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De obicei se \ntâmpl̀  atunci când
te preg`te[ti s` pleci \n vacan]`.
Apare un „prieten“ care \]i spune
cum a c`l`torit el c`tre cine [tie ce
zon  ̀exotic  ̀[i \ndep`rtat  ̀cu numai
„x“ euro. O sum  ̀nea[teptat de mic`
[i care, \n mod evident, nu poate
acoperi costurile firmei de transport
aerian. Dar ce conteaz`?! Doar nu o
c`dea avionul tocmai atunci când
c`l`tore[ti tu! Important este c` tre-
buie s` ob]ii acel pre] extraordinar.

Transportul rutier a intrat \n acest
joc periculos, din care este foarte
greu s` mai ie[i. Pentru foarte mul]i
dintre cei care au nevoie de servicii
de transport, pre]ul este singurul
lucru care conteaz`. Lupta pe pia]`
\nseamn` \n principal oferirea unui
tarif de transport mai mic. Îns`, de
multe ori, aceste tarife cad sub cos-
turi [i aici apar numeroase discu]ii.
La prima vedere, este benefic pen-
tru economia na]ional` \n ansam-
blu ca pre]urile de transport s  ̀fie cât
mai sc`zute, \ns` tarifele ce nu aco -
per` costurile ascund lucruri care,
de fapt, lovesc \n economie. Adev`ra -
tele efecte sunt negative: evaziune
fiscal`, utilizarea de motorin  ̀furat`,
supra \nc`rcarea autovehiculelor, cir-
cularea f`r` roviniet` sau cu rovini-
ete false... [i lista continu`. Banii nu
se mai \ncaseaz` la buget, au loc
mai multe accidente, [oselele se
stric` rapid, dar ne bucur`m de fap-
tul c` beneficiem \n România de ta -
rife foarte mici la transport. În fa]a u -
nui pre] „foarte bun“, nimic nu mai
conteaz` pentru cei care au nevoie
de transport - siguran]`, seriozitate,
respectarea legisla]iei de c`tre trans-
portatorul contractat, dezvoltarea
unui parteneriat pe termen lung -
sunt aspecte peste care se trece cu
vederea. Îns` autorit`]ile nu ar tre-
bui s  ̀fac  ̀acela[i lucru. De exemplu,
au fost vreodat` controlate autove-
hiculele firmelor care realizeaz  ̀trans-
port \n folos propriu? R`spunsul este
negativ, \n situa]ia \n care multe ast-
fel de firme \[i rotunjesc \ncas`rile re -
alizând transport public la pre]uri
foarte mici - este convenabil pentru
ei s  ̀mai aib  ̀ni[te venituri \n condi -
]iile \n care costurile de transport
sunt deja acoperite. A merge cu

suprasarcin  ̀\n Ro mânia a devenit de -
ja un mod de via]  ̀pentru numeroa -
se firme. Astfel, pot veni cu un tarif
„competitiv“, iar distrugerea [ose-
lelor repre zint` un neajuns acope rit
cu [pag` la nevoie. Mai mult decât
atât, circul` pe pia]` tot mai multe
zvonuri despre firme care apar]in
unor persoane „importante“, motiv
pentru care nu sunt controlate nicio-
dat`. De altfel, se pare c  ̀acesta este
modelul succesului \n afacerea de
transport - nerespectarea legii, nepla-
ta taxelor [i impozitelor - secretul
este s` nu fii controlat. Ce se \ntâm-
pl` cu restul firmelor, care \ncearc`
s` respecte prevederile legale din
lips` de „cuno[tin]e“ sau, pur [i sim-
plu, din con[tiinciozitate? Efectul
„low-cost“ \i bulverseaz  ̀total - degea -
ba fac eforturi sus]inute pentru a-[i
]ine costurile sub control, degeaba
\[i fixeaz  ̀tarifele la minim [i chiar \n -
cearc` s` \ncheie contracte având
costurile la vedere - exist` cineva
care a practicat un tarif mai mic. To]i
cei care au nevoie de transport privesc
cu ne\ncredere ofertele primite,
crezând permanent c` pot ob]ine
tarife mai bune. Odat` ce un trans-
portator accept` un tarif sub cos-
turi, sperând c` se va echilibra la
retur, arunc` \n pia]` un semnal de -
vastator. De ce ar mai \ncheia o firm`
contracte stabile de transport, dac`,
apelând la solu]ii de moment,
economise[te bani? Ast`zi, la nivel
na]ional, exist` circa 3.400 de firme
care de]in licen ]  ̀de transport marf ,̀
dar nu au nici o copie conform ,̀ deci
nici o ma[in` pe care s` o utilizeze.
Iar num`rul acestor firme de trans-
port, care, de fapt, nu mai fac trans-
porturi, este \n cre[tere. Mai mul-
te date statistice pute]i vedea pe 
site-ul nostru www.ziuacargo.ro
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ARR SCADE TAXELE

Autoritatea Rutier` Român`
(ARR) inten]ioneaz` s` elimine
[i s` comaseze unele dintre
taxele percepute, astfel \ncât
num`rul acestora s-ar putea
reduce de la 29 la 13. 
Mediafax informeaz` c` a fost
eliminat` taxa pentru 
eliberarea copiei conforme a
licen]ei pentru activitatea de
intermediere a opera]iunilor
de transport rutier, de 3.500
lei, eliberat` pentru o
perioad` de cinci ani, pentru
c` a fost aplicat` ca urmare a
unei prevederi tranzitorii.
Totodat`, taxa, valabil` cinci
ani, pentru eliberarea licen]ei
de transport pentru 
transportul de m`rfuri, 
eliberarea licen]ei de 
transport pentru transportul
de persoane [i eliberarea 
certificatului de transport \n
cont propriu va costa 353 lei.
Cea mai scump` tax`, de
3.546 lei, va fi cea pentru 
eliberarea licen]elor pentru
activit`]ile desf`[urate de
autogar`, pentru activit`]ile
de intermediere a
opera]iunilor de transport
rutier public, precum [i 
pentru activit`]ile de 
intermediere a opera]iunilor
de transport rutier public
ocazionat` de suspendarea
celei eliberate ini]ial. Cel mai
ieftin tarif, de 14 lei, va fi 
perceput pentru examinarea
\n vederea ob]inerii 
certificatului de atestare 
a taximetri[tilor sau sus]inerii
testului periodic de c`tre
ace[tia. în prezent, valoarea
acestuia este de 12 lei. 

REPREZENTARE 
ÎN SPATELE 
U{ILOR ÎNCHISE

„UNTRR continu` s` 
sus]in` interesele 
transportatorilor rutieri din
România [i \[i men]ine pozi]ia
\n ceea ce prive[te organismul
unic de control, ca 
organism independent de
control aflat \n subordinea
MTI. „Suntem \mpotriva
oric`rei alte variante, prin
care una dintre autorit`]i s`

aib` puteri crescute. Acest
organism trebuie s` aib` 
posibilitatea s` controleze 
[i s` sanc]ioneze [i celelalte
autorit`]i - ARR, 
CNADNR, RAR, dac` nu 
[i-au \ndeplinit corect
obliga]iile legale“, se arat`

\ntr-un comunicat UNTRR.
Uniunea sus]ine, de aseme-
nea, simplificarea legisla]iei
din transporturile rutiere, prin
eliminarea personaliz`rii
copiei conforme a licen]ei de
transport [i alinierea 
valabilit`]ii copiei conforme 
la cea a licen]ei de transport,
f`r` costuri suplimentare.
„UNTRR sus]ine operatorii 
de transport rutier \n dialogul
cu autorit`]ile din România 
\n mod real [i nu doar 

declarativ. UNTRR 
sus]ine interesele 
transportatorilor din 
România [i dincolo 
de u[ile Ministerului 
Transporturilor, acolo unde
alte asocia]ii devin ni[te 
difuzoare ale vocilor
autorit`]ilor“, se subliniaz` 
\n comunicat

COLABORARE 

LA POMP~

MOL România [i Uniunea
Na]ional` a Transportatorilor
Rutieri din România (UNTRR)
au aniversat un an de la
semnarea parteneriatului, prin
care compania petrolier` ofer`
condi]ii comerciale speciale
membrilor uniunii. Cu aceast`
ocazie, a fost anun]at` [i
lansarea \n viitorul apropiat a
serviciului de desc`rcare a
datelor din cardurile [oferilor [i
tahografele digitale, MOL fiind
prima companie petrolier` din
România care ofer` aceast`
facilitate transportatorilor.
„Membrii UNTRR beneficiaz`

Gebruder Weiss va \nregistra
\n acest an o cre[tere cu circa
15% a cifrei de afaceri pe pia]a
din România, pân` la circa 17
milioane de euro. „Cifra 
de afaceri se va situa \n acest
an undeva la 16 - 17 milioane
de euro, comparativ cu 14,5
milioane de euro \n 2008,
cre[teri urmând s` se \nre -
gistreze \n special pe trans-
portul intern [i pe opera]iunile
de logistic`“, a declarat Viorel
Leca managing director
Gebruder Weiss. Compania 
[i-a extins re]eaua \n România,
\n aprilie fiind inaugurat termi-
nalul companiei din Bucure[ti,
situat \n Bolintin Deal, cu o
investi]ie de 15 milioane de
euro. În plus, a achizi]ionat 2,7
hectare de teren \n apropiere
de Sibiu unde va fi contruit,
pân` \n prima parte a anului
2010, un alt terminal, al treilea,
investi]ia ridicându-se la circa
trei milioane de euro. 
Gebruder Weiss mai de]ine un

terminal al Arad [i centre la
Constan]a, Bac`u, Sibiu [i Cluj.
În total, noul terminal din
Bucure[ti are 8.500 de metri
p`tra]i de depozit, 1.300 de
metri p`tra]i de birouri [i 2.500
de metri p`tra]i de 
cross-docking (opera]iuni 
de depozitare [i transfer).
Gebruder Weiss este o com-
panie austriac` cu o cifr` de
afaceri de 990 milioane euro la
nivel de grup, care \[i concen-
treaz` activitatea \n special pe
Europa Central` [i de Est. Pân`
\n 2011, Gebruder Weiss va
investi 100 milioane de euro
pentru dezvoltare \n Macedo-
nia, Muntenegru, Albania [i
Republica Moldova.

GEBRUDER WEISS CONTINU~ INVESTI}IILE
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de avantajul accesului la tahos-
ta]iile amplasate \n benzin`riile
MOL pentru desc`rcarea
datelelor din cardurile [oferilor
[i tahografele digitale. Serviciul
de management al datelor din
tahografele digitale prezentat
de UNTRR ajut` companiile de
transport s` \[i optimizeze cos-
turile. Nu este necesar` o
investi]ie \n echipamente, chel-
tuielile sunt dimensionate \n
func]ie de num`rul de vehicule,
iar lunar sunt incluse 10
desc`rc`ri per vehicul, indife-
rent de num`rul [oferilor. De
asemenea, rapoartele [i ges-
tionarea datelor desc`rcate din
tahograf sau din cardurile con-
duc`torilor auto sunt realizate
de o aplica]ie online“, a spus
Radu Dinescu, Secretar General
al UNTRR.

ACCIDENTELE
PROVOAC~ PIERDERI 
DE 2% DIN PIB

Accidentele rutiere provoac`
pierderi economice [i sociale
de 2% din PIB, iar cre[terea
gradului de siguran]`, prin
sc`derea num`rului de victime,
ar duce la majorarea veniturilor
bugetare, arat` reprezentan]ii
Ministerului Transporturilor [i

Infrastructurii (MTI). Mediafax
informeaz` c` acest punct de
vedere este inclus \n nota de
fundamentare a unui proiect
de hot`râre de guvern, elabo-
rat de MTI, pentru adoptarea
Strategiei Na]ionale pentru 
Siguran]` Rutier` 2009-2013. 

PARCARE {I FABRIC~
DE GEAMURI BLINDATE
ÎN OTOPENI

Firma Nera Auto, specializat`
\n furnizarea de vehicule spe-
ciale de transport valori, inau-
gureaz`, la sfâr[itul lunii iunie,
o parcare vizavi de aeroportul
Henri Coand` Otopeni [i vrea
s` \nceap`, \n 2010, construc]ia
unei fabrici de geamuri blin-
date, investi]ie de 1,5 milioane
euro. Mediafax informeaz` c`,
potrivit companiei, pre]ul pen-
tru o zi va fi de 48 de lei, iar
pentru trei zile de 114 lei.
Firma a inaugurat recent \n
Pope[ti Leordeni, \n partea de
Sud a Capitalei, un centru de
produc]ie de ma[ini blindate,
care include [i facilit`]i de
service, investi]ie de cinci mi-
lioane de euro. În 2008, firma a
livrat 250 de ma[ini blindate,
iar \n acest an estimeaz`
furnizarea a 400 de unit`]i.

REPARA}II 
CU PROBLEME 
DE CALITATE

Unele firme de asigur`ri
for]eaz` posesorii de 
ma[ini care de]in poli]e 
de asigurare s` apeleze 
la reparatori neautoriza]i 
de c`tre constructori, sub 
pretextul reducerii costurilor,
\ns` acest lucru poate duce
la pierderea garan]iei 
ma[inii, sus]ine APIA. 
În afar` de riscurile privind
siguran]a rutier`, generate 
de folosirea unor piese
necorespunz`toare 
calitativ, aceste practici 
pericliteaz` investi]iile, 
efectuate \n ultimii 15 ani, 
de to]i membrii APIA [i nu
numai, de a dezvolta re]elele
de distribu]ie [i service la 
cote de calitate, instruirea 
personalului [i dotarea tehnic`
potrivit standardelor cerute 
de c`tre constructor. Asocia]ia,
citat` de Mediafax, consider`
c` este incorect ca posesorii
de poli]e de asigurare 
s` fie orienta]i spre astfel 
de alternative pentru 
care nu au fost consulta]i 
la emiterea [i plata poli]ei 
[i pentru care nu li s-a 
cerut acordul.

