spus Bogdan
Sgârcitu. 

Potrivit acestuia, pe tronsonul
Câmpia Turzii-Gil`u, sunt preg`ti]i
pentru asfaltare 12 kilometri, al]i
[ase kilometri de poduri sunt \n
diverse stadii de execu]ie [i \nc`
[ase kilometri se afl` la nivel de
terasament. Compania american`
mai are de \ncasat de la Compania
Na]ional` de Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România (CNADNR)
13,5 milioane de euro, reprezen-
tând factura lunii martie, care a
avut scaden]a la 26 mai. Potrivit
protocolului \ncheiat \n februarie
\ntre Ministerul Transporturilor [i 

Bechtel, compania american` s-a
angajat s` finalizeze \n acest an 42
de kilometri din tronsonul Câmpia
Turzii-Gil`u [i viaductul de pe tron-
sonul Suplacu de Barc`u-Bor[. Acce-
sul \ntre cei 42 de kilometri poate
fi f`cut dup` construc]ia a dou`
noduri rutiere. 

Sgârcitu a spus c  ̀nodurile rutiere
ar putea s` nu fie finalizate, \ns`
se vor amenaja rute alternative,
pentru a facilita, temporar, intrarea
pe autostrad`. 

çn prezent, pe [antierul autostr`zii
muncesc 3.300 de angaja]i, din care
2.400 de persoane au fost anga-
jate direct de c`tre Bechtel, iar restul
de subcontractan]i. Din totalul per-
sonalului, 220 sunt muncitori str`ini,
din care 170 sunt turci. La jum`tatea
lunii mai, premierul Emil Boc a dat
asigur`ri c` tronsonul Câmpia Turzii
- Gil`u va fi finalizat pân` la sfâr[itul
anului. 

El a afirmat c ,̀ \n acest an, au fost
alocate 119 milioane de euro pen-
tru autostrada Transilvania [i c`,
pentru finalizarea tronsonului respec-
tiv, exist` bani prev` zu]i \n buge-
tul de stat. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Terex dezvolt` [i 
produce excavatoare
pentru aplica]ii 
multiple, de mai 
bine de 30 de ani, 
caracterizate prin putere
de lucru, confort [i
manevrabilitate. 
Robuste]ea [i designul
bine structurat
reprezint` priorit`]i 
\n conceperea lor, iar
succesul \nregistrat pân`
acum se datoreaz` \ntr-o
bun` m`sur` [i re]elei de
dealeri la nivel mondial,
reprezentat` \n România
de Powertek Company.

P
R

E
Z
E
N

T
A

R
E



iunie 2009 .......................................................................................................................... 59

T
erex a creat o gam` com-
plet` de excavatoare de
diferite tipuri [i dimen-
siuni. Cu peste 30 de mo -
dele distincte, Terex este

un full-liner la acest capitol, oferind
excavatoare pe [enile compacte,
grele, pe ro]i, pentru aplica]ii spe-
ciale [i pentru calea ferat`. 

Excavatoare mari
pe [enile

Având drept calit`]i principale
robuste]ea, precizia [i eficien]a,
excavatoarele hidraulice de mare

tonaj sunt echipate cu motoare
care confer  ̀o putere mare, peste

media clasei din care fac parte. 
La acestea se adaug  ̀econo-

mia de combustibil precum
[i un set \ntreg de carac-
teristici \n dotarea standard
ce vizeaz` confortul. 

Gama de excavatoare
mari pe [enile cuprinde
4 modele cu greut`]i de

operare \ntre 21 [i 26
tone. Aceste excavatoare
se remarc` prin puterea
dezvoltat̀  pentru s`pare,
capacitate mare de ridi-
care, control de precizie
\n toate ciclurile de lucru,
emisie redus` de zgo-
mote, cabin` cu vizibi -
litate la 360 grade. 

Motoarele au puteri
ce variaz` \ntre 141 [i
170 CP, adâncimea de

s̀ pare ajunge pân  ̀la 7,69 m, iar viteza
maxim` de deplasare este de 30
km/h. 

Compacte pe [enile 

Acestea se caracterizeaz` prin 
puterea de care dau dovad  ̀\n locuri
\nguste. Excavatoarele compacte
Terex - mini [i midi - ofer` control
deplin [i confort de nivel \nalt, prin
panoul [i manetele de comand`
ergonomice precum [i prin designul
inovator. 

Motoarele au puteri cuprinse
\ntre 17,8 [i 102 CP [i corespund
normelor Tier 4 sau Tier 3, \n func]ie
de model. Cele 12 modele com-
pacte au componente hidraulice
produse \n Germania, [asiu tele-
scopic, lam  ̀de buldozer extensibil ,̀
control independent [i individual al
[enilelor, distribu]ie optim  ̀a greut̀ ]ii,
sistem de ata[are rapid` a ata -
[amentelor. Greutatea de operare
variaz` \ntre 1,5 - 13 t [i adâncimea
de s`pare \ntre 2,2 [i 4,67 m.

Pentru aplica]ii
speciale

Excavatoarele destinate aplica]iilor
speciale sunt utilaje agile dar, \n
acela[i timp, economice. Cele desti-
nate manipul`rii materialelor sunt
dotate cu motoare Deutz (116 - 249
CP) ce permit o important  ̀economie
de combustibil. Cabinele cu sistem
silen]ios de elevare precum [i manevra-
bilitatea fac lucrul cu acest tip de uti-

laj s  ̀fie productiv [i confortabil.  Cele
6 modele pentru aplica]ii speciale
(manipulare materiale) variaz` \ntre
18 [i 57 t [i au lungimi ale bra]ului \ntre
10 [i 22 m.

Pe ro]i...

Excavatoarele pe ro]i de la Terex
se remarc` prin precizia componen-
telor hidraulice, motoarele puternice
[i eficiente, stabilitate [i for]a mare de
excavare. Aceast` gam` cuprinde 9
modele cu greutate de operare de
la 7 la 24 t [i sunt caracterizate prin
distribu]ie optim` a greut`]ii, con-
trol de precizie, design eficient al
bra]ului. 

Motoarele au putere de la 60 la
168 CP iar adâncimea maxim` de
excavare a bra]ului variaz` \ntre 3,6
[i 6,67 m.

... [i pe [in`

Sunt utilaje sigure [i u[or de
manevrat. Cele dou  ̀modele de baz`
de excavatoare pe [in` produse de
Terex au greut`]i de operare \ntre
16 [i 22 tone. Se monteaz` u[or de
pe [enile pe calea ferat`, având o
structur` inferioar` special proiec-
tat` pentru deplasarea pe [ine. 

Excavatoarele pentru deplasare
pe [ine au fost echipate cu motoare
de 99 - 133 CP [i o adâncime de
s`pare cuprins` \ntre 5 [i 5,5 m.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Marele Zid
Chinezesc este 
o fortifica]ie 
\n Nordul Chinei,
construit` [i 
reconstruit` de-a
lungul a peste 21
de secole (5 \.e.n.
- 16 e.n.), pentru 
a ap`ra grani]ele
nordice ale
Imperiului Chinez
de atacurile
Xiongnu, \n 
timpul diferitelor
dinastii. Dar
lucr`rile de 
construc]ie nu se
termin` aici...

Marele Zid
CHINEZESC
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Î
ncepând cu secolul 5 \.e.n., au
fost construite mai multe
ziduri, dar unul dintre cele
mai faimoase este cel ridicat
\ntre anii 220-206 \.e.n. de

c`tre primul \mp`rat al Chinei. Ast`zi,
se mai pot vedea doar mici por]iuni
din acest zid, care era a[ezat mai
la Nord de cel actual, construit \n tim-
pul dinastiei Ming. Ceea ce poart`
numele de Marele Zid se \ntinde,
\n prezent, pe apro ximativ 6.700
km, de la Shanhai guan (\n Est) la
Lop Nur (\n Vest), de[i nu toat`
structura mai st` \n picioare. Desco -
peri rile arheologice recente pre-
cizeaz` c` zidul, cu tot cu ramurile
sale, ar trebui s` aib` \n total 8.851
km. Se spune c  ̀Zidul Ming a fost str̀  -
juit de peste un milion de solda]i [i
c` 2-3 milioane de chinezi au murit
\n timpul procesului de construc]ie,
care s-a \ntins de-a lungul se colelor.
Anul acesta, a mai fost descoperit`
o por]iune de 290 km, con struit` \n
timpul dinastiei Ming, care a fost
\ngropat` de furtunile de nisip ce
au lovit regiunea arid` a Chinei. 

Construc]ie 
cu pre]ul vie]ii

R`m`[i]ele actuale ale celui mai
mare proiect de construc]ie din
istorie constituie un zid cu o lungime
de aproape 2.500 km, \nalt de circa
8 m [i lat de 6 m, care era destinat
ap`r`rii \mpotriva invaziilor din
Nord. Zidul ini]ial se \ntindea de la
trec`toarea Jiayu \n Vest la râul
Yulu \n Est, de-a lungul a cinci
provincii. Dup` cum spuneam,
perioada de construc]ie s-a \ntins
de la aproximativ anul 221 \.e.n.
(dinastia Chin) pân` \n anii 1500, \n
timpul dinastiei Ming. La distan]`
de aproximativ 200 m unul de
cel`lalt, au fost construite turnuri
cu o \n l̀]ime de 12 m, cu ultimul etaj
folosit ca sta]ie de observa]ie pen-
tru solda]i, \n timp ce nivelul infe-
rior era destinat depozit`rii de ali-
mente [i efecte militare. 

Marele Zid Chinezesc a fost con-
struit exclusiv din ra]iuni militare.
Trei laturi ale Chinei sunt protejate
de bariere naturale - Mun]ii Himalaya
\n Sud, Oceanul Pacific \n Est [i Pla-

toul Tibetan \n Vest. Cu frontiera
nordic  ̀deschis ,̀ triburile de nomazi
obi[nuiau s` fac` raiduri \n China
[i s  ̀prade fermierii de rodul recoltelor
[i animalele pe care le aveau, ba
chiar s` ia sclavi. Comparativ cu
nomazii, care dispuneau de cai,
China avea o armat` de infanterie
prea lent` pentru a fi eficient` ca
for]` de contraatac. çn plus, arma-
ta era \mpr`[tiat` pe tot teritoriul
uria[ al imperiului. Construc]ia unui
zid a p`rut a fi cea mai logic  ̀solu]ie,
de[i nu prea pl`cut .̀ Zidul nu numai
c` a f`cut armata mai organizat` [i
concentrat`, dar a [i \mpiedicat
nomazii pe cai s` fac` raiduri, fiind
de-a dreptul f`r` ap`rare \n fa]a
for]ei de pe ziduri. A[a cum spunea
Isaac Asimov, zidul nu a f`cut China
invulnerabil`, dar a f`cut-o cu si-
gu ran]` mai pu]in vulnerabil`. 

Mai devreme, \n timpul dinas-
tiei Chou, ziduri individuale prote-
jau diversele state chineze. Dar, de
la unificarea Chinei de c`tre dinas-
tia Chin, sub \mp`ratul Shih Huang
Ti, zidurile statelor au fost unite
pentru crearea unui zid unitar, Zidul
celor 10.000 li (5.000 km). Aceast`
structur` a constituit baza pentru
Marele Zid Chinezesc, la care au
lucrat multe dinastii \n aproape
2000 de ani. Ultima mare renovare
s-a \ntâmplat \n timpul dinastiei
Ming (1368-1644), care a reparat, recon-
struit [i reconstituit o mare parte a
zidului [i a ad`ugat noi sec]iuni,
unele dintre ele paralele cu ve chiul
zid, pe dou` sau trei rânduri. 

La \nceput, zidul era f`cut \n
principal din p`mânt, frunze, paie
[i noroi. Nu cu mult dup` \nceperea
construc]iei, s-a trecut la piatr`,
c`r`mizi [i blocuri de granit, iar \n
timpul dinastiei Ming turnurile au
devenit structuri elaborate, chiar
ornamentate. 

çn total, 180 de milioane de
me tri cubi de p`mânt [i 60 mi li-
oa ne de metri cubi de c`r`mid`
au contribuit la construc]ia zidu-
lui. Se spune c` aceste cantit`]i
sunt suficiente pentru realizarea unui
zid cu o l`]ime de un metru [i o
\n`l]ime de 5 m \n jurul P`mântu-
lui, la Ecuator. Când s-a trecut la pia -
tr` [i c`r`mid`, a fost nevoie de

Marele Zid
CHINEZESC



\nc  ̀[i mai mult  ̀munc  ̀[i efort pen-
tru a ridica [i transporta aceste mate-
riale cu o greutate mare. For]a de munc̀
a fost \n special asigurat  ̀de 300.000
prizonieri, fermieri [i persoane \n
dizgra]ia \mp`ratului. Se spune c`,
pentru fiecare bloc a[ezat, un munci-
tor [i-a pierdut via]a. Noi ora[e 
s-au format de-a lungul zidului, pen-
tru a ad`posti [i a hr`ni muncitorii
[i s-a dezvoltat chiar [i o industrie a...
transporturilor, mul]i chinezi fiind
angaja]i s` transporte materialele
de construc]ie sau alimentele des-
tinate muncitorilor. Taxele au cres-
cut pentru a acoperi costurile nece-
sare. 

Cine „m`nânc`“
Zidul Chinezesc?

Conform unor surse chineze, \n
prezent nu mai sunt \n picioare
decât 2.500 km din proiectul ini]ial,
zidul continuând s` se degradeze o
dat` cu trecerea timpului [i... a tu -
ri[tilor. Zona de zid de la Mutianyu,
accesibil` cu ma[ina, de la Beijing,
a fost reconstruit` secolul trecut cu
ajutorul companiei germane Henkel
[i arat` la „patru ace“, ca o con-
struc]ie absolut nou`. Aici, totul e
comercial [i pu]in fals, ca \n orice zo -

n` cu aflux imens de turi[ti. Aceea[i
poveste se \ntâmpl` [i la Badalingh,
aproape de Beijing. Platformele de
piatr` sunt lustruite de pa[ii mi-
liardelor de oameni, care au l`sat,
[i aici, diverse „amprente“ ale „ci -
viliza]iei“, scrijelite \n piatra zidu-
lui: „Gic  ̀a urcat pe Zidul Chinezesc“... 

çn afar` de „interven]ia prie te -
noa s`“ a turi[tilor „bine inten]iona]i“,
concertele rock nu produc doar
vibra]ii d`un`toare, dar atrag tot
felul de manifest`ri din partea fanilor,
unii \mbiba]i cu alcool [i droguri,
care merg de la utilizarea zidului
ca toalet̀  public  ̀pân  ̀la acte de van-
dalism. 

Apoi, sec]iuni din zid au fost
demolate pentru a face loc unor
proiecte de infrastructur` sau imo-
biliare, iar, neoficial, fermierii din
zon` folosesc piatra din zid pentru
a construi acareturi. De asemenea,
s-a distrus mult \n timpul conflic-
tului chino-japonez din 1931-1945
[i, conform cercet`rilor [i estim`rilor,
mari por]iuni din zid vor c`dea prad`
eroziunii furtunilor \n urm`torii 20
de ani. Noua legisla]ie din China,
\ns ,̀ a \nceput s  ̀protejeze zidul, care
e parte a patrimoniului UNESCO
din 1987, prin amenin]area unor
amenzi ustur`toare. 

Un mit 
neconfirmat

çn 1932, Ripley’s Believe It or
Not a lansat ideea c  ̀Zidul Chinezesc
poate fi v`zut cu ochiul liber de
pe Lun`, zvon \mp`mântenit atât
de puternic, c` este prezent chiar
[i \n unele manuale de geografie sau
istorie. Îns` mitul e mult mai vechi,
prima consemnare ap`rând prin
1754. Dar este vorba exact despre
un mit. Zidul are o l`]ime de cel
mult 9 m [i are o culoare apropiat`
de cea a terenului \nconjur`tor.
Conform cercet`rilor optice, pen-
tru a vedea Zidul de pe lun`, e ne -
cesar` o vedere de vreo 17.000 ori
mai bun` decât cea normal`. 

Dac` e[ti capabil s` vezi zidul
de pe Lun`, atunci e[ti capabil s`
vezi [i majoritatea autostr`zilor
lumii, unele dintre ele fiind chiar mai
late. Ca s` nu mai vorbim de lungi -
me. Cât despre orbita P`mântului,
se pare c` nu exist` nici o confir-
mare din partea astronau]ilor c`
ar fi putut s` se vad` cu ochiul
liber. Cu un telescop sau cu o camer`
digital`... e alt` poveste.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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„VÂNZ~RILE AUTO VOR
CONTINUA S~ SCAD~ 

Vânz`rile de autoturisme noi
din România se vor diminua \n
urm`torii doi ani, continuând
declinul din 2008, din cauza
efectelor crizei [i accesului mai
dificil la credite, reiese 
dintr-un studiu realizat de
PricewaterhouseCoopers
(PwC) asupra pie]ei auto din
statele Europei Centrale [i de
Est. Potrivit datelor PwC, citate
de Mediafax, vânz`rile de
ma[ini noi pe pia]a auto din
România au sc`zut \n 2008 cu
8%, declinul fiind mai abrupt,
\n regiune, numai \n Ungaria 
(-9%). çnmatricul`rile de auto-
turisme noi din România au
sc`zut cu 8,6% anul trecut, la
285.504 unit`]i, de la 312.530
\n 2007, conform datelor
prezentate \n ianuarie de
Direc]ia Regim Permise de
Conducere [i \nmatriculare a
Vehiculelor (DRPCIV) din 
Ministerul Internelor [i
Reformei Administrative
(MIRA). Pân` \n 2008, România
a \nregistrat cea mai rapid`
cre[tere a vânz`rilor de auto-
mobile noi dintre statele
membre ale Uniunii Europene.