MERCURIALUL COSTURILOR PE LUNA IUNIE

Tonaj total 3,5 7,49 34

Ipoteze:

- Nr. mediu de kilometri/or` 5.200 6.502 7.900

- Cost motorin`* 3,70 3,70 3,70

- Consum mediu plin/100 km 13.9% 17,2% 36,7%

- COST MEDIU** 1,71 1,85 2,42

*Pre] mediu: 3,7 RON/litru (luna iunie a fost una cu cele mai multe modific`ri de pre]uri la

benzin`rii, la Petrom [i Rompetrol \nregistråndu-se patru modific`ri \ntre 1-18 iunie pentru

fiecare re]ea - minim 3,6 - maxim 4,06. Nu a fost luat` \n considerare modificarea de pre]

anun]at` \n 29 iunie, fiind irelevant` pentru calcul).

**Costul a fost realizat pe baza mediei aplicat` la un num`r de cinci operatori cu dimensi-

uni diferite de flot`. Moneda: RON. Costurile considerate f`r` TVA.

Sursa: AFP-MKT Consulting & Management



Mai pu]ini expozan]i.
Mai pu]ini vizitatori.
{i, totu[i, singurul
târg dedicat transpor-
turilor din România.
Transport-AR
p`streaz` \nc`
tradi]ia, dar s-a 
adaptat la actualele
condi]ii economice,
mai pu]in prielnice.

E xpo Arad Interna]ional a
organizat la mijlocul lunii
iunie cea de-a XVI-a edi]ie
a Transport-AR, târg inter-
na]ional de transporturi

profesionale, rutiere, feroviare, ser-
vicii conexe [i logistic`. Chiar dac`
expozi]ia nu s-a ridicat la nivelul celei
din 2008, faptul c  ̀România men]ine
o astfel de manifestare dedicat`
transporturilor, \n timp ce târguri
prestigioase, precum RAI Amster-
dam, nu se mai desf`[oar` \n acest
an, este de bun augur. De altfel,
chiar dac` a avut de suferit din
punctul de vedere al num`rului
expozan]ilor, oferta din standuri
a fost divers`, fiind prezente firme
din România, Ungaria, Olanda, Polo-
nia, Germania, Italia, Austria [i Sue-
dia.

F`r` a avea preten]ia de a fi
exhaustivi, v` prezent`m \n con-
tinuare câ]iva dintre cei mai
importan]i participan]i de la
Transport-AR.

Diversitate 
[i oferte speciale

Auto Schunn, centru autorizat
de vânz`ri [i service Mercedes-
Benz particip` de 15 ani consecu-
tiv la Transport-AR, eviden]iin-
du-se fa]` de 2008 prin faptul c` a

reprezentat pe lâng` marca pre-
mium Mercedes-Benz [i Chrysler,
Jeep, Dodge, Mitsubishi Fuso, Som-
mer [i Smart. Cu ocazia târgului,
Auto Schunn, care a dispus de spa]ii
de expunere atât \n interior, cât [i
pe platforma exterioar`, a prezen-
tat vizitatorilor oferte speciale pen-
tru autoturisme rulate al`turi de
autovehicule comerciale u[oare
marca Mercedes-Benz [i Mitsubishi
Fuso. Oferta diversificat`, practi-
carea sistemului de buy back,
finan]`rile avantajoase au carac-
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terizat prezen]a Auto Schunn la
târg, reprezentând puncte de atrac -
]ie pentru toate segmentele de
clien]i, care au putut identifica po -
sibile economii \n buget.

De men]ionat c` marca Mer-
cedes a fost bine reprezentat` la
Arad, al`turi de Auto Schunn fiind
prezent pe platforma exterioar` cu
un spa]iu important de expunere 
Mercedes-Benz România, care a
pus accentul pe vehicule destinate
sectorului de construc]ii ([i \n spe-
cial pe solu]iile pentru ora[), având
\ns` expus [i un vehicul specializat
pentru aplica]ii forestiere, dar [i
solu]ii pentru transportul inter-
na]ional de m`rfuri.

Cefin a p`strat tradi]ia printr-o
prezen]` bine pus` la punct, pe
toat` gama oferit` de cel mai mare
dealer Iveco din România. Astfel,
la gama light - Daily, au fost expuse
modele furgon [i specializate, Cefin
oferind solu]ii pentru orice tip de ac -
tivitate pe acest domeniu. „Am
prezentat, de asemenea, ma[ini la
gama medie [i suntem preg`ti]i [i
pentru gama grea, unde am pus
accent pe basculante [i betoniere.
Vânz`rile pe acest segment merg \n
ritmul \n care merg [i construc]iile,
dar facem eforturi s` fim al`turi de
clien]i prin finan]`ri facile [i pachete
post-vânzare avantajoase. Chiar
dac` lucr`m cu to]i finan]atorii de

pe pia]`, beneficiem de avantajul
oferit de societatea de finan]are a
produc`torului, Iveco Capital“, a
spus Iulian R`ducan, Branch Ma-
nager Cefin România. El a ar`tat
c`, din punctul de vedere al vânz`ri -
lor, luna mai a fost optimist`, chiar
mai optimist` decât \nceputul lui iu -
nie. Tot \n standul Cefin a putut fi
consultat` [i oferta grupului pe
segmentul de piese de schimb
(adaptat`, bine\n]eles, cerin]elor
actuale), prezentat` prin interme -
diul diviziei Premium Truck Parts,
la care s-a ad`ugat oferta variat` de
anvelope prin divizia Pneumaxx.
„Avem inclusiv un stoc pentru o
gam  ̀variat  ̀de anvelope pentru uti-
laje de construc]ii, pentru agricul-
tur` sau pentru echipamente des-
tinate segmentului de logistic`“, a
mai explicat reprezentantul Cefin,
men]ionând faptul c  ̀sunt pu]ini cei
care au astfel de anvelope pe stoc.

Cerealele aduc
comenzi... 

Wielton a expus \n primul rând
produsele pe care le prezint` \n
mod tradi]ional, semiremorcile bas-
culabile reprezentând produsul
principal al companiei pe pia]` \n
acest moment. „¥inând cont de ce -
rerea de pe pia]a agricol`, semire-
morcile basculabile reprezint` pro-
dusul nostru vedet`“, a declarat

Alex P`unescu, director general
Inter Cargo Grup, importator Wiel-
ton \n România. În premier`, a fost
expus` [i o semiremorc` bascula-
bil` semirotund`, produs specializat
pe segmentul de agregate, lansat
de Wielton pe plan interna]ional
anul acesta, \n dou` variante de
volum, de 24 [i 30 mc. „Un alt pro-
dus pe care nu l-am mai prezentat
pân  ̀acum la Arad a fost semiremorca
cu desc`rcare prin podeaua mobil`
(moving floor) de volum mare (90
mc) recomandat` \n primul rând
pentru rumegu[ sau materiale vrac
foarte u[oare“, a ar`tat Alex P`unes-
cu, explicând c` semiremorca cu
prelat` nu a mai fost expus`, pen-
tru c` pia]a este „zero“ pe acest
segment. „Dac` ne raport`m la
2007-2008, totul merge foarte slab
sau slab. Din luna mai, se mani-
fest` o cerere mai mare decât ne a[ -
teptam pe segmentul agricol. Merg
cerealierele, semiremorcile de alu-
miniu, la volume mari, sau cele
mixte, cu volume de 40 mc, pe care,
de regul`, le cump`r` transporta-
torii care prefer` s` aib` variante de
rezerv` [i, atunci când nu merg
cerealele, s` mai transporte nisip
sau agregate. Chiar dac` semire-
morcile din aluminiu precoman-
date la uzin` au fost deja vândute,
raportându-ne la 2007-2008, chiar
[i acest segment este \n sc`dere,
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dar procentele sunt mai mici, de
10-20%“, a men]ionat Alex P`unes-
cu, precizând c` problema cea mai
mare cu care se confrunt` este cea
a finan]`rilor. Semiremorcile bascu -
la bile au reprezentat punctul forte
[i pentru Fliegl, segment pe care
au fost primite cereri mai multe \n
ultimul timp. „Pe partea de trans-
port de m`rfuri generale, pia]a a
mai sc`zut, dar se mai mi[c` \n agri-
cultur`. Aceste vehicule se pot folosi
[i \n agricultur` [i pentru transport
nisip sau agregate“, a precizat Petra
Hell, reprezentant comercial al Fliegl,
men]ionând c` pe segmentul de
transport m r̀furi generale nu s-a vân-
dut nimic \n România \n acest an. Pe
de alt̀  parte, s-au c̀ utat semiremorcile
de capacitate mic` dedicate mate-
rialelor de construc]ii (saci de ciment
sau glet ori utilaje mici). Autocon-
struct a prezentat la Arad o semi-
remorc` Meiller de 28 mc pentru
transportul agregatelor, una de 60
mc destinat  ̀transportului de cereale,
un trailer Faymonville cu 3 axe, 
precum [i o cistern` destinat` trans-
portului de bitum. De men]ionat
c`, pentru toate produsele expuse,
Autoconstruct a preg`tit o ofert  ̀spe-
cial`, lansat` o dat` cu deschiderea
târgului [i valabil` pe toat` perioa-
da de var` a anului 2009.

... [i eolienele 

Broshuis a pus accentul pe oferte
speciale, expunând o platform`
destinat` paletelor de eoliene, seg-

ment pe care va fi demarat trans-
portul \n scurt timp \n România.
„Am expus un trailer cu 8 axe [i
sarcin` util` de 100 t destinat stâlpi-
lor de eoliene, un low loader [i un
gât de leb`d` cu 4 axe“, a ar`tat
Leen Hagestein, reprezentantul de
vânz r̀i Broshuis \n România, explicând
c` toate trailerele expuse sunt deja
vândute. El a precizat c`, \n 2009,
vânz`rile s-au redus cu mai mult
de 50%, dar exist` \ns` semnale
din Europa de Vest [i Statele Unite
c`, dup` concediile de var`, \ncepe
o u[oar` redresare. „Din p`cate,
tarifele de transport sunt foarte
sc`zute [i nu merit` s` cumperi un
trailer nou, motiv pentru care sunt
preferate vehiculele la mâna a doua.
În acest moment, exist` multe repo -
sesii [i, pân` când nu se vinde tot
stocul, nu se poate face nimic. Apre-
ciem c` se va men]ine criza eco-
nomic` pân` \n 2012-2013. Dar nu
ne vom mai \ntâlni niciodat` cu
ceea ce a fost \n perioada 2007-
2008“, a subliniat Leen Hagestein.

Piesele de schimb
se achizi]ioneaz`
cump`tat

Chiar dac` mai pu]in afectat,
segmentul de piese de schimb se con-
frunt`, de asemenea, cu efectele
reducerii segmentului de transport.
„În ultimul timp, clien]ii sunt mult
mai cump`ta]i, se gândesc de 2-3
ori pân` la a lua decizia de achizi]ie
a piesei. Probabil c`, \n aceast`

perioad ,̀ nu vom mai discuta de sto -
curi de marf`. Vom vorbi numai de
achizi]ii necesare, dar nu ne confrun -
t`m cu o c`dere grav`“, ne-a declarat
Eugen Rab, director de vânz`ri al AB
Inclusive. AB Inclusive, parte a 
SC Speedy Driver Srl, este importator
[i distribuitor de piese de camioane,
reprezentând branduri importante
de produc`tori de pe mapamond. 

Pe de alt̀  parte, volumul vânz̀ rilor
de anvelope a sc`zut semnificativ.
„Am vândut undeva la 40% fa]` de
anul trecut, din cauza segmentu-
lui transport care nu mai func]ioneaz`
cum trebuie [i a b`ncilor care nu mai
acord` finan]`ri“, a ar`tat Sergiu
Sarban, product manager Com Nico
Serv, ad`ugând c` produc`torii de
ma[ini au redus activitatea, iar pro-
duc`torii de anvelope au \nchis
fabrici din Vest. „Din aprilie, pia]a
a \nceput cât de cât s` se mai revi -
goreze, dup` ce primele luni - ia-
nua rie, februarie, martie - au fost la
p`mânt, cu vânz`ri extrem de mici“,
a mai spus el.

Calitatea conteaz`

„M` intereseaz` foarte mult
cre[terea de dup` criz`. Încerc`m
s` supravie]uim [i ne facem pla-
nuri pentru sus]inerea cre[terii de
dup` terminarea acestei conjunc-
turi defavorabile“, ne-a explicat
Vladimir Duca, managing director
Hyva Romania. Hyva Group este
unul dintre cei mai importan]i furni-
zori globali de componente uti-
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lizate \n sistemele hidraulice de
\nc`rcare/desc`rcare de pe camioane
[i semiremorci. Produsele sale sunt
utilizate \n \ntreaga lume \n trans-
porturi, construc]ii, minierit, ma -
nipularea materialelor [i servicii de
mediu. Hyva a pus accent la Trans-
port-AR pe prize de putere, cilindri
[i kituri hidraulice de basculare,
segment pe care pia]a merge mai
bine, decât pe cel de echipamente
cu valoare mare. Potrivit lui Vladimir
Duca, mai ales \n aceast` perioad`,
este foarte important` calitatea
componentelor utilizate pe vehiculele
comerciale, pentru a nu suporta
costuri suplimentare de exploatare. 