TEREN PENTRU 
AEROPORTUL BRA{OV

Pre[edintele Traian B`sescu a
semnat decretul privind „pro-
mulgarea Legii pentru apro-
barea Ordonan]ei de urgen]`
a Guvernului nr. 41/2007
privind transmiterea unei
suprafe]e de teren din dome-
niul public al statului [i din
administrarea Institutului
Na]ional de Cercetare - Dez-
voltare pentru Cartof [i Sfecl`
de Zah`r Bra[ov, jude]ul
Bra[ov, \n domeniul public al
jude]ului Bra[ov [i \n adminis-
trarea Consiliului Jude]ean
Bra[ov, pentru realizarea
obiectivului Aeroport Inter-
na]ional Bra[ov - Ghimbav“,
informeaz` un comunicat al
Administra]iei Preziden]iale
remis agen]iei Mediafax. 

Camera Deputa]ilor a adoptat
\n 12 mai legea de aprobare 
a ordonan]ei, care vizeaz` 
un teren cu o suprafa]` 
de 200 de hectare.

AEROPORTUL DIN
TIMI{OARA MIZEAZ~ 
PE PROFIT 

Aeroportul Interna]ional Tra-
ian Vuia Timi[oara estimeaz`
pentru acest an un profit brut
de 5,93 milioane de lei, \n
cre[tere cu 4,57% fa]` de anul
trecut, când a \nregistrat un
câ[tig de 5,67 milioane de lei.
Mediafax transmite c` veni-
turile aeroportului ar urma s`
creasc` de la 31,46 milioane
lei la 32,5 milioane de lei, iar
cheltuielile de la 25,79 
milioane de lei la 26,56 
milioane lei, potrivit bugetului
de venituri [i cheltuieli al com-
paniei, inclus \ntr-un proiect
de hot`râre de Guvern elabo-
rat de Ministerul Transpor-
turilor. Pentru investi]ii, com-
pania va avea la dispozi]ie
19,91 milioane lei, mai pu]in
cu 23,76% fa]` de anul trecut,
din care [ase milioane lei vor fi

asigura]i din surse proprii, iar
8,94 milioane lei de la buget [i
4,96 milioane lei din credite
bancare interne. 

DEZVOLTATORII -
INTERESA}I DE ZONA
AEROPORTULUI 
CRAIOVA

Pre[edintele Consiliului
Jude]ean Dolj, Ion Prioteasa, a
declarat c` peste 60 de „mari
dezvoltatori“ din Europa sunt
interesa]i s` investeasc` \n
zona Aeroportului din Craiova,
transmite corespondentul
Mediafax. Pre[edintele CJ Dolj
afirm` c` pe terenurile primite
de la Ministerul Ap`r`rii [i care
se \ntind pe 233 hectare, \n
zona Aeroportului din Craiova,
compania Halcrow România
SRL lucreaz` la realizarea unui
masterplan. ßeful adminis-
tra]iei jude]ului mai spune c`
masterplanul la care Halcrow
lucreaz` [i pe care ar trebui 
s`-l predea la sfâr[itul lunii
septembrie sau \nceputul lui
octombrie va fi prezentat
tuturor companiilor cu
poten]ial mare de investit.

„RABLA“ A VÂNDUT
JUM~TATE DIN MA{INI

Aproape 11.000 din cele
20.000 de ma[ini
disponibile \n prima
faz` a programului
„Rabla“ din 2009
fuseser` vândute
pân` la data de 29
mai, cu o
s`pt`mân` \nainte
de \ncheierea
primei faze, conform
unei statistici remise agen]iei
Mediafax de Administra]ia
Fondului de Mediu (AFM).
Peste jum`tate din cele
10.948 de ma[ini vândute
pân` la data respectiv`, res -
pectiv 5.193, au fost produse
de Dacia. Pe locul al doilea
\ntre op]iunile românilor prin
programul „Rabla“ s-au situat
m`rcile Renault [i Nissan, care

au vândut \mpreun` 1.040. Cu
857 de ma[ini vândute, Skoda
s-a situat pe locul al treilea \n
topul m`rcilor ale c`ror 
modele au fost preferate de
români \n programul Rabla.
Ford, Opel [i Hyundai au 
vândut fiecare pu]in peste
600 de ma[ini.



Pre[edintele CJ Dolj apreciaz`
c` zona Aeroportului din
Craiova ar putea absorbi peste
500 de milioane de euro, „de[i
unii spun c` ar fi vorba de
sume \ntre 500 de milioane [i
un miliard de euro, \n anii
urm`tori“.

WIZZ AIR ESTIMEAZ~
690.000 PASAGERI 

Compania low-cost Wizz Air
estimeaz` c` va transporta
690.000 de pasageri \n primele
[ase luni, pe rutele din [i spre
România, \n cre[tere cu 86%
fa]` de perioada similar` din
2008, a anun]at operatorul
aerian, citat de Mediafax.
çn primele cinci luni, Wizz Air a
\nregistrat peste 500.000 de
c`l`tori pe cursele operate din
[i spre România, cu 96% mai
mult fa]` de acela[i interval al
anului trecut. çn acest an, com-
pania a deschis a treia baz`
opera]ional`, la Timi[oara, [i a
lansat zboruri spre Barcelona,
Milano, Valencia, Vene]ia [i
Paris. Totodat`, operatorul a
alocat dou` noi aeronave Air-
bus 320 bazelor din Bucure[ti
[i Timi[oara, urmând ca \n
iunie s` fie alocat un al treilea
aparat de acest tip la 
Cluj-Napoca.

TRAFICUL
INTERNA}IONAL 
DE PASAGERI 
A SC~ZUT U{OR

Traficul interna]ional de
pasageri s-a redus cu 3,1% \n
aprilie, rezultatele indicând o
\mbun`t`]ire a cererii pe acest
segment, având \n vedere c`,
\n martie, procentul de
sc`dere a fost de peste 11%,
potrivit Asocia]iei
Interna]ionale a Transportato-
rilor Aerieni (IATA).
„Sc`derea de 3,1% a traficului
aerian din aprilie reprezint`
clar o \mbun`t`]ire a cererii,
dac` lu`m \n calcul declinul de
11,1% din martie, \ns` aceast`

remediere ar trebui privit` cu
aten]ie. Vacan]ele de Pa[te din
aprilie au avut un impact pozi-
tiv asupra traficului, fiind con-
semnate cre[teri de pân` la
2%. Previziunile pentru luna
mai indic` o nou` estimare a
procentului de sc`dere, la
dou` cifre, cel pu]in pentru
companiile aeriene din
Europa“, se arat` \ntr-un
comunicat al IATA, citat de
Mediafax.

ZBOR DIRECT 
BUCURE{TI-NEW YORK

Companiile Delta Air Lines [i
Air France KLM vor opera din 2
iunie un zbor direct pe ruta
Bucure[ti - New York, potrivit

unui comunicat al celor doi
operatori, citat de agen]ia
Mediafax. Cursa va avea o
frecven]` de patru zboruri pe
s`pt`mân`. 
Pentru c`l`toriile efectuate
\ntre 2 [i 30 iunie, tariful este
de 498 de euro pentru un zbor
dus-\ntors, cu rezerv`ri f`cute
pân` pe 9 iunie, \n timp ce un
bilet la clasa business cost`
2.192 de euro, \ntre 2 iunie [i
30 septembrie. Zborul de la
Bucure[ti la New York a fost
operat doar de Delta Air Lines,
timp de aproape un an, pân`
\n toamna anului trecut, când
a fost sistat. Delta Air Lines
reluase zborurile de la
Bucure[ti la New York \n iunie
2007, dup` o pauz` de
aproape 8-9 ani. 
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TAROM reia, dup` cinci ani,
zborurile pe ruta Bucure[ti-
Amsterdam, la 6 iunie, cu o
frecven]` zilnic`, a anun]at, la
sfâr[itul lunii mai, compania
aerian`. Totodat`, TAROM [i
KLM au semnat un acord de
cooperare, care va intra \n
vigoare la 1 iunie [i va per-
mite celor dou` linii aeriene
s`-[i extind` oferta c`tre
clien]ii lor, operând curse sub

num`r de zbor propriu, pe
rute operate de cel`lalt
partener. Astfel, pasagerii vor
avea la dispozi]ie patru curse
zilnice \ntre Bucure[ti [i 
Amsterdam, dup` ce noua
frecven]` a companiei
aeriene române se va 
ad`uga celor trei zboruri,
deja operate de compania
olandez`, informeaz` 
agen]ia Mediafax. 

TAROM REIA ZBORURILE PE RUTA 
BUCURE{TI-AMSTERDAM
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na dintre cele mai im -
portante victorii ob]inu -
te de c`tre c`r`u[ii de
persoane a fost cre[ -
terea valabilit`]ii pro-

gramului de transport interjude -
]ean de la trei la cinci ani. Firmele
sperau astfel s` reu[easc` s` achite
mai u[or leasingul pentru autove-
hiculele achizi]ionate, s` \nfrunte
dificult`]ile economice din aceast`
perioad`, \ns`...

Cine [i de ce?

Ordonan]a de Urgen]` a Guver-
nului 74/2008 pentru modificarea
[i completarea Ordonan]ei de
Urgen]` a Guvernului 109/2005
privind transporturile rutiere s-a
aflat, \n ultimele luni, pe masa par-

lamentarilor. Senatul a respins-o,
\ns` Camera Deputa]ilor (Camera
decizional`) a hot`rât adoptarea
ei... cu unele amendamente. Cele
mai multe amendamente au fost
f`cute, a[a cum era de a[teptat,
de c`tre Comisia de Industrii [i Ser-
vicii. 

Forma final` a fost adoptat` [i
trimis` spre promulgare, iar comu-
nicatul de promulgare al pre[edin]iei
a ap`rut \n data de 30 mai, urmând
ca legea s` fie dat` spre publicare
\n Monitorul Oficial.

Cea mai „dureroas`“ modifi-
care este legat` de respingerea
preve derii privind cre[terea vala-
bilit`]ii programului de transport
interjude]ean, de la 3 la 5 ani, a[a
cum era prev`zut \n OUG 74/2008.
Pro testele transportatorilor au ajuns

66 ........................................................................................................................... iunie 2009

Interjude]enele
se \ntorc la trei ani
Parlamentul a respins pre-
lungirea programului de
transport interjude]ean
prin servicii regulate de la
3 la 5 ani, prin Legea de
aprobare a Ordonan]ei de
Urgen]` 74/2008. Actul
normativ a fost deja pro-
mulgat de pre[edintele
Traian B`sescu [i, dac`
Legea transporturilor nu
mai sufer` alte modific`ri,
peste doi ani vor fi
atribuite din nou traseele
interjude]ene. Toate aces-
tea s-au petrecut \n timp
ce ministrul Transpor-
turilor, Radu Berceanu,
aprecia, cu ocazia con-
ferin]ei ZIUA CARGO, drept
benefic` men]inerea
traseelor pe o perioad` de
5 ani, pentru a oferi o
gur` de oxigen c`r`u[ilor.
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prea târziu [i, de altfel, singurul
protest oficial sosit la redac]ia noas-
tr` a fost acela al Federa]iei Ope-
ratorilor Români de Transport (FORT). 

„çn forma ini]ial` propus` Par-
lamentului, exist` un articol II, care
men]iona c`: «De la data intr`rii \n
vigoare a prezentei ordonan]e de
urgen]`, transportul rutier public
de persoane prin servicii regulate
\n trafic interjude]ean se va efectua
pe baza programului de transport
cu valabilitate de 5 ani». Din cauza
unor interese de grup, forma pro-
mulgat` de Camera Deputa]ilor nu
mai cuprinde [i acest articol II, lucru
ce pune \n mare pericol pia]a trans-
portatorilor rutieri de persoane,
deoarece investi]iile \n parcul auto
de]inut de transportatori s-au f`cut
având \n vedere amortizarea \ntr-o
perioad` mai lung` de timp, respec-
tiv de minim 5 ani“, se arat` \n adre -
sa oficial  ̀FORT trimis  ̀Pre[edintelul
României.

La ora actual`, nici un juc`tor de
pe pia]a transporturilor nu recunoa[ -
te c` ar avea vreun interes \n a sc` -
dea valabilitatea programului de
transport, indiferent c` este vorba
despre operatori de transport,
autorit`]i...

Pe de alt` parte, \ntr-un interviu
acordat revistei Ziua Cargo la \n -
ceputul anului, Eusebiu Pistru, sec-
retar de stat \n Ministerul Trans-

porturilor [i Infrastructurii, confir-
ma trecerea la valabilitatea de trei
ani, a[a cum de altfel s-a [i \ntâm-
plat dup` câteva luni, \n Parlament.

Cu alte cuvinte, s-a [tiut, dar nu
se spune de ce s-a decis astfel.

Amendamentele realizate \n Ca -
mera Deputa]ilor de c`tre Comisia
de Industrii [i Servicii specific`, pen-
tru fiecare dintre acestea, persoana
care le-a f`cut, dar, \n cazul valabi -
lit` ]ii programului de transport, nu
apare nici un nume...

Mai departe, nu putem decât
s` specul`m - exist` firme de trans-
port care vor s` se extind` pe alte
trasee, dealerii de autovehicule vor
cât mai repede un nou an \n care s`
vând` bine, sunt firme noi de trans-
port care vor s` intre pe aceast`
pia]`... Indiferent care a fost motivul
ce a stat la promovarea acestei for -
me pentru legea de adoptare a
OUG 74/2008, transportatorii care
opereaz` pe trasee interjude]ene
primesc o lovitur` puternic`, la
acest moment fiind greu de crezut
c` se mai poate face ceva.

Se re]in pl`cu]ele
de \nmatriculare

Pe lâng  ̀modificarea valabilit`]ii
programului de transport inter-
jude]ean, noua lege aduce [i alte
schimb`ri. Astfel, traseele dintr-o
asocia]ie de dezvoltare intercomu -
nitar`, având ca obiect transportul
public rutier de persoane prin ser-
vicii regulate, sunt considerate
trasee locale. Traseele dintre muni -
cipiul Bucure[ti [i alte localit`]i sunt
trasee interjude]ene, cu excep]ia
traseelor dintre Bucure[ti [i localit` -
]ile din jude]ul Ilfov, care sunt trasee
locale. Conform legii, programele de
transport interjude]ean se \ntocmesc
[i se aprob` de c`tre Autoritatea
Rutier` Român`, \n corelare cu pro-
gramele de transport jude]ene.

Licen]a de traseu va con]ine tra -
seul, precum [i num`rul de locuri
pe scaune \nscris \n certificatul de
clasificare pe stele sau categorii al
autobuzului utilizat pe acel traseu,
iar \n anex`, graficul de circula]ie 
pentru traseele interjude]ene sau
caietul de sarcini pentru traseele

ju de]ene. çn transportul rutier de 
persoane \n trafic jude]ean, inter-
jude]ean [i interna]ional, se inter -
zice transportul mai multor per-
soane decât num`rul de locuri pe
scaune \nscris \n certificatul de clasi-
ficare pe stele sau categorii al auto-
buzului. çn cazul utiliz`rii pentru
transport a unui vehicul f`r  ̀a se pu -
tea face dovada de]inerii documen -
telor necesare (dup` caz - licen]` de
transport, copia conform` a aces-
teia, certificat de transport \n cont
propriu, copia conform` a acestu-
ia, licen]` de traseu, autoriza]ia
special` de transport, autoriza]ia
de transport interna]ional sau do -
cumentul de transport persoane
prin servicii ocazionale) se va sus-
penda dreptul de utilizare a autove-
hiculului prin re]inerea pl`cu]elor
de \nmatriculare [i a certificatului
de \nmatriculare, aplicându-se [i
sanc]iunea contraven]ional` co-
res punz`toare.

Pl`cu]ele de \nmatriculare \m-
preun` cu certificatul de \nmatri -
culare [i o copie a procesului ver-
bal de constatare a contraven]iei
[i de re]inere a pl`cu]elor de \nma-
triculare [i a certificatului de \nma-
triculare se predau la inspectora -
tul jude]ean de poli]ie, care notific`
de]in`torului autovehiculului faptul
c` suspendarea certificatului de
\nmatriculare [i a pl̀ cu]elor \nceteaz`
la [ase luni de la data procesului
verbal de re]inere a acestora.

Procedurile de suspendare a
dreptului de utilizare a unui vehicul,
precum [i de re]inere a certificatului
de \nmatriculare [i a pl`cu]elor de
\nmatriculare vor fi stabilite prin
norme, de c`tre autoritatea com-
petent`.

çn termen de 60 de zile de la
intrarea \n vigoare a legii, Minis-
terul Transporturilor [i Infrastructurii
va modifica \n mod corespunz`tor
Normele privind organizarea [i efec-
tuarea transporturilor rutiere [i a
activit`]ilor conexe acestora, apro-
bate prin Ordinul ministrului Trans-
porturilor nr. 1892/2006, cu modi -
fic`rile [i complet`rile ulterioare.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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mai multe firme, 
mai pu]ine ma[ini

Num`rul licen]elor de transport persoane

Vårsta parcului Ponderea autovehiculelor utilizate \n transportul 
de persoane \n func]ie de vechime

Copii conforme ale licen]elor de transport persoane
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mai multe firme, 
mai pu]ine ma[ini Conform statisticilor furnizate de

Autoritatea Rutier` Român` (ARR),
num`rul firmelor de transport 
persoane a cunoscut o u[oar`
cre[tere \n acest an. Pe de alt`
parte, parcul auto a sc`zut.