Pe segmentul de echipamente
de securitate, Defend Group a
prezentat, la Transport-AR, Defend
Lock - un sistem de blocare a
schimb`torului de viteze, care,
datorit` yalei rezistente [i de cali-
tate, blocheaz` schimb`torul de
viteze \n pozi]ia de mar[arier, schim-
barea treptelor de vitez` fiind ast-
fel imposibil`. Defend este lider \n
domeniul securit`]ii autovehiculelor
\n Cehia, pozi]ie pe care se men]ine
[i \n alte ]`ri, mai ales \n Europa
Central` [i de Est. Începând cu anul
2008, Defend Group a p`truns [i
pe pia]a din România, oferind \n
acest moment cel mai larg sorti-
ment de sisteme de securitate pen-
tru ma[ini. 

Rafturi inteligente

¥inând cont de importan]a pe
care o câ[tig` \n ultimul timp seg-
mentul de logistic` [i \n România,
HI-LO a prezentat vizitatorilor o
gam` complet` de rafturi, pornind
de la sistemele destinate m`rfurilor
paletizate [i pân` la solu]iile spe-
ciale pentru arhivare. Unul dintre pro-
dusele pe care HI-LO pune accent,
Shelfplan, este un sistem de raf-
turi cu deschidere mare, de cali-
tate superioar`. Având o capaci-
tate de \nc`rcare ridicat`, sistemul
este potrivit pentru o gam` larg`
de aplica]ii, precum depozitarea
componentelor de mici dimensiu-
ni, a materialelor, uneltelor, arhivelor,
a articolelor de \mbr`c`minte [i a
dispozitivelor. Concret, Shelfplan
reprezint` o trecere de la rafturile
pentru sarcini u[oare la stelaje pen-
tru pale]i. Sistemul acoper` game

de aplica]ii care variaz` de la depo -
zitarea unei singure unit`]i pân` la
sisteme de depozitare multietajate
[i suport` pân` la 7.000 kg greu-
tate distribuit` uniform pe travee [i
pân` la 1.020 kg \nc`rcare a unei
grinzi. Shelfplan propune, de aseme-
nea, sisteme mobile, care rezolv`
constrângerile legate de spa]iu. Raf-
turile sunt montate pe o baz  ̀mobil̀
[i sunt controlate manual sau elec-
tronic, ceea ce duce la sc`derea
num`rului de coridoare necesar
pentru manipulare. Spa]iul podelei
este folosit la maximum, fiind nece-
sar un singur coridor opera]ional.

{i burse inovative

Nu au lipsit nici bursele de trans-
port de la târgul de la Arad, Bur-
saTransport [i TimoCom oferind
informa]ii de ultim` or` c`r`u[ilor
privind modul \n care se poate \ntâl-
ni cererea [i oferta de transport.
De altfel, ofertantul bursei de trans-

port TimoCom Truck & Cargo, lider
pe pia]a din Europa, a prezentat la
Transport-AR cel mai nou punct al
s`u de atrac]ie: o extindere a pro-
gramului special pentru prestatorii
de servicii de curierat [i nu numai.
Programul este eficient [i u[or de
utilizat, cu ajutorul unei func]ii, care,
datorit` câmpurilor suplimentare
de introducere, face munca firmelor
de transport nu numai simpl`, ci [i
mai confortabil` [i mai eficient`.
Astfel, la introducerea transportului,
se pot stabili \n prezent perioadele
exacte de \nc`rcare [i de desc`rcare,
respectiv informa]ii mai detaliate
despre ora \nc`rc`rii sau a desc`rc`rii.
În afar` de posibilitatea de a pre-
ciza termenele dorite, comenzile
pot fi declarate [i ca deplas`ri spe-
ciale. În plus, fa]  ̀de imaginea de an -
samblu asupra transporturilor, uti-
lizatorul poate selecta acum un câmp
extra pentru deplas`ri speciale [i
poate permite filtrarea corespunz` -
toare a ofertelor.
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L a intrarea \n Republica
Ungar ,̀ solicita]i (\n cazul
\n care ave]i dubii privind
dep`[irea greut`]ii admi -
se) cânt`rirea camionu-

lui [i bonul de cântar. F`r` bon de
cân t`rire, nu p`r`si]i locul cânt`ririi!
„Ex perien]a ne spune c` osia care,
la Nickelsdorf, are 10.500 kg, la
Nagylak va avea (presupunere)
11.510 kg [i ve]i fi amenda]i!“, a
precizat Mayer Siegfried. El a expli-
cat c` limita maxim` de greutate
pe ax` \n Ungaria este de 11.000 kg
pentru autovehiculele prev`zute
cu perne de aer, dar se admite o to-
leran]` de maxim 500 de kg, motiv
pentru care este legal s` se circule
cu pân  ̀la 11.500 kg pe axa motoare.
„În cazul \n care se va constata o gre -
utate de 11.501 kg, nu ve]i avea o
dep`[ire de 1 kg, ci de 501 kg“, a
ar`tat Mayer Siegfried.

Verifica]i \nainte de a porni \n
curs  ̀completarea corespunz`toare
a rubricilor CMR, posesia contrac-
tului de leasing, contractul de mun -
c` [i/sau a legitima]iei de serviciu
cu poza vizat`, valabilitatea copiei
conforme, a verific`rii tahograf
(verifica]i inclusiv dac` dimensiu-
nile de cauciuc \nscrise \n aceasta

corespund cu cele montate pe axa
tr`g`toare), atestat profesional,
ITP etc.  Pentru dep`[irea timpilor
de con ducere, pentru \ntreruperea
(prin mi[carea autovehiculului) a tim -
pilor de odihn`, pentru „\nc`leca -
rea“ pe pauza de odihn` zilnic`
[i/sau s`pt`mânal`, sunte]i obliga]i
ca, \nainte de a fi controla]i de
organele competente, s` \nscrie]i
pe versoul diagramei motivele
dep`[irii, mi[ c`rii autovehiculului

- Neselectarea aparatului
tahograf pe pozi]ia „PAT“
\ntre pauza dintre cele dou`
(sau trei) perioade de 
conducere;
- Neselectarea aparatului
tahograf pe pozi]ia „P~TRAT“
la pornirea \n curs`;
- Neselectarea aparatului
tahograf pe pozi]ia „CIOCANE“
\n momentul \n care sunte]i
supu[i unui control NKH,
ORFK, VPOP.

CÂTEVA MOTIVE
pentru care românii sunt
sanc]iona]i cu amenzi
grase \n Ungaria:

Presiunea cre[te. Amen-
zile se cumuleaz`... În Un-
garia, se vehiculeaz` cifre
astronomice de ordinul ze-
cilor de mii de euro, iar
[ansele românilor de a 
influen]a zelul ie[it din
limitele bunului sim] pe
care \l dovedesc controlorii
maghiari este aproape
egal cu zero. {i pentru c`
paza bun` trece primejdia
rea, am aflat, cu ocazia
târgului de transport de la
Arad, câteva sfaturi
privind modul \n care pot fi
evitate problemele \n 
Ungaria, de la Mayer
Siegfried, membru \n con-
siliul director al Asocia]iei
Patronale a Transportato-
rilor Europa (APTE) 2002 
[i unul dintre cei mai mari
sus]in`tori ai c`r`u[ilor
români \n statul vecin.

sfaturi contra
AMENZILOR
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sau a folosirii unei diagrame pe
intervalul de timp ce dep`[e[te
perioada pentru care a fost con-
ceput`.

Nota]i orice neconformitate
motivabil` pe versoul diagramei.

Verifica]i existen]a [i valabili-
tatea a cel pu]in dou` extinctoare
pe autovehicul.

Verifica]i existen]a trusei me-
dicale \n termen de valabilitate [i
omologat` de Ministerul S`n`t`]ii,
set de becuri de rezerv` (trus` ADR,
dac` este nevoie).

ßan]urile cauciucurilor trebuie
s` fie de 2 - 4 mm, iar pe timp de
iarn` s` ave]i un set de lan]uri anti-
derapante.

Vinova]i din oficiu

„Consider`m oportun` sensibi-
lizarea urgent` a organelor com-
petente române, de a exercita pre-
siuni asupra organelor competente
maghiare, de a amenda Ordonan]a
Guvernamental` maghiar` 57/2007
care reglementeaz  ̀transportul ruti-
er, deoarece consider`m c` este un
atac direct la demnitatea uman`,
nu respect` prezum]ia de nevi-
nov`]ie, \ncalc` flagrant drepturile
de ap`rare \mpotriva abuzurilor
autorit`]ilor, dep`[este atribu]ia sa
de a preveni unele evenimente rutiere
grave survenite din nerespectarea tim -
pilor de conducere [i odihn ,̀ prev`zu -
te \n Regulamentul european 561/2006,
[i se axeaz` \n exclusivitate pe a a -
duce venituri nejustificate la buge-
tul Ungariei, injuste, dispropor]ionale
fa]` de abaterile minore de la regle-
ment`rile europene“, a concluzio -
nat reprezentantul APTE 2002.

C`r`u[ii protesteaz`
Asocia]ia Patronal` a Transporta-
torilor Europa 2002 (APTE) [i Fe-
dera]ia Operatorilor Români de
Transport (FORT) au organizat \n
iulie la N`dlac o conferin]` de pres`
protest cu privire la a bu zurile
repetate ale organelor de control
din Ungaria. C`r`u[ii români au
\ncercat astfel s` sensibilizeze
forurile europene (c` rora, de altfel,
le-au transmis un memoriu), care
ar trebui s` ia pozi]ie vizavi de o
situa]ie care a ajuns la limit`, sol-
dându-se chiar cu sinucideri \n rân-
dul [oferilor amenda]i cu zeci de
mii de euro. „|ncerc`m s` atragem
aten]ia c` nu se mai poate, c` s-a
ajuns la limita - limitelor [i c` au-
torit`]ile ungare [i cele române[ti
trebuie s` g`seasc` o solu]ie ur-
gent` prin care s` aplice regu -
lamentul e uropean privind trans-
  porturile rutiere, a[a cum se aplic`
[i \n alte state. Tematica de con-
trol s` nu fie una direc]ionat` pe
transportatorul român, ci s` fie o
tematic` general`, de control, pe
diferite direc]ii, cum ar fi dep`[iri
de diagram`, dep`[iri de mase
maxim autorizate etc“, a afirmat
Augustin Hagiu, pre[edintele FORT,
citat de Agerpres. 
„Lucrurile nu s-au \mbun`t`]it ci,
dimpotriv`, situa]ia este tot mai
grea, ap`rând deja chiar [i primele
victime umane ale tratamentului
aplicat de autorit`]ile ungare“, a
ad`ugat el.
Anual, \n perioada iunie - august,
se emit avertiz`ri de control \n
ceea ce prive[te transportatorii ce
tranziteaz` statul ungar, avertiz`ri
care au \ns` „caracter discrimina-
toriu [i sunt \ndreptate direct c`tre
transportatorii ro mâni, deoarece
este men]i onat` frontiera cu
România ca punct principal de con-
trol, f`r` a face referiri la celelalte
frontiere ale Ungariei“. Augustin
Hagiu a a cuzat Ministerul Aface ri-
lor Externe c`, \n loc s` protesteze
pentru acest tratament discrimi-
natoriu, se m`r gi ne[te la a se
transforma \n mesagerul au-

torit`]ilor ungare, transmi]ând
transportatorilor comunicate, spre
[tiin]`. 

Românii - 
vac` de muls

Statisticile ungare de control al
transportatorilor din Comunitatea
European` arat` c` pe primul loc,
\n anii 2007- 2008, se afl` Româ-
nia, cu un num`r total de 8.704
amenzi, reprezentând 38,34% din
to talul amenzilor aplicate, pe locul
secund situându-se Ungaria, cu
numai 3.819 amenzi, cuantumul
acestora fiind mult mai mic decât
cel al celor aplicate transportato-
rilor români.
„Ne este refuzat dreptul la o con-
testare corect` a hot`rârilor de
sanc]ionare, prin faptul c` prima [i
a doua instan]` de solu]ionare sunt
forurile superioare ale autorit`]ii
care a aplicat amenda, cu plata unei
taxe de timbru consistente, ce se
percepe la fiecare pas de con-
testare, \n locul a dres`rii c`tre o
Judec`torie com petent`, fapt ce ar
suspenda plata amenzii pân` la
hot`rârea definitiv` de sanc ]io nare.
S` nu uit`m c` toate amenzile date
de c`tre VPOP sunt pl`tite deja \n
momentul depunerii contes ta]iei,
act for]at de sechestrarea autove-
hiculului pân` la plata amenzii. Deci,
\n acest caz, suntem cumulat ne-
drept`]i]i, \nc` \nainte de a se afla
dac` \ntr-adev`r s-a \n deplinit o
abatere de la Regulamentul EC
561/2006 sau nu“, a pre cizat, la
rândul s`u, Miron Spo rea, vice pre -
[edinte APTE 2002.
Reprezentan]ii patronatelor trans-
portatorilor români au men]ionat
faptul c` memoriul transmis fo -
rurilor competente la nivel euro-
pean reprezint` doar prima form`
concret` [i direct` \n abordarea
radical` a problemei, urmând ca
ambele patronate s` \[i asume [i
viitoarele ac]iuni, indiferent de
natura lor.

Conform presei maghiare, 
din cauza unei amenzi 
dispropor]ionate date 
de controlorii unguri, 

un [ofer lituanian 
s-a sinucis

APTE 2002
[i FORT au
postat un
banner-
protest \n
apropiere
de N`dlac,
la grani]a
cu Ungaria
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Tot cu ocazia târgului
de transport de la
Arad, i-am putut lua
un interviu secretaru-
lui de stat din Minis-
terul Transporturilor,
Eusebiu Pistru, chiar
\n standul ZIUA.