C
riza economic` ar putea reprezenta
motivul principal pentru care avem
\n acest an mai pu]ine autovehicule
destinate transportului de persoane.
Astfel, se pare c` ne afl`m \ntr-un

proces, deocamdat` lent, de f`râmi]are - mai
multe firme, mai pu]ine ma[ini.

Avem 5.340 de firme 
de transport persoane 

çn România, la ora actual`, exist` 5.340 de
firme de transport licen]iate, \n cre[tere cu
2,3% fa]` de anul 2008, când se \nregistrau
5.223 operatori. Interesant este faptul c`, \n
ciuda cre[terii num`rului de firme, parcul auto
s-a diminuat cu 1,7%, de la 22.810 autove-
hicule licen]iate, destinate transportului de
persoane \n 2008, la 22.426 autovehicule \n
2009.

Num`rul microbuzelor este \n continuare mai
mare decât cel al autobuzelor. Astfel, pe pia]`
sunt utilizate 12.442 autobuze (autovehicule a -
vând o capacitate de transport de peste 23
locuri) [i 14.094 microbuze (capacitate de trans-
port 10 - 22 locuri).

Peste 30% din parcul auto utilizat \n trans-
portul rutier de persoane are o vechime mai mare
de 10 ani, iar 25% din parc are o vechime de
5-10 ani. Din totalul de 22.426 de autovehicule,
3.802 (14%) au o vechime mai mic` de un an,
iar 7.678 (29%) au \ntre 5 [i 10 ani.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ponderea autovehiculelor utilizate \n transportul 
de persoane \n func]ie de capacitate

Capacitate transport
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cump`r` 150
de troleibuze

RATB
Cel mai mare operator 
de transport rutier de 
persoane continu` 
programul de investi]ii, 
\n ciuda situa]iei dificile
pe care o traverseaz`
economia. Regia 
Autonom` de Transport
Bucure[ti (RATB) va
achizi]iona [i \n acest 
an mijloace de transport -
este vorba de 150 de
troleibuze. Am discutat
despre planurile regiei 
cu Gheorghe Aron, 
director general RATB.
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A]i sim]it efectele crizei 
economice \n activitatea 
de transport pe care 
o desf`[ura]i?

çn ultima perioad`, comparativ
cu anii preceden]i, se constat` o
reducere a num`rului de c`l`tori
\n mijloacele de transport \n comun. 

Acest fapt este cauzat pe de o
parte de situa]ia economic`, care a
for]at numeroase companii s`-[i
reduc` sau s`-[i \ncheie activitatea,
diminuându-se \n acest fel gradul
de mobilitate a popula]iei. 

çn acela[i timp, investi]iile impor-
tante f`cute de Municipalitate \n
infrastructur` (modernizarea c`ii
de rulare a tramvaielor [i a str`zilor),
cât [i \nnoirea flotei (1.000 auto-
buze, 150 troleibuze, modernizare
tramvaie la RATB-URAC), au con-
dus la \mbun`t`]irea ritmicit`]ii
mijloacelor de transport RATB,
cre[terea capacit`]ii de transport
[i, implicit, o reducere a timpilor
de a[teptare \n sta]ii.

Vor continua investi]iile 
\n modernizarera parcului 
de mijloace de transport? 
Ce alte planuri ave]i 
\n vedere?

çn 2009, pân` la 30 iunie, se vor
achizi]iona \nc` 150 autobuze Mer-
cedes-Benz Citaro, finalizându-se
al doilea contract de livrare a 500
de autobuze. Tot \n acest an, se va
organiza procedura de licita]ie inter-
na]ional` pentru achizi]ia a 150
troleibuze. 

çn plus, \n prezent, se afl` \n sta-
diul de implementare un proiect
de management al traficului, coor-
donat de Prim`ria Municipiului Bu -
cure[ti, care const` \n construirea
de programe de fluidizare a trafi cu-
 lui [i de prioritizare a vehiculelor
de transport public, salvare, poli]ie.
Totodat`, \ntre Consiliul Jude]ean
Ilfov [i Prim`ria Municipiului Bucu -
re[ti, s-a \ncheiat un protocol de
\nfiin]are, organizare, reglementa -
re, coordonare [i control al pres-

ta]iei serviciului de transport pu-
blic de c`l`tori, desf`[urat \ntre
localit`]ile jude]ului Ilfov [i Muni -
cipiul Bucure[ti. RATB, ca parte a
acestui protocol, este operatorul
de transport care pune \n practic`
obiectivele acestuia.

RATB are o bun` experien]` [i
\n construc]ia de tramvaie. çn pre -
zent, este \n curs de omologare un
tramvai BUCUR LF, cu podea par]ial
coborât`. Se are \n vedere dez-
voltarea unui proiect \n colaborare
cu un partener care dispune de
know-how [i tehnologie pentru
producerea de boghiuri motoare, 
care s` permit` coborârea podelei
pe toat` lungimea vagonului.

çn ceea ce prive[te tariful de c` -
l̀ torie, \n perioada imediat urm`toa -
re, nu se preconizeaz` modificarea
acestuia.

V` mul]umim pentru timpul
acordat.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Uniunea European`
finan]eaz` proiecte de
cercetare [i dezvoltare
menite s` sprijine
transportul public de
c`l`tori, iar Star Net
ajut` firmele s`
\ntocmeasc` propuneri
de proiecte care s`
poat` fi depuse la CE
pentru finan]are. 
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CERCETARE
\n transport
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U RTP (Uniunea Român`
de Transport Public),
partener Star Net \n
Ro mânia, a organizat
un seminar pentru a

explica avantajele realiz`rii unor
asemenea proiecte. „Suntem parteneri
\n proiectul Star Net [i una dintre
obliga]iile pe care le avem este
organizarea unui seminar la nivel
na]ional pentru promovarea aces-
tuia. IMM-uri, operatori de trans-
port, institu]ii de cercetare, uni-
versit`]i pot participa la acest
proiect“, a precizat Viorica Sarman,
redactor [ef, pres` [i marketing
URTP. çn ciuda posibilelor avanta-
je, firmele nu par la ora actual`
foarte interesate \n accesarea aces-
tor fonduri.

„Deocamdat`, reac]ia pie]ei este
destul de slab`. Actuala situa]ie
economic` pare s` aib` o influen]`
negativ`, oamenii sunt preocupa]i
de multe alte lucruri. Un element 
che ie \n realizarea acestor proiecte
este reprezentat de o bun` cola-
borare cu autorit`]ile locale. Din
p`cate, operatorii de stat nu doresc
s` se implice. Operatorii de trans-

port priva]i sunt mai deschi[i la
asemenea proiecte“, a spus Viorica
Sarman. 

Exemplul Benefit

Pentru a \n]elege mai bine despre
ce fel de proiecte este vorba, cei
interesa]i pot vedea proiectele care
au fost deja finan]ate. Un exemplu
\n acest sens este [i proiectul „Be -
nefit“. „URTP a câ[tigat 13 proiecte
pân` acum. Este nevoie de un efort
mare, de perseveren]`... Important
este c  ̀un asemenea proiect \nseam -
n` un câ[tig deosebit pentru firme.
Proiectele se refer` la transportul 
public de persoane. Eu m-am axat

\n special pe teme legate de mar-
keting \n transportul public de per-
soane. De exemplu, proiectul Be-
ne fit reprezint` \n primul rând un
studiu de pia]` pentru a vedea ce
nemul]umiri au c`l`torii, ce frecven -
]` [i ce rute \[i doresc pentru mijloa -
cele de transport. Beneficiarul final
este c`l`torul [i ora[ul respectiv.
çn acest proiect, URTP este parte-
ner \n consor]iul proiectului. Ora[ul
Bistri]a [i mai exact operatorul de
transport de acolo reprezint` imple-
mentatorul proiectului. Bistri]a este
ora[ aplicant, al`turi de alte [ase
ora[e din Europa“, a explicat Vio-
ri ca Sarman. Proiectul Benefit spri-
jin` companiile publice [i private,
precum [i angaja]ii acestora, pen-
tru a trece de la automobilele par-
ticulare la transportul public. Scop-
ul este de a economisi 2,3 milioane
de litri de carburant [i de a sc`dea
emisiile de CO2 cu 5.600 tone, \n
fie ca re an, pân` la finalul proiec-
tului care dureaz` 36 de luni (a
\nceput \n septembrie 2008).

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziucargo.ro
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in 2003, produc`torul de
autovehicule destinate
transportului de per-
soane, Irisbus, apar]ine
100% grupului Iveco. çn

2008, au fost realizate 9.475 autove-
hicule, dintre care 9% au fost [asiuri,
34% microbuze, 35% autocare [i
22% autobuze urbane. Autobuzele
pe gaz reprezint  ̀un segment impor-
tant pentru Irisbus, care continu` s`
produc` asemenea autovehicule [i
s` le dezvolte pentru a satisface
cât mai bine nevoile clien]ilor. Ast-
fel, chiar \n acest an, Irisbus a lansat
un nou model Citelis CNG, de 10,5
m lungime. çn plus, motoarele uti-
lizate sunt special concepute pen-
tru acest carburant.

Avantaje

Avantajele autobuzelor ce utili -
zea z  ̀gazul natural comprimat drept
carburant fac ca aceste autovehicule
s` fie foarte potrivite pentru trans-
portul urban. Gradul sc`zut de polu-
are dar [i zgomotul redus sunt dou`
aspecte importante, ce sunt apreciate
de c`tre cei care utilizeaz` aseme-

nea autobuze. De asemenea, costul
gazului este mai redus decât cel al
motorinei, ceea ce confer` un avan-
taj \n actualele condi]ii economice.
Totodat`, rezervorul vehiculului pe
gaz prezint` avantajul de a fi con-
struit astfel \ncât nu exist` riscul de
a fi extras gazul din acesta. Exist`,
bine\n]eles, [i dezavantaje, iar aces-
tea sunt legate \n principal de par-
ticularit`]ile pe care le presupune 
utilizarea motoarelor pe gaz. çn
primul rând, este nevoie de sta]ii
speciale de alimentare, care, la ora
actual`, nu exist` \n România, iar
costul privind investi]ia \ntr-o ase -
menea sta]ie trebuie luat \n calcul
\nainte de a se trece la achizi]ionarea
autobuzelor. În plus, trebuie avut
\n vedere c` aceste autobuze sunt,
\n general, cu aproximativ 20% mai
scumpe decât cele diesel, iar \n ser -
vice este nevoie de anumite echipa-
mente adi]ionale

Din punct de vedere al utiliz`rii,
al [oferului [i pasagerilor, Citelis
CNG \nseamn` acela[i lucru ca [i
un autobuz clasic. Podeaua este
complet coborât`, motorul puternic
(245 CP sau 290 CP), capacitate de
transport asem`n`toare cu auto-
buzele diesel, iar accesul c`l`torilor
se face prin trei u[i duble. Carose-
ria este autoportant̀ , tratat̀  catafore-
tic pentru protec]ie anticoroziv`,
iar aerul condi]ionat, sistemul de
\ngenunchiere pe partea dreapt̀ , pos-
tul ergonomic de conducere com-
pleteaz` dot`rile unui autobuz mo -
dern. La ora actual`, \n Europa, sunt
\n exploatare peste 4.000 de auto-
buze Irisbus, cu motoare pe gaz.

O nou` fabric` 
la Arad

Anul 2009 a adus o sc`dere \n
comenzi [i pentru Irisbus, la fel ca
pentru \ntreaga industrie de profil. 

„Clien]ii no[tri sunt ast`zi tot 
mai precau]i atunci când realizeaz`
investi]ii. Principalele pie]e din
aceast` regiune sunt Republica
Ceh`, Slovacia, Polonia [i România.
çn aceste ]`ri, sunt realizate cele
mai importante volume de vânz`ri.
Cu doi ani \n urm`, România a fost
una dintre cele mai mari pie]e pen-
tru noi. çns`, pia]a de autobuze din
România este puternic afectat` \n
aceast` perioad`, iar vânz`rile au 
sc`zut foarte mult“, a afirmat Roman
Ko blasa, product marketing ma-
nager Iveco Irisbus.

Totu[i, fabricile Irisbus continu`
s` func]ioneze la capacitate nor-
mal`. „Ultimii doi ani au fost excep -
]ionali pentru Irisbus, iar fabricile au
func]ionat la capacitate maxim`.
La ora actual`, produc]ia a mai
sc`zut pu]in, dar c`tre un nivel nor-
mal“, a completat Roman Koblasa.

çn plus, [i \n România sunt pla -
nificate investi]ii importante. Ast-
fel, Cefin, unic distribuitor al produ -
selor Irisbus, prin divizia 4BUS, va
deschi de noi birouri, iar \n 2010 va
fi realizat` o nou` fabric` la Arad,
care va dubla actuala capacitate
de produc]ie din ]ara noastr`. La
ora actual`, Irisbus de]ine o cot`
de pia]` de 20% \n Europa.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziucargo.ro

Fi[` tehnic`
Irisbus Citelis CNG

Dimensiuni
(lungime/l`]ime/\n`l]ime):
11.990/2.500/3.301 mm
Ampatament: 6.120 mm
|n`l]ime interioar` fa]`/spate:
2.344/2.319 mm
|n`l]ime u[i acces fa]`/centru/spate:
320/330/330 mm
Masa maxim` axa fa]`: 7.245 kg
Masa maxim` axa spate: 11.500 kg
Masa maxim` autorizat`: 18.000 kg
Locuri pe scaune: \ntre 20 [i 32 
(\n func]ie de configura]ie)

Motor: Cursor 8 CNG EEV
Putere maxim`: 245 CP la 1.850
rpm
Cuplu maxim: 1.000 Nm la 1.100 rpm
Capacitate cilindric`: 7.800 cmc
Cutie de viteze automat`: Voith 
sau ZF
Suspensie: integral pneumatic`
Sistem de frânare: ac]ionat 
pneumatic, discuri fa]`/spate, 
ABS, retarder hidraulic
Rezervor CNG: 8 rezervoare 
de 155 l.

Pu]in poluante [i 
utilizând un carburant
ieftin, autobuzele 
pe gaz ocup` \n 
continuare un loc im-
portant pe pia]a de
profil european`. 
Astfel, Irisbus a lansat
\n Romania un nou
model de autobuz 
pe acest segment -
Citelis CNG.
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PPEE  GGAAZZ
Irisbus Citelis CNG \n România

Roman Koblasa,
product marketing 
manager IVECO
IRISBUS (stånga),
al`turi de George
Stamate, director
general 4BUS
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P
rima genera]ie a XC 90
a fost lansat` \n 2002 [i
a a suferit un facelift \n
2006, care a adus, prin -
tre altele, o nou` linie

blocurilor optice, precum [i alte
oglinzi retrovizoare. 

Cu toate acestea, constructorul
suedez a p`strat linia care a consacrat
aceast` marc`, adic` elegan]` la
exterior, siguran]` la interior, la
care se adaug` [i un sentiment de
confort la drum. La partea de exte-
rior, XC 90 reu[e[te s` \ncânte
privirea, blocurile optice sunt mo -
derne, grila inspir` agresivitate...
totul e a[a cum trebuie s` fie. Jan-

tele de 17 inch contribuie [i ele din
plin la look-ul elegant, dar, toto-
dat`, u[or sportiv al ma[inii. La
interior, nu au fost f`cute modi-
fic`ri evidente fa]` de prima edi]ie
a modelului. Sobru, dar nu peste
m`sur`, interiorul de Volvo este
inconfundabil, de[i, din cauza tre-
cerii anilor de la conceperea sa,
pentru necunosc`tori poate p`rea
u[or monoton \n compara]ie cu
tendin]a actual`, bazat` pe multe
display-uri colorate [i butoane peste
butoane. Consola central` u[or
\nclinat` te face parc` s` sim]i
ma[ina mai apropiat` de tine, iar
ergonomia de care d` dovad` de -

FI{~ TEHNIC~
Volvo XC 90

T
E
S
T

Volvo XC 90

elegan]` [i
MATURITATE

Autovehiculele
Volvo sunt 
arhicunoscute pe
plan mondial ca
reprezentând un
etalon \n ceea 
ce \nseamn` 
siguran]a la
volan. Noi am 
ales XC 90 pentru
o demonstra]ie 
\n acest sens.
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no t` faptul c` Volvo a conceput cu
mare aten]ie totul. 