Ce se mai \ntâmpl` din punct
de vedere legislativ pentru
combaterea tarifelor de dum-
ping utilizate \n transporturi?

Vom emite o ordonan]` \n acest
sens. Dar trebuie s` discut`m mai
\ntâi acest subiect cu reprezentan]ii
transportatorilor, ai patronatelor
[i ai sindicatelor. Trebuie mai \ntâi
s` ne punem de acord asupra aces-
tor aspecte. Chiar dac` eu consi -
der c` modelul francez este unul
bun, nu m-am gândit la o variant`
anume. A[tept propunerile trans-
portatorilor [i vom alege cea mai bun`
solu]ie. Probabil, dac` o s` ias`
bine, [i alte ]`ri europene vor apli-
ca modelul românesc.

Care este pozi]ia Ministerului
Transporturilor privind redu-
cerea \n Parlament a progra-
mului de transport inter-
jude]ean prin servicii regulate?

Prin legea de aprobare a Ordo-
nan]ei 74/2008, s-a decis revenirea
la o valabilitate de 3 ani a progra-
mului de transport interjude]ean
prin servicii regulate. Exist`, \ns`, o
sc`pare. Noi am cerut s` se revin`
la aceast` perioad` de 3 ani, dar
trebuia ca [i licen]ele care au fost
acordate pe 5 ani s` revin` la 3 ani. 

Dar \n ordonan]` a sc`pat [i 
s-a revenit cu programul la 3 ani, \n
timp ce licen]ele acordate pe 5 ani
r`mân valabile. În acest context
legislativ, peste 2 ani se va face lici-
ta]ie, dar cei care au licen]e pe 5
ani \[i p`streaz` traseele pân` la
expirarea lor. 

Toate licen]ele care vor fi emise
de acum \ncolo vor avea \ns` vala -
bilitate de 3 ani. Vom \ncerca s` mo -
dific`m din nou aceast` ordonan]`
cu ajutorul parlamentarilor pentru

a reduce la 3 ani [i actualele licen]e.
Acum nu ne putem \ncadra. Dac`
avem programul de transport pe
3 ani, peste 2 ani (cât a mai r`mas
pân` la urm`torul program), vom
putea s` facem licita]ie doar pe
câteva trasee noi, pe care le eliber`m
acum. De aceea ar mai trebui f`cut`
\nc` o modificare pentru a reduce
perioada de valabilitate a licen]elor
la 3 ani. Aceasta, dac` o vom face.
Dac` nu, va r`mâne a[a, iar la
urm`toarea licita]ie din 2013 se va
introduce programul pe 3 ani. Nu
[tiu dac` va mai fi vorba despre
licita]ie sau vom opta pentru libe -
ralizare. Lu`m \n calcul toate cele trei
variante: p`strarea sistemului actu-
al, concesiunea [i liberalizarea.

Dar transportatorii...

Programul de transport 
interjude]ean a revenit 
la 3 ani, \n timp ce licen]ele 
acordate pe 5 ani r`mân 
valabile

CONTROL UNIC
din toamn`
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În ce stadiu v` afla]i \n ceea ce
prive[te introducerea con-
trolului unic?

Suntem aproape de sfâr[it. 
I-am dat o form` final`. Mai avem
de rezolvat ni[te probleme privind
stabilirea bugetului. 

Probabil institu]ia se va finan]a
din bugetul ARR. ßi probabil c`,
dup` vacan]a parlamentar`, va fi
func]ional. Îl vom promova prin
ordonan]` de urgen]` dac` va fi
Parlamentul \n vacan]` sau prin
lege, \n caz contrar. 

Când va fi finalizat cu totul, o s`
stabilim de unde lu`m bugetul, de
unde lu`m oamenii, cum trans-
fer`m logistica. Domnul ministru
Berceanu chiar vrea s` introduc`
acest control unic.

Se poate spune c`, din
toamn`, vom avea control
unic?

Eu zic c` da. Dup` cum [ti]i,
toate modific`rile legislative le-am
f`cut \n urma discu]iilor cu trans-
portatorii, cu sindicatele [i cu
patronatele.

Ce mai ave]i \n vedere privind
sensibilizarea autorit`]ilor
maghiare cu privire la 
problemele pe care le
\ntâmpin` c`r`u[ii români \n
aceast` ]ar`?

Am avut, \n urm` cu o lun` [i
jum`tate, o \ntâlnire cu secretarul
de stat omolog din Ungaria. 

Întâlnirea a vizat interconexi-
unea drumurilor pe care le avem
\n zonele de frontier`, dar am pur-
tat [i discu]ii cu privire la controalele
care se fac de c`tre autorit`]ile
maghiare transportatorilor români. 

A r`mas s` mai avem o discu]ie
pe tema reglement`rilor care sta-
bilesc cuantumul foarte mare al
amenzilor pentru nerespectarea
regulilor privind timpii de condus
[i odihn`.

V` mul]umim pentru timpul
acordat.

Inspectori pentru oriceVa fi emis` o ordonan]` pentru 
combaterea tarifelor 
de dumping 

Ultima variant` de modificare a
Ordonan]ei de Urgen]` 109 privind
transporturile rutiere discutat` \n
comisia de dialog social de c`tre
reprezentan]ii Ministerului Trans-
porturilor [i Infrastructurii (MTI) [i
cei ai patronatelor men]ioneaz`
c` va fi desemnat` o institu]ie
public` din subordinea MTI ca fiind
organismul unic de control \n
domeniul transporturilor rutiere,
care va efectua controlul 
respect`rii prevederilor legisla]iei
din domeniu, precum [i inspec]ia
[i controlul activit`]ii de transport
rutier a operatorilor de transport
rutier, a operatorilor de activit`]i
conexe transportului rutier, a
st`rii tehnice a vehiculelor rutiere
aflate \n circula]ie pe drumurile
publice [i a utiliz`rii infrastructurii
rutiere. Acela[i organism unic de
control va verifica activitatea [co-
lilor de conduc`tori auto [i a in-
structorilor autoriza]i.
Condi]iile aferente ob]inerii
calit`]ii de inspector al 
organismului unic de control, 
precum [i atribu]iile [i obliga]iile
acestora, se vor stabili prin 
hotâre de Guvern.
Conform propunerii de act norma-
tiv, inspectorii organismului unic
de control vor asigura verificarea
respect`rii condi]iilor de operare a
transporturilor rutiere [i a ac-
tivit`]ilor conexe acestora, a
st`rii tehnice a vehiculelor rutiere
utilizate la opera]iunile de trans-
port rutier, a respect`rii limitelor
maselor [i/sau dimensiunilor
maxime admise/autorizate [i a
achit`rii tarifului de utilizare a in-
frastructurii de transport rutier,
precum [i verificarea activit`]ii de
preg`tire a persoanelor \n vederea
ob]inerii permisului de conducere. 
Aceea[i propunere stipuleaz` c`
sunt supuse controlului toate ve-
hiculele rutiere care sunt oprite,
sta]ioneaz` sau circul` pe dru-
murile publice, destinate [i uti-

lizate pentru transportul de
m`rfuri, a c`ror mas` total`
maxim` autorizat`, inclusiv re-
morca sau semiremorca,
dep`[e[te 3,5 tone, toate autove-
hicule de transport persoane cu
mai mult de 9 locuri (inclusiv al
conduc`torului auto), precum [i
toate autovehiculele utilizate la
activitatea de preg`tire a per-
soanelor \n vederea ob]inerii per-
misului de conducere. 

Drept de oprire 
[i de acces

Inspectorii organismului unic de
control vor avea dreptul s`
opreasc` orice vehicul rutier care
circul` pe drumurile publice inclus
\n aceste categorii, iar autove-
hiculele de control aflate \n
dotarea organismului unic de con-
trol vor fi dotate cu dispozitive de
semnalizare luminoas` de culoare
ro[ie cu mesaje variabile, de care
pot face uz numai pentru oprirea
\n trafic a vehiculelor. Astfel, la
afi[area pe dispozitivul de sem-
nalizare luminoas` de culoare
ro[ie, cu care este dotat autove-
hiculul de control, a mesajului
„URMA}I-M~“, conduc`torul auto
al vehiculului rutier vizat este
obligat s` \nso]easc` 
autovehiculul de control pân` 
la locul efectu`rii controlului. 
De men]ionat c` inspectorii 
organismului unic de control 
au drept de acces \n cabina 
vehiculului rutier [i \n spa]iul 
destinat m`rfurilor sau 
persoanelor transportate \n 
vederea efectu`rii verific`rilor 
[i au dreptul s` solicite
conduc`torului auto orice 
document relevant. Mai multe 
informa]ii privind modul \n care se
va desf`[ura controlul unic ve]i
putea consulta pe site-ul nostru
www.ziuacargo.ro.
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U
niunea Na]ional̀  a Trans-
portatorilor Rutieri din
România (UNTRR) a
devenit reprezentant
oficial al companiei aus-

triece Service 24 \n România, \n
urma unui contract semnat la Arad.
Service 24 ofer` asisten]` rutier`
profesional` pentru vehicule peste
2,8 tone \n 32 de state, \n multe
dintre ]`ri aplicându-se pre]uri fixe,
disponibile pentru client \nainte
de cererea pentru repara]ie.

Concret, oferta companiei aus-
triece include asisten]` rutier` la
fa]a locului, indiferent de marca
vehiculului, asisten]` rutier` rapid`
de anvelope, remorcare [i tractare,
service pentru osii/remorci (0-24
de ore), servicii de repara]ii 0-24
de ore [i transmiterea cazurilor
c`tre service-urile autorizate ale
produc`torului. La acestea, se adaug`
servicii de securitate rutier`, \n cazul
controalelor realizate de poli]ie,
serviciu de plat` a amenzilor, cu
posibilitate de recuperare, ajutor
\n caz de probleme lingvistice, trans-
bordare/transportarea m`rfii [i a
c`l`torilor, asigurare de transport
de rezerv`/conduc`tor auto [i ser -
vice pentru unit`]ile de refrige rare.
De asemenea, se asigur` manage-
mentul daunelor 24 de ore din 24,
garan]ii de plat`, plata pe loc f`r`
numerar, asisten]` rapid` [i con-
siliere pentru m`rfurile periculoase,
training, cursuri de calificare [i secu-
ritate pentru [oferi, precum [i ser-

vicii privind securitatea rutier`
(24/24 ore), \n cooperare cu Cen-
trala de Asisten]  ̀Rutier  ̀Service 24.

Operatori dedica]i
românilor

Toate aceste servicii pot fi acce-
sate acum \n limba român`, indife -
rent de teritoriul statului unde trans-
portatorul se confrunt` cu proble -
me (atâta timp cât acesta se afl` \n
aria de acoperire a Service 24). 

Lucrurile 
sunt simple 

Spre exemplu, dup` apari]ia
problemei tehnice, conduc`torul
auto sau cineva de la sediul companiei
apeleaz` un num`r de telefon pus
la dispozi]ie de UNTRR, care reali -
zea z` un proces verbal al tuturor

proceselor de asisten]` de la mo -
mentul primirii apelului pân` la
finalizarea cazului. Sunt preluate
informa]iile necesare: datele de con-
tact ale persoanei care telefoneaz`,
numerele de \nmatriculare ale ca -
mi onului [i unit`]ii remorcate (se
verific  ̀dreptul de a conduce \n baza
listei vehiculelor companiei), datele
de localizare [i descrierea proble-
mei (constatarea avariei). În func]ie
de natura problemei, se ia leg`tura
cu service-ul autorizat al produc`to -
ru lui vehiculului sau cu al]i parteneri
Service 24 din statul respectiv, iar
\n 20 de minute dup  ̀primirea comen-
zii, persoana de contact este infor-
mat` telefonic sau prin mesaj cu
privire la starea cazului. Dup` \nc`
50 - 60 minute, se realizeaz` verifi-
carea st`rii cazului (exemplu: aju-
tor direct la locul avariei). Dac` nu
a sosit asisten]a rutier` \n locul
respectiv, urmeaz  ̀un nou apel c`tre
service-ul furnizor de servicii [i se
anun]  ̀din nou [oferul [i conduc`to -
rul parcului auto când va sosi asis-
ten]a rutier`. Procedura se repet`
pân` la \ncheierea cazului dat. De
men]ionat c  ̀este posibil̀  [i urm r̀irea
cazului \n timp real prin Internet
(contra plat`). Tarifele serviciilor
oferite de Service 24 sunt disponi-
bile \n limba român  ̀pe site-ul UNTRR.

Pagini realizate de 
Meda BORCESCU 

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Service 24 Truck-
Assistance este
prezent \n:

Servicii la costuri fixe

Costuri fixe de service,
asisten]` rutier`, consul-
tan]` juridic` 24 din 24 de
ore [i... un singur inter-
locutor pentru \ntreaga
Europ`. Totul dup` un sis-
tem bine pus la punct de
c`tre austrieci.

Benelux, Belarus, Bosnia 
[i Her]egovina, Bulgaria, 
Danemarca, Germania, 
Estonia, Finlanda, Fran]a, 
Grecia, Regatul Unit, Irlanda,
Italia, Croa]ia, Letonia, 
Lituania, Macedonia, Norvegia,
Austria, Polonia, Portugalia,
România, Suedia, Elve]ia, 
Serbia/Muntenegru, Slovacia,
Slovenia, Spania, Cehia, 
Turcia, Ucraina, Ungaria. 
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Dac` m`nânc` mai
s`n`tos, [oferii de
camion pot s`-[i
\mbun`t`]easc` timpii
de reac]ie. Dar mai
ales, acest fapt poate
salva vie]i pe [osea.
Volvo Trucks Olanda a
analizat \ndeaproape
un studiu realizat \n
Danemarca \n aceast`
privin]` [i, ca rezultat,
a introdus un curs nou
\n cadrul programului
de [colarizare pentru
[oferi: „Grija pentru
s`n`tate“.

L eg`tura dintre hrana [ofe -
rilor [i siguran]a traficu-
lui nu este o no]iune chiar
atât de nou`. Este cunos-
cut de mult` vreme c`

func]ionarea bun` a creierului [i
men]inerea st`rii sale de alert`
necesit` carbohidra]i, care sunt

converti]i de c`tre organism \n glu-
coz` \n sânge, \ntr-un ritm constant
pe parcursul zilei. Ob]inem acest
ritm dac` mânc`m carbohidra]i
complec[i. Carbohidra]ii simpli pre-
cum dulciurile, b`uturile r`cori-
toare [i pâinea alb`, pe de alt`
parte, produc „explozii“ rapide de
energie, care ne las` la fel de obosi]i
dup` numai o or`. Studiul, realizat
de c`tre consultantul Mette-Marie
Linding, \n cooperare cu funda]ia
educa]ional  ̀a Uniunii Transportului
din Danemarca, arat` c` [oferii cu
o diet` nes`n`toas` au distan]e de
frânare mai lungi fa]` de cei care
m`nânc` mai s`n`tos. În prima
faz`, Linding a pornit cu ma[ina \n
vacan]` \n Sudul Europei [i a expe -
rimentat pe ea \ns`[i modul cum 
mâncarea servit` \n restaurantele
din parc`rile de-a lungul autostr`zi -
lor, combinat` cu stilul de via]`
sedentar de la volan, face dificil`

men]inerea unui stil de via]  ̀s`n`tos
pentru [oferi.

Hipoglicemia 
reduce 
concentrarea

Pentru a investiga [i mai clar a -
ceast` leg`tur`, ea a folosit dou`
gru puri, unul compus din 23 de [oferi
care aveau o diet` s`n`toas`, cu
respectarea orelor de mas ,̀ iar mem-
brii celuilalt grup [i-au continuat
dieta obi[nuit`. Dup` o perioad` de
12 zile, timpii de reac]ie ai participan]ilor
au fost eviden]ia]i prin câteva teste
de simulator. ßoferii care au mân-
cat regulat [i s`n`tos [i care, prin
urmare, au avut un nivel constant
al glucozei, au \nregistrat timpi de reac]ie
\n medie cu 16% mai rapizi decât
[oferii din cel`lalt grup. În acela[i
timp, [oferii cu dieta s`n`toas` s-au
considerat mai calmi [i mai satisf`cu]i
ca rezultat a rutinei meselor regulate,
comparativ cu ceilal]i, care d`deau
dovad` de proast` dispozi]ie, dureri
de cap, cre[terea stresului [i o pu tere
de concentrare redus`. Studiul a
ar`tat, de asemenea, c`, \n doar 12
zile, este posibil s` reduci presiunea
sângelui [i nivelul colesterolului atât
de mult, \ncât nu mai este nevoie
de tratament. La \nceputul studiului,
52% dintre participan]i aveau tensiunea
arterial` ridicat`, necesitând trata-
ment, iar 74% aveau un nivel ridicat
al colesterolului, necesitând, de
asemenea, medicamenta]ie. Totu[i,
dup  ̀doar 12 zile de diet  ̀s`n`toas`
cu mese regulate de [ase ori pe zi,
aceste valori au sc`zut la 30 [i respec-
tiv 39%. În plus, a fost remarcat un
rezultat [i mai vizibil: [oferii care au
mâncat s`n`tos au pierdut pân` la
[apte kilograme \n cele 12 zile de
test. În cadrul companiei Volvo Trucks
din Olanda, aceste rezultate au fost
primite cu un interes considerabil
[i, \n toamna trecut`, compania a
introdus „S`n`ta tea“ \n toate cursu -
rile sale pentru perfec]ionarea [ofe -
rilor. Cursul include informa]ii despre
ce \nseamn` o diet` s`n`toas`, des-
pre cum s` faci exerci]ii \n timpul
pauzelor de pe drum, sfaturi despre
o pozi]ie corect` de condus [i veri-
ficarea s`n`t`]ii etc. 

Text: Josefin EKMAN
Adaptarea: Raluca MIH~ILESCU

...S` mânc`m
s`n`tos 
ca s` sc`p`m
de accidente

VOLVO TRUCKS
ne sf`tuie[te..



18

V
A

M
~

1 iulie a marcat 
intrarea \n vigoare 
a obligativit`]ii ca 
operatorii de trans-
port s` se \nscrie \n
baza de date EORI,
\nainte de a completa
declara]iile vamale.

„T o]i transportatorii,
in diferent de na]io -
nalitate, trebuie s`
fie \nregistra]i EORI.
Iar dac` transpor -

tatorii din România au fost infor-
ma]i din timp despre aceast  ̀cerin]`
[i despre procedura de ob]inere,
nu se poate spune acela[i despre
c`r`u[ii din afara UE“, ne-a explicat
Daniel Ou[or, director Transit Net.

El a precizat c` un transporta-
tor din Turcia care intr` pentru
prima dat` \n UE dup` 1 iulie prin
Italia sub acoperirea carnetului TIR,
ob]ine num`rul EORI \n Italia [i
efectueaz` transportul cu carnet
TIR [i declara]ie de tranzit elec-
tronic` TIR. „La urm`toarea intrare
\n comunitate, prin Bulgaria, unde
este intrebat de num`rul EORI, tra-
duce documentul primit de la autori-
tatea italian` [i \l prezint` la vama
bulgar`. Este apoi eliberat \n tran -
zit de vama bulgar` cu destina]ie
România. La cursa de \ntoarcere
\ncarc` din România cu destina]ie
Turcia. Aceasta presupune deschiderea
unui tranzit sub acoperirea carne-
tului TIR [i depunerea electronic`
a unei declara]ii de tranzit TIR \n
NCTS (n.r. sistemul electronic de
tranzit al v`mii)“, a completat Daniel
Ou[or. Astfel, \ntrucât NCTS RO
verific` [i valideaz` num`rul EORI,
num`rul EORI alocat de vama ita-
lian  ̀nu este recunoscut, prin urmare

transportul nu poate avea loc. Mo -
tivul: autoritatea vamal` italian`
nu a transmis baza de date a nume -
re lor EORI alocate la Bruxelles iar 
NCTS RO a fost modificat de la 1
iulie cu func]ia de verificare a
num`rului EORI alocat la nivel UE.
„În acest caz, transportatorul nu
are nici o vin` [i este \ndrept`]it s`
cear  ̀un nou num`r EORI din Româ-
nia. Acest lucru presupune timp
pierdut [i nerespectarea principiului
num`rului unic EORI enun]at de
Regulamentul (CEE) 2454/93“, a
precizat Daniel Ou[or. 

Probleme pentru
extra-comunitari,
v`mi aglomerate

El a subliniat c` nu s-a solicitat
EORI pentru destinatarii din UE \n
cadrul opera]iunilor de tranzit vamal,
nu a existat o procedur` clar` pen-
tru ob]inerea num`rului EORI de
c`tre transportatorii str`ini [i nu a
existat o perioad  ̀tranzitorie, cerin]a
utiliz`rii EORI intrând \n vigoare de
la 1 iulie. De exemplu, transporta-
torii str`ini (precum cei moldoveni)

nu au avut posibilitatea ob]inerii
acestui num`r decât dup` 1 iulie.
„Aceasta s-a suprapus [i cu schim-
barea sistemului de tranzit vamal -
NCTS, sistem care nu a func]ionat
mai mult de dou` zile. Astfel, pe 
1 iulie, la biroul vamal Albi]a, sta -
]io nau mai mult de 50 camioane“,
a mai ar`tat directorul Transit Net. 

El a men]ionat c` EORI este soli -
citat atât pentru transportatori cât
[i pentru destinatarii din UE. Aces-
te informa]ii se completeaz` \n
declara]ia electronic` de tranzit
TIR. „Spre deosebire de NCTS RO, 
sistemul bulgar \nc` nu verific` [i
valideaz` num`rul EORI cu baza de
date central` de la Bruxelles, o
m`sur` corect` \ntr-o perioad`
tranzitorie, când \nc` nu se face o
analiz` de risc centralizat. Bulga -
ria a implementat \n sistemul de
tranzit 17 caractere obligatorii pen-
tru num`rul EORI. Prin urmare, a vând
\n vedere c`, \n România, num`rul
EORI este acela[i cu Codul unic de
\nregistrare (7, 8 sau 9 carac tere),
sistemul bulgar nu a permis crea -
rea declara]iilor de tranzit TIR cu
num`rul EORI real. Am informat
autoritatea vamal` din Bulgaria
despre aceast̀  problem  ̀(au fost mira]i,
\ntrucât au crezut c` toate statele
membre vor avea o structur` a nu -
m`rului EORI format  ̀obligatoriu din
17 caractere) [i au updatat sistemul
pe data de 2 iulie“, a ar`tat direc-
torul Transit Net, men]ionând c`, la
\nceputul lunii iulie, la v`mile de
intrare \n Bulgaria dinspre Turcia,
a fost foarte aglomerat (aproxima-
tiv 200 camioane sta]ionate).

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

Înregistrare obligatorie

Pe scurt
Num`rul EORI este un num`r
unic \n Comunitatea 
European`, utilizat de la 1 iulie
2009 pentru toate opera]iunile
vamale derulate de acestea pe
\ntreg teritoriul Uniunii 
Europene. \n România, 
autoritatea competent` 
cu \nregistrarea [i atribuirea
numerelor EORI este 
Autoritatea Na]ional` 
a V`milor. 
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V EH I CULE  
CONFISCATE
pentru cereale f`r` acte

Transportul de cereale
f`r` documente de
\nso]ire a m`rfii
atrage confiscarea
m`rfii dar [i a mijlocu-
lui de transport. Prin
Ordonan]a 93 
publicat` la \nceputul
lunii iulie \n Monitorul 
Oficial nr. 457, 
autorit`]ile impun
m`suri severe, 
motivate prin faptul
c` se \ncearc` 
eliminarea „banilor
negri“ din domeniu.

C onform noului act nor-
mativ, transportul cereale -
lor sau al produselor de
panifica]ie \n scop co-
mercial, ne\nso]it de do -

cumentele care s̀  justifice provenien]a
legal` a acestora atrage o amend`
cuprins` \ntre 3.000 [i 5.000 lei pre-
cum [i confiscarea m`rfii [i a vehicu-
lului utilizat. Constatarea contra-
ven]iilor [i aplicarea acestor sanc]iuni
intr` \n atri bu]iile G`rzii Fi nanciare
[i ale Po li]iei Rutiere. Pentru a avea
un control cât mai eficient, a fost
solicitat inclusiv spriji nul Autorit`]ii
Rutiere. „Confiscarea mijloacelor de
transport nu este f`cut` de c`tre
noi. ARR opre[te vehiculele [i con-
troleaz` documen tele, comunicând
rezultatul celor care pot dispune
confiscarea. Documentele sunt ver-
ificate [i la cel ca re \ncarc` [i la des-
tinatar. Lipsa documentelor necesare
atrage imobilizarea vehiculelor - se
re]ine certificatul de \nmatriculare
[i se ridic` pl`cu]ele de \nmatricu-
lare. Am pri mit deja o solicitare din
partea au to rit`]i lor din jude]ul Ialo-
mi]a pentru des f`[urarea de aseme-
nea controale. Bine\n]eles c` am
dat curs a cestor solicit`ri“, a pre-
cizat Florian Coman, director gene-
ral adjunct ARR.

Autorit`]ile 
nu pierd vremea

Imediat dup` publicarea ordo-
nan]ei, au [i \nceput controalele,
fiind stabilite sanc]iuni consistente
[i confiscate mijloace de transport. 

Un motiv al implic`rii autorit`]ilor
de control ar putea fi reprezentat [i
de faptul c  ̀15% din veniturile rezul-
tate \n urma valorific`rii bunurilor
confiscate [i a sanc]iunilor aplicate
se constituie \ntr-un fond de pre-
miere. 

Astfel, la Arad, au fost confis-
cate 30 t de porumb [i autovehiculul
care le transporta (\n cadrul opera]iu -
nii „C`r`u[ul“). În jude]ul Olt, au
fost confiscate 140 t de grâu, \n
Teleorman 140 t de grâu [i rapi]` (\n
condi]iile \n care au fost controlate
143 de mijloace de transport), iar
\n Alba au fost blocate cinci auto-
camioane care transportau cereale
f`r` documente de \nso]ire a m`rfii. 

În acela[i timp, \n Ialomi]a, au 
fost re]inute 38 t de grâu. Acestea
reprezint`, \ns`, doar o parte dintre
controalele efectuate, iar ac]iunile
continu`.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Pentru c` este criz`,
cap`t` dimensiuni
strategice [i 
activitatea logistic` \n
cadrul organiza]iilor.
Dar nu po]i schimba
ceva peste noapte 
[i nici s` transformi 
o activitate reactiv`,
a[a cum a fost
pozi]ionat` 
activitatea logistic`
pe pia]a româneasc`,
\ntr-o activitate
proactiv`. 