Accent 
pe elementele 
de siguran]`

Ma[ina pe care noi am avut-o pe
mân  ̀a fost un 2.4 D5, edi]ia Momen-
tum, cu o dotare standard destul de
generoas`, din care putem aminti
clim` bi-zonal`, scaune \nc`lzite,
scaunul [oferului reglabil electric
[i geamuri fumurii pe spate. Op]ional,
au fost ad`ugate oglinzi rabatabile
electric, CD-player, jante de 17’’ tip
Neptun [i faruri adaptive bi-xenon.
La interior, dup` cum spuneam [i
mai sus, totul este la locul lui, ergono-
mia fiind unul dintre punctele forte
ale acestei ma[ini, volanul din piele
te face s` nu mai vrei s` \]i iei mâna
de pe el, iar scaunele... te las` f`r`
cuvinte. Reglajul acestora se face elec-
tric, iar pentru a nu fi nevoit s` faci
asta de fiecare dat` când altcineva
\]i conduce ma[ina, exist` [i 3 me -
morii. Confortul este indiscutabil, iar
pielea folosit  ̀la tapi]eria ma[inii este

aparte (modelul fiind numit Off-
black Leather). Din punct de vedere
tehnic, ma[ina testat` dezvolt` 185
CP la 4.000 rpm [i un cuplu de 400
Nm, dar care, \n opinia mea, este ofe -
rit destul de sus, la 2.750 rpm. Ca
[i performan]e, pe hârtie, cei de la
Volvo ne spun c` ma[ina ajunge la
100 km/h \n 11,5 secunde, iar viteza
maxim` este de 190 km/h. Nu am
mers a[a departe cu testul, dar \n
regim normal de mers ma[ina se
comport  ̀onorabil, puterea [i cuplul
oferite fiind mai mult decât sufi-
ciente. Sistemul de frânare nu poate
fi altfel decât bun. Totu[i, vorbim de
o ma[in` Volvo, unde siguran]a
este cuvântul de ordine. Dar cum nimic
pe lumea asta nu este perfect, nici
XC 90 nu face excep]ie: stâlpii frontali
reprezint` un minus din punct de
vedere al vizibilit`]ii. Suspensia este
foarte pl`cut`, indiferent de terenul
pe care se ruleaz`. ç]i poate oferi
\ns` o u[oar` senza]ie de instabi -
lita te \n curbele abordate ceva mai
violent, dar este doar o senza]ie.
Sistemul All Wheel Drive \[i face
datoria, de[i recunosc faptul c` nu
l-am supus unor \ncerc`ri prea grele.
Nu am dorit asta pentru c`, totu[i,
cine \[i ia un SUV \n vremurile noas-
tre, nu [i-l ia pentru a face off-road
cu el. De[i, dac` ne lu`m dup` dru-
murile din România... 

Consum \ntre 11 
[i 12,5 l/100 km

Dar s` revenim la ma[in`. Pe
tot parcursul testului, consumul a
oscilat undeva \ntre 11 [i 12,5 l/100
km, ceea ce este mai mult decât
mul]umitor pentru o ma[in` de
2.080 kg, la care a fost cuplat` o
cutie de viteze automat`. Fiindc  ̀tot
am adus vorba de cutie, trebuie
precizat c` aceasta era automat`, cu
6 trepte, dar care putea fi trecut`
[i pe modul „manual“, dac` putem
numi a[a acea schimbare de trepte
prin impulsuri. çn regim de croazier ,̀
cutia se comport̀  onorabil, la un regim
mai sportiv \ns` \ncepe s`-[i arate
limitele. Dar cum nu este f`cut`
pentru curse, nici nu aveam alte
preten]ii. F`când un sumar, putem
spune c  ̀ma[ina a fost peste a[tept̀ ri.

Auzisem multe despre Volvo, dar...
pân` nu vezi, nu crezi. Nu este o
ma[in  ̀sportiv  ̀sau una care epateaz`
prin crom ori alte elemente menite
s` sar` \n ochi, dar este unic` \n
felul ei, iar cei care conduc un Volvo,
\n mod cert nu o vor schimba decât
cu un alt Volvo. ßtiu ei de ce... [i
au dreptate.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Volvo XC 90
Motor: D5 turbo diesel 
[i intercooler
Cilindree: 2.400 cmc, 5 cilindri 
\n linie
Putere maxim`: 
185 CP/4.000 rpm
Cuplu maxim: 400 Nm/2.750 rpm
Transmisie: automat`, 6 trepte
Trac]iune: integral` permanent
Consum: 11 - 12,5 l/100 km
Rezervor: 68 l
Masa proprie: 2.080 kg
Performan]e: 0-100 km/h 
\n 11,5 secunde
Vitez` maxim`: 190 km/h
Emisii CO2: 239 g/km
Pre] model testat: 
44.309 euro (CIP)

Volvo XC 90



Un simbol al istoriei autentice
pentru sufletele r`zboinice,
Muzeul Armatei din Paris
g`zduie[te colec]ii unice. 
{i dac`, la toate acestea, se
adaug` [i mormântul celui mai
mare general din istorie,
Napoleon Bonaparte, nu poate
exista atrac]ie mai mare pentru
un \mp`timit al istoriei, pentru
care Parisul \nseamn` ceva mai
mult decât Turnul Eiffel. 
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M uzeul Istoric al Armatei a fost fondat \n
1896 de c`tre La Sabretache, o soci-
etate al c`rei pre[edinte, Edouard
Detaile, a vrut s` constituie un muzeu
militar na]ional pornind de la propriile

colec]ii. Printre cele mai prestigioase colec]ii ale muzeu-
lui, se num`r` vechile arme [i armuri (pe locul trei ca
importan]` \n lume, dup` cele din Viena [i Madrid), ma -
chetele de artilerie (colec]ie unic` la nivel mondial) [i
un ansamblu excep]ional de exponate din secolul XIX
apar]inând lui Napoleon [i mare[alilor Imperiului. De
asemenea, muzeul expune colec]ii de istorie militar`
modern` din perioadele 1648-1792 [i 1792-1871, dis-
pune de un departament acoperind perioada 1871-1945,
care include cele dou` R`zboaie Mondiale, un depar-
tament destinat artileriei, unul destinat emblemelor
(steaguri, blazoane, fanioane), o colec]ie de figurine
istorice (150.000 sold`]ei din plumb, cositor, carton sau
hârtie), precum [i de un departament de picturi, sculp-
turi, cabinet de stampe, desene [i fotografii, care
cuprinde peste 200.000 obiecte.

Loca]ia sa, \n mijlocul unui monument militar de
voca]ie, a[a cum este Hotelul Na]ional al Invalizilor, \i
ofer` un caracter de excep]ie. 

Hotelul Na]ional al Invalizilor

çn 1670, Ludovic al XIV-lea a decis s` construiasc`
un stabiliment folosit ca azil pentru solda]ii invalizi
sau prea b`trâni pentru a servi \n cadrul armatei.
Proiectul i-a fost \ncredin]at secretarului de stat de
r`zboi Louvois, care l-a ales pe arhitectul liberal Bru-
ant pentru construc]ia acestui a[ez`mânt, denumit
„hotel“. 

Construc]ia incintei militare a durat numai trei ani
[i primii invalizi de r`zboi s-au instalat aici \n octombrie
1674. Existen]a celor 4.000 de pensionari (la sfâr[itul
secolului XVII) era supus` exigen]elor vie]ii de cazarm`,

dar [i activit`]ilor m`n`stire[ti. Organiza]i pe com-
panii, solda]ii lucrau \n ateliere de confec]ionare uni-
forme, de tapiserie, cizm`rie sau de confec]ionare
miniaturi, pentru combaterea sedentarismului. 

R`ni]ii grav, \n num`r de aproximativ 100, erau
\ngriji]i \n cadrul unui spital, instalat \n aripa de Sud-
Est. Acesta este \nc` \n func]iune, \n timp ce spa]iile
cândva rezervate pensionarilor militari sunt ast`zi
transformate \n muzeu.

çn 1676, proiectul unei biserici, care avea s` fie
instalat` \n partea de Sud, este \ncredin]at lui Jules Har -
douin-Mansart, care realizeaz` marea biseric` regal`,
supranumit` [i Biserica Domului, ad`ugând [i o bi-
seric` pentru uzul cotidian al pensionarilor. Biserica Do -
mului este o capodoper` a arhitecturii clasice franceze,
ale c`rei decora]iuni au fost \ncredin]ate celor mai
mari pictori din vremea Regelui Soare, Charles de la
Fosse, Jouvenet [i Girardon, care au lucrat, de aseme-
nea, la decorarea palatului Versailles. Punct de referin]`
\n peisajul parizian, cu o \n`l]ime de 101 m, Domul este
inaugurat de c`tre rege la 28 august 1706.

çn timpul lui Napoleon I, Domul devine panteonul
gloriilor militare ale Fran]ei, ad`postind mormântul lui
Turenne [i urna cu inima lui Vauban. Mai târziu, devine
\nsu[i loca[ul odihnei eterne a lui Bonaparte. 

çn 1989, cu ocazia bicentenarului Revolu]iei Franceze,
Domul a fost poleit cu aur pentru a cincea oar` \n
istoria sa, cu nu mai pu]in de 550.000 de foi de aur.

Biserica Solda]ilor a fost finalizat  ̀\n 1679, bolta fiind
decorat` cu trofee militare. Dedicat` Sfântului Ludovic
(Luis) [i consacrat` Sfintei Treimi, biserica a fost trans-
ferat` administrativ muzeului Armatei, la crearea sa \n
1905. Ast`zi, ea este re[edin]a Vicariatului armatei
franceze [i sus]ine \n fiecare an slujbe comemorative,
printre care [i cea dedicat` mor]ii lui Napoleon I.