L ogistica trebuie s` de -
serveasc` activitatea de
vânzare; trebuie s` fie
marf` suficient` pentru
ca departamentul de

vânz`ri s` vând` orice [i oricând
dore[te clientul. Sunt de acord cu
aceast` axiom`, \ns` nu sunt de
acord cu defini]ia lui „suficient“
pentru o bun` parte din compani-
ile ce opereaz  ̀pe pia]a româneasc .̀ 

Previziuni gre[ite,
bani arunca]i pe
fereastr`

S` facem ni[te ipoteze de calcul
pentru a vedea „rezultatul“ unei
pre viziuni gre[ite. Presupunem c`,
pentru trimestrul I 2009, s-au f`cut
previziuni de achizi]ie \n luna noiem-
brie 2008, de 1.000.000 euro. Achizi -
]iile provin din import [i costul trans-
 portului este de 1.500 euro/curs .̀ Pla -
ta este agreat` cu transportatorul
la 30 zile. De obicei, personalul din
vânz`ri discut  ̀de valori [i nu de can-
tit`]i, care, de cele mai multe ori, nu
sunt cunoscute de c`tre vânz`tori
[i nici volumul [i greutatea arti-
colelor vândute. Impactul acestei
lipse de cuno[tin]e [i a unei evalu -
`ri preliminare a volumelor [i greu -
t`]ilor se reflect` \n mod direct asu -
pra costurilor logistice [i financia-
re legate de p`strarea m`rfurilor
\n stoc. Nu trebuie blamat [i pena-

lizat logisticianul pentru efectele
\n cascad` provocate \n avalul lan -
]ului cererii. 

Costul m`rfii pentru o \nc`rc`tu -
r` complet` este de circa 10.000
euro (33 pale]i) ceea ce \nseamn`
contractarea a 100 camioane. 

Calculele sunt
clare

Criza afecteaz` serios vânz`rile,
care scad cu 40% \n primul trimestru.
Ce implica]ie are men]inerea \n
stoc, pe o durat` mai lung`, \n ter-
meni de costuri lunare, a unui num`r
mediu \ntre 800 [i 1.000 pale]i? 

Cele prezentate mai sus repre -
zin t` un semnal de alarm` pentru
a demonstra ce u[or se poate ob]ine
profit prin reducerea costurilor lo -
gistice \n mod s`n`tos, printr-o sim -
pl` reevaluare a dimensiunii sto -
curi lor [i printr-o mai bun` previ -
zionare a viitoarelor vânz`ri. Ele-
mentele de cost listate nu sunt toa -
te costurile pe care o companie le
sus]ine pentru p`strarea stocurilor,
ci sunt cele mai evidente. 
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Dobând` la linia de credit: 17%

Cost handling IN/OUT: 1 euro/palet

Cost depozitare: 4 euro/palet

Situa]ia A:
Nr. pale]i: 800

Cost depozitare: 3.200

Cost handling: 800

Cost finan]are marf`:

3.434

Cost finan]are transport: 510

Total: 8.744

Valoare marf` (la pre] de cost):

242.500 euro

Costuri lunare procentuale:

aproximativ 4%.

Ipoteze:

Vânz`ri f`r` cap, 
vai de afacere!
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Controlul costurilor
este esen]ial

Concertarea eforturilor tuturor
departamentelor [i gândirea dezvol -
t` rii conceptului de supply chain
poate ajuta \n special \n situa]ii de
criz`, \n cazurile \n care blocajele fi -
nanciare \n lan] sunt tot mai dese
[i când cuvântul de ordine este
„reducerea costurilor“. Este o real-
itate faptul c  ̀nu a sosit \nc  ̀momen-
tul \n care, la nivel cultural, \n Româ-
nia, s` poat` fi dep`[it` mentali-
tatea performan]ei individuale [i
promovat` mentalitatea perfor-
man]ei de echip`; totu[i, mediul
economic ne for]eaz`, sistemele [i
gradul de dezvoltare la nivel eco-
nomic ne ajut ,̀ lipse[te numai ingre-
dientul „determinare“ [i poate
pu]ine cuno[tin]e aplicate \n prac-
tic`. Urm`rirea costurilor legate de
transferul [i men]inerea m`rfurilor
\n diferite loca]ii la nivel de organiza -
]ie pân` la utilizarea acestora de
c`tre clientul final v` poate ajuta [i
la luarea unor decizii de tip make
or buy. În momentul \n care vo-
lumele sunt volatile, este impor-
tant s` ne asigur`m c` avem cât

mai multe costuri variabile, astfel \ncât
s` nu afecteze performan]ele com-
paniei, linii de credit, leasing, amor-
tiz`ri [i credite. Controlling-ul logis-
tic este rar \ntâlnit \n România, dar
este un instrument necesar [i util do -
meniului. 

„Ajutor“ \n c`dere

Costurile logistice sunt cu atât mai
\mpov`r`toare cu cât marfa are o va-
loare mai mic`. Retailul este unul
dintre domeniile unde performan]a
logistic`, [i nu numai, exceleaz`,
deoarece marjele de câ[tig sunt
\ntotdeauna mici, ceea ce conteaz`
fiind volumele. Chiar [i \n vremurile
bune, FMCG-ul urm`rea cu aten]ie
toate elementele de cost [i mul]i
dintre cititorii care sunt furnizori ai
lan]urilor interna]ionale de maga-
zine [tiu cum arat` cear[afurile
anuale prezentate la negocieri de c  ̀-
tre buyer-ii specializa]i. Nu acela[i
lucru se poate spune despre indus-
tria IT, de exemplu, unde valoarea
produselor este foarte mare [i com-
paniile \n perioadele lor de glorie
urm`reau numai cota de pia]` [i
cifra de afaceri. C`derea pie]ei a

dus chiar [i la falimentul unor juc` -
tori din pia]` care au fost prin[i
nepreg`ti]i, cu stocuri mari [i cos-
turi pe m`sur`. Este cel mai bun
exemplu de gestiune proast` a pre-
viziunilor [i opera]iunilor pe ter-
men scurt [i mediu, industria fiind
„ajutat`“ \n c`derea ei de costurile
suplimentare generate de sc`derea
pre]urilor la care produsele din stoc
se pot vinde, acestea fiind concura -
te de modele noi ap`rute, având
performan]e net superioare. E bine
sau e r`u ceea ce ni se \ntâmpl`?
Este clar c` nu este pl`cut s` treci
printr-o maturizare atât de rapid`,
dar, pe termen lung, ne ajut` s` tr` -
im s`n`tos, etic, verde... [i putem
ad`uga o serie de alte elemente pe
care, pân` acum, le-am neglijat. În -
treaga comunitate trebuie s`-[i di -
mensioneze opera]iunile atât cât
poate duce, deoarece dictonul „cine
nu risc` nu câ[tig`“ poate fi aplicat
mai u[or pe pie]e previzibile [i ma -
ture [i nu pe pie]e panicate [i f`r`
„istorie antic`“ de economie de pia] .̀ 

Adriana P~L~{AN
AFP-MKT Consulting 

& Management
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O rganizarea pân` \n cele
mai mici am`nunte,
dublat` de sisteme
informatice perfor-
mante, echipamente

de ultim` or` [i, bine\n]eles, de o
echip` bine preg`tit` reprezint`
direc]ia pe care a decis s` pun`

accentul Dumagas, una dintre com-
paniile române[ti cu tradi]ie \n
transporturi, care, \n ultimul timp,
are un cuvânt de spus [i pe seg-
mentul de logistic`.

„Am trecut de etapa proiectu-
lui pilot, care a presupus contractarea
\n 2006 a unui spa]iu de depozitare
mai mic \n cadrul parcului Cefin.
Am \nv`]at atuurile [i punctele slabe
\n aceast` perioad`, iar \n 2009
putem spune c` \ncepem s` con-
solid`m [i chiar s` dezvolt`m
activitatea de logistic`“, ne-a
explicat Ionel Cipere, director de
logistic` al Dumagas. Compania
opereaz` \n acest moment aproape
20.000 mp de depozite, dintre care
10.000 mp \n cadrul Mercury Busi-
ness Park de lâng` Bucure[ti, 5.000
mp \n depozitul sub temperatur`
controlat` de la Craiova, iar restul
pe platforme cross-docking amplasate
strategic \n ]ar`.

Sistem de livrare
\n 24 de ore

„Pornind de la lan]ul de frig,
am reu[it s` punem la punct un sis-

tem de livr`ri \n 24 de ore oriunde
\n ]ar`, \n care vom introduce \n
perioada urm`toare [i m`rfurile
care se preteaz  ̀la condi]ii ambientale
de transport [i depozitare“, a pre-
cizat Ionel Cipere, ad`ugând c`, \n
ultimele 12 luni, Dumagas a investit
7 milioane de euro pe segmentul de
logistic`.

„Punem un mare accent pe dez-
voltarea intensiv  ̀\ncepând de la orga-
nizare, planificare, proceduri de
lucru, indicatori de performan]`,
altfel spus, pe calitatea serviciului.
Avem convingerea c`, \ndeplinind
acest criteriu important, juc`m o
carte câ[tig`toare. Am declarat
2009 anul calit`]ii, afirma]ie care
se concretizeaz` prin finalizarea
investi]iilor \n acest domeniu,
\ncepând de la partea de echipamente
de manipulare [i de stocare, pân`
la elementele de siguran]̀  a m r̀furilor
[i la sistemele informatice imple-
mentate \n toate depozitele (WMS).
Din punct de vedere informatic,
vrem s` dep`[im grani]a depozi -
tului [i s` implement`m softul de
planificare [i organizare pe seg-
mentul de transport secundar. Vom
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Într-o perioad` \n care
putem vorbi cu greu 
despre previziuni, miza o
constituie transformarea
\ntr-o m`sur` cât mai
mare a costurilor fixe \n
costuri variabile, 
direct propor]ionale cu
volumul activit`]ii. Pe
segmentul de servicii 
logistice, solu]ia const`
\n externalizare.
Obiectivul comun al 
logisticianului [i al 
clientului devine, \n 
acest context, 
angajarea cheltuielilor \n 
direct` concordan]` cu
nevoile, \n condi]iile
men]inerii controlului. Iar 
secretul reu[itei const`
\n organizare.

EXPER}I \n organizare



23

monta terminale pe mijloacele de
transport, inclusiv scannere care
s` confirme \n timp real livrarea“,
a ar`tat directorul de logistic` al
Dumagas. Ionel Cipere a subliniat
c` realiza rea unui control eficient al
opera]iuni lor \n condi]ii de transpa -
ren ]` maxim` reprezint` elemente
de baz` \n rela]ia cu clien]ii. De alt-
fel, o vizit` la depozitul Dumagas,
amplasat la km 23 al autostr`zii
Bucure[ti - Pite[ti, ne-a convins c`
organizarea reprezint` unul dintre
punctele forte ale companiei. Iar
ghid ne-a fost directorul de logis-
tic` Ionel Cipere.

Culorile 
au un sens precis

Înc` de la \nceput, am observat
grija pentru detalii. Înainte s  ̀intr`m
\n depozit, am trecut pe la recep]ie,
unde am primit veste ro[ii dedi-
cate vizitatorilor. De altfel, toat`
lumea poart` veste colorate, \n
func]ie de zona pe care o reprezint`.
În total, sunt utilizate 7 culori. „În
felul acesta, poate fi urm`rit u[or [i
cu exactitate fluxul for]ei de munc`
\n depozit. Vezi dac` fiecare \[i
respect` atribu]iile. Iar dac` apare
cineva \n depozit care nu are vest`,
\nseamn` c` avem o problem`“, a
explicat Ionel Cipere. De altfel, cele

96 de camere video amplasate peste
tot \n depozitul de 10.000 mp fac
lucrurile mult mai simple. Sistemul
video le permite celor de la Duma-
gas dar [i clien]ilor s` urm`reasc`
toate opera]iunile prin care trec
m`rfurile, inclusiv \nc`rcarea \n
camioane [i plecarea acestora. În
plus, WMS (sistemul informatic de
management al depozitului) per-
mite o eviden]` exact` a stocurilor
fiec`rui client \n parte, oferind o
baz` real` pentru optimizarea acti -
vi t`]ii [i reducerea costurilor. Totul
se face pe baz  ̀de tehnic  ̀modern ,̀
f`r` a mai fi necesar suport de hâr-
tie (paper less).

Verificare 
dubl`, informa]ie
\n timp real 

Spre exemplu, la sosirea camioa -
ne lor \n depozitul Dumagas, se rea-
lizeaz` controlul sigiilor (dac` este
cazul), apoi documentele m`rfurilor
sosite sunt \nregistrate \n sistemul
de management informatic. Con-
comitent, are loc desc`rcarea pe
platoul de recep]ie [i preg`tirea
m`rfurilor pentru verificare. „Rea -
liz`m inventarul «\n orb» al m`rfurilor
(persoana care face verificarea nu
cunoa[te datele \nscrise pe docu-

mentele de \nso]ire a m`rfurilor). Pro-
cesul de recep]ie este ulterior core-
lat prin intermediul WMS cu docu-
mentele de \nso]ire a m`rfurilor.
Datele trebuie s` corespund`. ßi
toate aceste opera]iuni sunt suprave -
gheate prin intermediul camerelor
video“, a explicat Ionel Cipere. Dup`
finalizarea procesului de recep]ie,
WMS trimite \n mod automat nota
de recep]ie [i documentele de \n -
so]ire a m`rfurilor scanate la adre -
sa de e-mail a clientului. Mai mult
decât atât, ie[irile de marf` sunt
procesate de c`tre WMS. M`rfurile
sunt scanate, \nc`rcate \n vehicule,
iar sistemul informatic transmite
automat rapoartele de livrare pe
e-mail. Transportul poate fi oferit,
de asemenea, de c t̀re Dumagas, care
dispune de o flot` proprie de 450
de camioane grele, la care se adaug`
600 de vehicule subcontractate.
„Reu[im astfel s` \nchidem un cerc,
oferind atât servicii de transport
cât [i de depozitare, motiv pentru
care putem g`si solu]ii potrivite
inclusiv pentru companiile mai mici,
care nu opereaz` volume mari de
m`rfuri“, a concluzionat directorul
de logistic` al Dumagas.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Nici un col] al depozitului nu r`mâne 
nesupravegheat de cele 96 de camere video.