Mormântul 
lui Napoleon 

Pe data de 5 mai 1821, Napoleon Bonaparte \[i
d`dea ob[tescul sfâr[it pe insula Sfânta Elena, unde
fusese exilat din 1815. A fost \nmormântat \n apropierea
unui izvor, la umbra unor s`lcii plâng`toare, \n Valea
Geranium, unde r`mâne pân` la 15 octombrie 1840,
când regele Ludovic Filip decide s` transfere r`m`[i]ele.
Astfel, marinarii francezi, sub comanda prin]ului de Joinville,
transport  ̀corpul lui Bonaparte \n Fran]a, la bordul navei
Belle Poule. 

çntoarcerea lui Napoleon \n Fran]a a fost marcat`
de funeralii na]ionale, iar r`m`[i]ele au fost transfe -
rate la Invalides pe 15 decembrie 1840. Mormântul a
fost comandat \n 1842 de c`tre Ludovic Filip arhitec-
tului Visconti, care a adus Domului importante trans-
form`ri, prin excavarea mormântului, \n care r`m`[i]ele
au fost depuse la data de 2 aprilie 1861.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro



BERBEC 

(21 martie - 
20 aprilie)

Perioada este 
favorabil` pentru c`l`torii 
de relaxare. Alege]i-v` cu grij`
partenerii de drum [i face]i tot 
posibilul s` evita]i discu]iile 
contradictorii, care pot degenera 
\n certuri serioase. Pentru c` v`
sim]i]i foarte bine [i ave]i mult`
energie, ave]i tendin]a s` uita]i c`
graba stric` treaba. Fi]i foarte 
pruden]i \n trafic pentru a evita acci-
dentele.

TAUR 

(21 aprilie - 
21 mai)

Înc` o \ncercare ratat` 
de a pleca \n concediul 

binemeritat. Serviciul v` pune stop 
la vacan]` [i start la drumuri lungi,
\ns` cu folos. Ve]i câ[tiga foarte 
mul]i bani, dar ve]i avea [i ocazia 
s`-i cheltui]i pe to]i. Spre sfâr[itul
perioadei, v` ve]i sim]i f`r` vlag`,
stor[i de puteri. Face]i tot posibilul 
s` v` odihni]i [i, \n nici un caz, 
nu v` urca]i la volan obosi]i.

GEMENI 

(21 mai - 
20 iunie)

Ve]i c`l`tori foarte mult 
\n aceast` perioad`, \n care 

ve]i face mari eforturi pentru 
a v` reorganiza activitatea 
profesional`. Nu uita]i c` graba 
stric` treaba [i \ncerca]i s` nu ap`sa]i
prea tare pedala de accelera]ie. 
Drumurile lungi, departe de cas`, 
v` vor determina s` face]i excese 
alimentare, care vor include [i 
consumul de b`uturi alcoolice [i, 
de asemenea, apare tenta]ia unor
aventuri erotice. Ave]i nevoie de
odihn`!

RAC 

(21 iunie - 
22 iulie)

De[i nu v` place s` 
sta]i toat` ziua pe drumuri,

serviciul v` oblig` s` c`l`tori]i 
mai mult decât de obicei. Apare 
o surs` nea[teptat` de venit, 
dar ve]i cheltui banii f`r` s` v`
gândi]i s` face]i economii. Spre
sfâr[itul perioadei, obosi]i [i f`r` 
rezerve financiare, v` ve]i gândi 
s` accepta]i o propunere de slujb` 
\n str`n`tate, dar nu e o activitate
care s` v` fac` pl`cere [i nici 
câ[tigurile nu sunt prea atractive.

LEU (23 iulie - 
22 august)

Este o perioad` \n 
care sim]i]i nevoia 

s` \ntreprinde]i proiecte
\ndr`zne]e, motiv pentru care nici 
un drum, fie el cât de lung [i obosi-
tor, nu v` va speria. Rela]ii tensionate
\n cuplu, posibile aventuri erotice. 
Nu ave]i suficient` grij` de 
dumneavoastr`, dar ave]i mult 
noroc. Chiar [i a[a, nu exagera]i 
cu viteza [i purta]i \ntotdeauna 
centura de siguran]`.

FECIOAR~ 

(23 august - 
22 septembrie)

Tr`i]i \ntr-o continu` 
tensiune, care nu v` ajut` 

s` v` echilibra]i fizic [i emo]ional.
Este timpul s` pleca]i \ntr-un 
concediu cu familia [i face]i tot 
posibilul ca, de data aceasta, s` 
nu fie o vacan]` activ`, a[a cum
prefera]i de obicei, ci una de 
recuperare fizic` [i psihic`. Relaxarea
care v` cuprinde v` determin` 
s` nu mai p`stra]i nici un fel de
secrete fa]` de apropia]i.

BALAN}~ 

(23 septembrie -
22 octombrie)

Este o perioad` \n 
care câ]iva prieteni apropia]i 
[i câteva rude v` vor facilita sejururi
foarte pl`cute la munte. Nu refuza]i
nici o invita]ie: chiar dac` e vorba 
de c`l`torii scurte, ve]i avea 
posibilitatea s` v` re\nc`rca]i 
bateriile. Ave]i grij` \ns` de
s`n`tatea dumneavoastr`: o r`ceal`
aparent banal` poate deveni 
periculoas`. În cazul \n care c`l`tori]i
cu ma[ina, nu uita]i s` v` pune]i 
centura de siguran]`!

SCORPION 

(23 octombrie -
21 noiembrie)

Nu este o perioad` 
recomandat` pentru 

c`l`torii lungi. De fapt, nu e 
indicat s` c`l`tori]i deloc \n 
acest interval. Eforturile depuse 
\n ultima lun` la serviciu \ncep 
s` v` oboseasc` [i ave]i tendin]a 
s` v` relaxa]i consumând b`uturi
alcoolice. Evita]i pe cât posibil 
acest lucru, \n special dac` sunte]i
nevoi]i s` parcurge]i diverse 
drumuri cu ma[ina \n calitate de
[ofer: v` pute]i pierde permisul 
de conducere pentru mult` vreme.

S~GET~TOR

(22 noiembrie -
21 decembrie)

ßi când spera]i c`, \n
sfâr[it, a]i sc`pat de corvoada 
drumurilor plictisitoare \n interes 
de serviciu [i c` pute]i pleca \n
vacan]a mult a[teptat`, c`l`toria 
de relaxare este amânat` din 
motive financiare. În plus, trebuie 
s`-i ascunde]i partenerului faptul 
c` avea]i de pl`tit anumite datorii
c`tre prieteni [i s` g`si]i o justificare
cât mai bun` a utiliz`rii fondurilor.

CAPRICORN 

(22 decembrie -
19 ianuarie)

Nu ve]i putea sta 
locului nici o clip` din 

cauza drumurilor multe pe care nu 
le ve]i putea ocoli. Este posibil 
ca toat` agita]ia s` v` determine 
s` v` r`zvr`ti]i \mpotriva [efului. 
Prea mult` munc` [i teama de viitor
v` face s` v` dori]i s` evada]i din
lumea \n care tr`i]i acum [i s` lua]i
totul de la \nceput. Conduce]i cu 
pruden]` [i purta]i centura 
de siguran]`!

V~RS~TOR 

(20 ianuarie - 
18 februarie)

Nu e momentul potrivit
pentru a pleca \n concediul pe care
vi-l dori]i cu ardoare. Ceva probleme
de s`n`tate [i rezervele financiare
reduse v` \mpiedic` s` face]i acest
lucru. În schimb, se ivesc tot felul 
de ocazii neprev`zute de a munci
mai mult, cu perspectiva de 
a primi ceva mai mul]i bani, \ns` 
cu \ntârziere. Chiar dac` sunte]i 
frustra]i de tot ce vi se \ntâmpl`, 
nu c`lca]i prea tare pedala de 
accelera]ie!

PE{TI 

(19 februarie -
20 martie)

Apare, pe nea[teptate,
posibilitate de a pleca 

\ntr-o c`l`torie \n str`in`tate 
sau ve]i primi propunerea de 
a lucra la un post peste hotare. 
Se pare c` visele devin astfel 
realitate. Totu[i, dac` este posibil,
\ntrucât sunte]i st`pâni]i de o 
stare de nervozitate combinat` 
cu neaten]ie, evita]i s` pleca]i la
drum lung cu ma[ina \n calitate 
de [ofer. Accepta]i s` pleca]i 
cu un alt mijloc de transport: 
avion sau tren.
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De cånd e criz` de petrol,
Romånii, f`r` caterinc`,

Au trecut pe etanol
{i pe motoare pe p`linc`...

15 iunie - 15 iulie
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