Zona de servicii ad`ugate.
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A cestor dou` calit`]i
li se adaug` atuuri la
fel de importante:
for]a, preg`tirea ne -
cesar` de a aborda

sarcini de transport dintre cele
mai variate [i flexibilitatea. Stili[tii
de la Iveco, care ne-au obi[nuit
deja cu surprizele de imagine, au
preg`tit pentru EcoDaily un sim-
bol... cu simbol, Popeye Marinarul.
O alege re potrivit ,̀ având \n vedere
simila rit`]ile dintre noul model
[i celebrul personaj, popularitatea
de care se bucur` [i for]a impre-
sionant`, mai ales dup` consumul
unei binecunoscute plante bogate
\n fier, de natur` s` sugereze, \n
cazul nostru, leg`tura foarte pu -
ternic` a noului model cu natura. 

Rezultatul experien]ei de ani
de zile a Iveco \n domeniul uti-
litarelor u[oare (Daily s-a n`scut
\n 1978), recunoscut` [i prin „ADN-
ul de profesionist“ al genera]iei 2006,
EcoDaily prezint` nout`]i intere-
sante, \ncepând cu noi versiuni, con-
tinuând cu motoriz`rile ecolo gice
[i economice [i \ncheind cu ele-
mentele de design exterior [i in -
terior, acestea din urm` aducând
un plus de confort \ntr-un dome-
niu deja foarte bine pus la punct.
Este mai tân`r ca niciodat`, la
trei zeci de ani. 

Gam` extins` 
de motoare

Pentru EcoDaily este disponi-
bil` o gam` extins` de motoriz`ri
FPT (Fiat Powertrain Technolo-
gies). Versiunile de 2,3 l sunt cer-
tificate EURO 4 [i propun dou`
noi puteri, 106 [i 126 CP (cuplu
maxim 270 [i, respectiv, 290 Nm),
\n plus fa]` de cele deja disponi-
bile pe modelul anterior, [i anume
96, 116 [i 136 CP. Motorul de 3,0
l ofer` pu teri maxime de 146 [i 176
CP. Toate versiunile sunt echipate
cu tehnologie EGR (recircularea
gazelor de e[apament).

Iveco a preg`tit, de aseme-
nea, pentru EcoDaily, motoriz`ri
diesel de 3,0 l omologate con-
form regimului „heavy duty“, capa-
bile s` dezvolte puteri maxime
de 170 CP. Versiunea de 140 CP EEV
(Environmentally Friendly Enhanced
Vehicle - standard mai sever decât

A venit vremea pentru un nou model Iveco
Daily, la trei ani dup` lansarea anteriorului,
marcând un nou ciclu de \nnoire a gamei 
produc`torului italian. Noul model, lansat 
la Torino, la sfâr[itul lunii iunie, a primit 
numele de EcoDaily, cum nu se poate mai
potrivit \ntr-un timp \n care ECOlogia [i
ECOnomia sunt cuvintele de ordine \n rândul
unor clien]i din ce \n ce mai exigen]i. 
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EURO 5) va fi disponibil` din al
doilea trimestru al anului 2010.
Nivelul EEV este atins prin inter-
mediul unei tehnologii cu dou`
turbo-\nc`rc`toare, \n combina]ie
cu EGR [i cu un filtru de particule
(DPS).

Versiunea Daily CNG, care ofer`
136 CP, este, de asemenea, omolo-
gat` conform regimului heavy
duty [i standardelor EEV [i este
disponibil` \n prezent [i \n variant`
Natural Power. Motorul \ncorpo -
reaz` un sistem de diagnosticare
de bord (OBD - On Board Diag-
nostics) [i, pentru versiunea Na tu-
ral Power, un rezervor de 14 l pen-
tru benzin`, de rezerv`. 

Mai vechea noastr` cuno[tin]`,
transmisia automat  ̀AGile (care poa -
te fi operat` atât \n mod manual
cât [i automat), este acum disponi-
bil` pentru toate versiunile de
motorizare [i beneficiaz` de un
software de management \m bu -
n`t`]it, care permite schimbarea
inferioar` a treptelor de vitez` \n
modul automat, pentru maxi-
mizarea efectelor frânei de motor.

Nu \n ultimul rând, demn de
men]ionat este cel mai ECO din-
tre noile modele Daily, [i anume
versiunea electric`. 

De altfel, Iveco s-a afirmat ca
un pionier \n domeniu, primul
Daily Electric fiind dezvoltat \n
1986. Sistemele de control ale
modelului au la baz` conexiuni
CAN, EcoDaily electric fiind propul-

sat cu ajutorul unor baterii sodiu-
nichel-clor.

Toate motoriz`rile se remarc`
printr-un consum de combustibil
sc`zut, calit`]ile vehiculelor tra-
ducându-se prin costuri de ope-
rare reduse, \ncepând de la con-
sum [i \ncheind cu cheltuielile de
\ntre]inere. 

Sigur 
pe „picioare“

Una dintre valorile recunos-
cute ale Iveco este siguran]a, iar
\n acest domeniu noul Daily aduce,
ca echipament standard pentru
toat` gama, sistemul de control
al stabilit`]ii ESP (Electronic Con-
trol Stability), pachetul incluzând
un sistem hidraulic de asisten]`
a frân`rii, care detecteaz` frânarea
brusc` \n condi]ii de urgen]`, Hill
Holder, destinat pornirii din ramp`,
Adaptive Load Control, care per-
mite ajustarea func]ion`rii ESP \n
func]ie de distribu]ia sarcinii pe osie,
precum [i ABS. 

EcoDaily
pân` la 7 tone

Continu`m listarea nout`]ilor
aduse de EcoDaily prin a men]iona
premiera versiunilor de furgon [i
[asiu-cabin` având o mas` total`
de 7 tone, care vor fi disponibile
pe pia]` \ncepând cu al doilea
trimestru al anului viitor [i care
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ofer` posibilitatea dezvolt`rii ca
variant` minibus.

Astfel, Daily pune la dispozi]ia
clien]ilor câte o versiune pentru
orice necesitate de transport, cu mase
\ntre 2,8 [i 7 t [i volume utile de la
7 pân` la maximum 17 mc, fie c`
este vorba despre furgon, [asiu
cu cabin` simpl` sau dubl`, mini -
bus, van par]ial vitrat ca versiune
combi etc. 

A[a cum ne-am obi[nuit, Eco-
Daily beneficiaz` [i el de [asiul
separat, tip camion, care face
foarte simpl` carosarea pentru
orice tip de aplica]ie, conducând
la o reducere a costurilor, esen]ial`
pe vremuri de criz`, dar la fel de
pl`cut` pentru utilizatori [i pe
timpuri normale. 

ßi pentru c` am vorbit de nou -
t`]i, trebuie s` subliniem faptul c`
noul interior ofer` [oferului un
mediu de conducere apropiat de
cel al autoturismelor din punctul
de vedere al confortului [i er gono -
miei, dar [i al manevrabilit`]ii. 

Grafica [i scrisul display-ului de
bord au fost modificate pentru o
mai bun` vizibilitate, turometrul
afi[eaz` „zona verde“ de tura]ii,
tapi]eria vine acum \n noi culori
[i noi materiale. 

Scaunul [oferului are trei direc -
]ii de reglare a pozi]iei iar din
punctul de vedere al spa]iilor de
depozitare, nout`]ile propun un
sertar sub scaunul pasagerului
(op]ional) cu o capacitate de 6
litri. Iar acestea sunt doar câteva
exemple. 

La exterior, EcoDaily propune
o gril` frontal` \n form` de fagure,
cu un aer sportiv [i plin de per-
sonalitate, proiectat de Centro
Stile Fiat. Farurile fa]`, rotunjite,
au lumini de cea]` \ncorporate,
iar oglinzile retrovizoare, cu unghi
m`rit de vizibilitate, dispun de
semnalizatoare pentru schim-
barea direc]iei de mers. Partea
superioar` a grilei poate fi coman-
dat ,̀ op]ional, \n culoarea caroseriei.

În România, noul EcoDaily va
fi lansat cel mai probabil \n aceast`
toamn`. 

Raluca MIH~ILESCU
Torino, Italia

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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SCANIA R 560
Parada camioanelor



560 CP, design atr`g`tor,
dot`ri de excep]ie pentru
siguran]` [i confort - Sca-
nia R 560 reprezint` un
motiv de mândrie pentru
firmele care \l de]in, in-
diferent c` este vorba 
despre patroni sau despre
[oferii care \l conduc.

L a prima vedere, camioanele
destinate transportului
de m`rfuri pe distan]e
lungi sunt, indiferent de
marc` sau model, foarte

asem`n`toare, fiind concepute \n pri -
mul rând pentru a fi practice - un cap
tractor capabil s` duc` o semire-
morc`, reprezentând un ansamblu
cu o mas` maxim` de 40 t. ßi totu[i,
ca [i \n cazul ma[inilor mici, pro-
duc`torii de camioane au dorit s`
realizeze modele deosebite, prin care
s  ̀arate de ce sunt \n stare - \n materie
de siguran]`, confort, protejarea
mediului, design, dar [i din punct de
vedere al puterii motorului.

Practic [i cu stil

În general, atunci când este
vorba despre transportul inter-
na]ional, sunt utilizate ansambluri
rutiere - cap tractor cu semiremorc`
- iar puterea motoarelor se \nvârte
\n jurul valorii de 400 CP. Cu toate
acestea, constructorii au mers cu
cercet̀ rile tot mai departe. Chiar dac ,̀
la prima vedere, 560 CP \nseamn`
o putere mai mare decât este nece-
sar, exist` un plus de confort pe
care \l asigur` acest motor. Zonele
de deal sunt parcurse cu u[urin]`
chiar [i \n condi]ii de \nc`rc`tur`
maxim`. Modelul testat de noi a
fost echipat cu un motor V8 de 560
CP. Scania dispune [i de motoare
mai puternice, de 620 CP, lucru
care nu trebuie s` ne mire, având

\n vedere faptul c`, \n ¥`rile Nordice,
masa maxim  ̀admis̀  pentru camioane
este de 60 t. Autovehiculul a fost
echipat cu o serie de elemente noi,
menite s` aniverseze motorul V8,
pe care \l utilizeaz` pu]ini con-
structori europeni de camioane (\n
general, este preferat propulsorul
cu [ase cilindri \n linie). În plus, am
putut aprecia apari]ia unui nou
spa]iu de depozitare lâng` cap`tul
patului, utilizarea pielii la interi-
orul cabinei, numeroase elemente
cromate. Având \n vedere c` sunt
multe situa]ii \n care cabina camionu-
lui devine c`minul [oferului pentru
câteva zile, s`pt`mâni [i, uneori,
chiar luni, comoditatea [i dimen-
siunile celor dou` paturi (800 mm
l`]ime [i 2.050 mm lungime), clima-
tizarea, accesibilitatea \n cabin`,
spa]iile de depozitare, iluminarea
interioar`, frigiderul (func]ioneaz`
dup` oprirea motorului \nc` 24 h),
cuptorul cu microunde sunt ele-
mente esen]iale pentru desf`[urarea
activit`]ii \n condi]ii cât mai bune.
Cabina Topline oferit` de Seria R de
la Scania ofer` un spa]iu interior
vast, unde [oferul se poate mi[ca
\n voie. În`l]imea interioar` este
de 2.230 mm, iar \ntre scaune aceas-
ta devine de 2.220 mm (la mijloc,
podeaua se ridic` cu doar 10 cm).
Nu \n ultimul rând, este de remar-
cat elegan]a func]ional  ̀a diferitelor
elemente din cabin` [i, mai ales, a
postului de conducere.

Siguran]` prin
toate mijloacele

Atunci când este vorba despre
un autovehicul de 40 t, siguran]a activ`

Fi[` tehnic`
Scania R 560 EURO 5
Cabin`: Topline
Suspensie cabin`: pneumatic`
Motor: Scania DC16 18
Putere maxim`: 560 CP la 1.900
rpm
Cuplu maxim: 2.700 Nm la 1.100
- 1.400 rpm
Cutie de viteze: Scania
GRS905R, 12+2 trepte, cu Opti-
cruise
Suspensie: puntea fa]` pe ar-
curi, puntea spate pneumatic`
Frâne: pe discuri, EBS, ABS,
ESP, retarder.

Elemente noi, dedicate anivers`rii motorului V8
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(pre\ntâmpinarea accidentelor)
devine extrem de important`. Este
vorba atât de [ofer, dar [i de ceilal]i
participan]i la trafic, iar Scania a
luat \n serios acest aspect. Con-
structorul suedez a dotat autove-
hiculul cu numeroase elemente de
siguran]`, realizând o adev`rat`
demonstra]ie de tehnologie pus`
\n slujba unui transport sigur. În
primul rând, am apreciat pozi]ia
comod  ̀la volan, amplasarea comen-
zilor la \ndemân`, vizibilitatea foarte
bun`. S` conduci acest model de
Scania s-a dovedit a fi o adev`rat`
pl`cere - scaunul cu suspensie pneu-
matic`, volanul reglabil, reac]ia
rapid` [i previzibil` a autovehicul-
ului la diferite comenzi au contribuit
din plin la acest aspect. Utilizarea sis-
temului Opticruise pentru schim-
barea treptelor de vitez` u[ureaz`
foarte mult munca [oferului. Aces-
ta poate selecta modul manual sau
automat pentru schimbarea celor
12+2 trepte. Practic, pedala ambreia-
jului este utilizat` doar la plecarea
de pe loc [i la oprirea total`. Testul
s-a desf`[urat de la Arad pân` \n
apropiere de Deva, un drum f`r`
schimb`ri semnificative de nivel,
dar cu numeroase curbe [i un tra fic
destul de aglomerat. Astfel, frânele
au fost destul de mult solicitate, iar
utilizarea discurilor, a sistemului EBS
[i a retarderului a dus la ob]inerea
unor rezultate apreciabile \n ciuda
celor 40 t (autovehiculul a fost \nc r̀cat
la capacitate maxim`). ßi dac` toate
aceste elemente nu sunt suficiente
pentru un [ofat sigur, constructorul
suedez a pus la b`taie numeroase
sisteme gata s` intervin` la nevoie.
O curb` abordat` prea repede [i,

automat, intr` \n func]iune sistemul
ESP - autovehiculul frâneaz` singur
[i atât cât este nevoie (independent
pe fiecare roat`) pentru a \ndep`rta
pericolul derap`rii sau al r`sturn`rii.
O u[oar  ̀neaten]ie, \n care camionul
\[i p`r`se[te banda pe care ruleaz`
- [oferul prime[te semnale acustice
din partea unde a p`r`sit banda
(sistemul LDW - lane departure warn-
ing). Exist` [i momente \n care
dep`[irea liniilor de demarcare a
benzii devine necesar`. Pentru a nu
deranja [oferii, sistemul este gândit
astfel \ncât s` func]ioneze la viteze
mai mari de 65 km/h [i s  ̀devin  ̀inac-
tiv atunci când volanul este mi[cat.
Sisteme precum ACC (adaptive cruise
control - p`streaz` distan]a fa]` de
vehiculul din fa]`) sau TPM (tyre
pressure monitor - monitorizeaz`
[i men]ine presiunea \n anvelope)
ajut`, la rândul lor, la cre[terea si -
guran]ei.

Consum 
de România - 
32,61 l/100 km

Testul s-a desf̀ [urat pe o distan]`
de 126,9 km, iar consumul mediu \nre -
gistrat a fost de 32,61 l/100 km.
Viteza medie a fost de 51 km/h - o
vitez  ̀bun  ̀pentru traficul românesc.
Camionul a fost utilizat pentru teste
similare \n mai multe ]`ri din Cen-
trul [i Estul Europei, iar pân` la
\nceperea testului nostru camionul
realizase 4.071,4 km, cu o vitez`
medie de 59 km/h [i un consum de
31,83 l/100 km.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Spa]iul de depozitare de la cap`tul patului
este o noutate introdus` la Scania R560
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De la romani, care
foloseau cârpe \mbibate
cu gr`sime animal` pentru
a unge ro]ile carelor, tata
care unge balamalele cu
ulei de floarea soarelui s`
nu scâr]âie, fratele mai
mare care pune vaselin`
pe lan]ul de la biciclet` [i
pân` la motoarele [i
transmisiile autove-
hiculelor de toate dimensi-
unile, sau la articula]iile
false ortopedice, lubri-
fian]ii au f`cut, fac [i vor
face parte din existen]a
omului, atâta vreme cât va
exista mi[care. 

L ubrifiantul este, conform
utiliz`rii uzuale a ter-
menu lui, o substan]` de
cele mai multe ori lichid ,̀
care se introduce \ntre

dou` suprafe]e \n mi[care pentru
a reduce fric]iunea, a \mbun`t`]i efi-
cien]a [i a diminua uzura acestora.
De asemenea, mai ales \n cazul
motoa relor [i a transmisiilor, una
dintre cele mai mari [i mai impor-
tante aplica]ii, lubrifian]ii pot avea
func]ia de a dizolva [i transporta par-
ticulele reziduale. În general, lubri-
fian]ii con]in 90% ulei, de cele mai
multe ori ob]inut din petrol (ulei mi -

neral) [i sub 10% aditivi. Ca ulei
de baz`, pot fi folosite de aseme-
nea, uleiuri vegetale sau sintetice,
cum ar fi esterii, substan]ele sili-
conice etc. Aditivii reduc fric]iunea
[i uzura, cresc viscozitatea, rezisten]a
la coroziune [i oxidare sau conta-
minare. În afar` de starea lichid`,
care include emulsiile [i suspensi-
ile, lubrifian]ii de toate categori-
ile pot fi [i \n stare gazoas` sau
solid`, prezentându-se [i sub forma
unor unsori sau adezivi. În acest
articol, vom pune accentul pe lubri-

fian]ii lichizi pentru motoare sau 
pentru transmisii. Din punctul de
ve dere al aditivilor, ace[tia pot fi an -
tioxidan]i, detergen]i, substan]e
anti-uzur`, substan]e \mpotriva
coroziunii sau ruginii, agen]i care
previn formarea spumei, elemente
care \mbun`t`]esc indexul de vis-
cozitate, emulsificatori etc. 

Specifica]ii 

Lubrifian]ii trebuie s` \ndepli -
neasc` o anumit` specifica]ie, re -

LUBRIFIAN}I
Scurt` introducere 
\n domeniu

Uleiuri pentru motoare diesel

ACEA (Asocia]ia European` a Constructorilor de Automobile)
ACEA E1 Motoare cu solicit`ri reduse (din anul 2000, nu se mai
folose[te)
ACEA E2 Motoare cu solicit`ri normale
ACEA E3 Motoare cu solicit`ri severe, intervale mari de schimbare a
uleiului
ACEA E4 Motoare cu solicit`ri foarte severe, intervale mari de schim-
bare a uleiului, pentru EURO 2
ACEA E5 Motoare cu solicit`ri foarte severe, intervale mari de schim-
bare a uleiului, EURO 3 
ACEA B1 Uleiuri speciale cu nivel redus HTHS (High Temperature High
Shear - temperatur` mare), pentru reducerea consumului de com-
bustibil
ACEA B2 Pentru motoare cu solicit`ri normale
ACEA B3 Pentru reducerea consumului de combustibil, pentru solicit`ri
foarte severe
ACEA B4 Uleiuri de \nalt` calitate, pentru motoarele diesel, cu injec]ie
direct` [i turbocompresor pentru autoturisme
ACEA B5 Uleiuri speciale cu nivel redus HTHS [i performan]` ridicat`
(nu sunt aprobate de to]i constructorii)
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Aplica]ii lubrifian]i lichizi

Automobile:

- Uleiuri pentru motoare diesel sau pe benzin`

- lichid de transmisie

- lichid pentru cutia de viteze

- lichid de frân`

- lichide pentru sisteme hidraulice

Uleiuri industriale: 

- uleiuri hidraulice

- uleiuri pentru compresoare de aer

- uleiuri pentru compresoare de gaz

- uleiuri pentru rulmen]i [i sisteme de circulare

- uleiuri pentru compresoare frigorifice

- uleiuri pentru turbine de abur sau de gaz

Avia]ie:

- uleiuri pentru motoare cu turbine de gaz

- uleiuri pentru motoare cu pistoane

Naval:

- uleiuri pentru cilindri

- uleiuri pentru motoare cu pistoane etc

pre zentat` printr-un logo, simbol
sau denumire specific`. Un exem-
plu al acestei not`ri este specifi-
ca]ia SAE (Societatea Inginerilor
Auto) de viscozitate. 

Pentru propriet`]ile de lubri-
fiere, \n America exist` denumirea
API (Institutul American de Petrol),
iar \n Europa - ACEA (European
Automobile Manufacturers Associ-
ation - Asocia]ia European` a Pro-
duc`torilor de Automobile). 

De asemenea, mul]i produc`tori
de autovehicule recomand  ̀un nivel
minim (sau optim) de performan]`
pentru lubrifian]ii folosi]i pentru
motoarele lor, publicând liste cu
lubrifian]i testa]i [i aproba]i (OEM). 

De cele mai multe ori, etichetele
lubrifian]ilor con]in o list` cu con-
formit`]i OEM, de exemplu Mer-
cedes-Benz, MAN, Volvo, Cummins
etc. 

Pericol pentru mediu

La ora actual`, se estimeaz` c`,
dup` utilizare, aproximativ 40%
din lubrifian]i sunt deversa]i direct

\n mediul \nconjur`tor. Majoritatea
statelor au adoptat legisla]ii speci-
fice privind acest domeniu, mai
ales \n condi]iile \n care doar o can-
titate mic` de ulei de motor ars
poate polua o cantitate mare de
ap`. 

M`surile de tratare a rezidu-
urilor includ distrugerea acestora
prin arderea \n calitate de com-
bustibil pentru producerea elec-
tricit`]ii, reciclarea, tratarea apelor
reziduale. 

Nici una dintre aceste metode
nu este complet „curat`“, arderea
degajând poluan]i \n aer [i rezultând
\n cenu[e toxice. 

Totu[i, reciclarea r`mâne cea
mai viabil` solu]ie, mai ales \n
condi]iile tehnicilor actuale de fil-
trare, care fac posibil` \nl`turarea
particulelor [i aditivilor, pentru a
r̀ mâne doar uleiul de baz ,̀ de[i sunt
foarte costisitoare. Uleiul reciclat este
\ns` considerat a avea o calitate
inferioar`. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Biocombustibilii sunt
defini]i ca substan]e
solide, lichide sau
gazoase, ob]inute din
materiale biologice
„decedate“ recent sau
\nc` vii, aceasta fiind
principala diferen]`
fa]` de combustibilii
ob]inu]i din resurse
fosile, cum ar fi
petrolul. 

L a nivel global, biocom-
bustibilii sunt folosi]i din
ce \n ce mai mult pentru
pro pulsarea vehiculelor,
\nc` lzirea locuin]elor sau

alte tipuri de aplica]ii. Una dintre cele
mai importante categorii o reprezint`
agrocombustibilii, care sunt produ[i
din diferite tipuri de recolte. 

În prezent, sunt dou` strategii
principale de produc]ie pentru agro-
combustibilii lichizi sau gazo[i. În pri -
mul rând, sunt folosite plante bogate
\n zaharuri (trestie sau sfecl`) sau
amidon (porumb sau orez), uti-
lizându-se fermentarea pentru
ob]inerea etanolului. Cea de-a doua
metod  ̀presupune cultivarea plantelor
oleaginoase (palmier, soia, alge,
rapi]` etc). Când uleiurile vegetale
sunt \nc`lzite la temperaturi mari,
viscozitatea lor se reduce [i pot fi
folosite direct \n motoarele diesel
sau pot fi procesate pentru ob]inerea
biodieselului. Lemnul poate fi [i el
procesat \n gaz, metanol sau etanol.
În afar` de cele subliniate anterior,
biomasa se poate ob]ine [i din
b`legar, frunze uscate [i reziduuri
de gr`din`rit sau ale recoltelor, res-
turi industriale sau menajere din
canalizare etc.

De[i regenerabil`, biomasa pre-
supune un proces de ardere care pro-
duce emisii cum ar fi dioxidul de
sulf, oxizi de axot sau dioxid de car-
bon, dar, din fericire, \n cantit`]i
mai reduse decât combustibilii fo -
sili [i, \n orice caz, mai pu]in car-
bon decât cel asimilat de plantele
din care se ob]ine, \n timpul vie]ii
acestora. Beneficiile evidente sunt
sc`derea polu`rii [i a consumului de
combustibili fosili. Un raport recent
publicat de Uniunea European`
arat` c` poten]ialul reducerii efec-
tului de ser` prin utilizarea bioe-
nergiei ob]inute din gunoi este
foarte mare, pân  ̀\n 2020 fiind posi-

bil` folosirea a 19 milioane de tone
de bio-uleiuri, 46% rezultând din
de[euri municipale, reziduuri agri-
cole, b`legar [i alte gunoaie biode -
gradabile. 

Din punctul de vedere al recolte -
lor utilizate pentru ob]inerea bio-
combustibililor, \n SUA se folosesc
\n special porumbul [i soia, \n Europa
rapi]a [i sfecla de zah`r, \n Brazi-
lia - trestia de zah`r etc. 

Genera]ii 
de biocombustibili

Cercet`rile arat` c`, \n unele
]`ri, biodieselul este mai ieftin de -
cât motorina conven]ional`. Majori-
tatea combustibilior auto sunt lichizi,
pentru c` vehiculele necesit` o den-
sitate energetic` mare. De aseme-
nea, vehiculele au nevoie de com-
bustibili care s` ard` „curat“, pen-
tru a p`stra motoarele curate [i pen-
 tru a proteja mediul.

Biocombustibilii de prim` ge -
nera]ie sunt cei ob]inu]i din zaharuri,
amidon, ulei alimentar sau gr`simi
animale, prin utilizarea unor tehnolo -
gii conven]ionale. Se pot folosi grâul
sau floarea soarelui, care intr` [i \n
lan]ul alimentar, iar cei care le uti-
lizeaz` pentru combustibili au fost
critica]i c̀  „iau pâinea de la gura oame-
nilor“, generând lips` de hran` [i
cre[terea pre]urilor. 

Uleiurile vegetale comestibile
nu pot fi folosite ca [i combustibil,
dar uleiurile de calitate inferioar  ̀pot
servi acestui scop. F`r` ap` [i par-
ticule, uleiurile pot fi folosite ca [i
combustibil, prin \nc`lzire, pentru
a sc`dea viscozitatea. Unii con-
structori de motoare ofer` propul-
soare compatibile cu uleiurile ve-
getale f`r` a fi necesare modific`ri.
De asemenea, aceste uleiuri pot fi
folosite \n motoare diesel de ge-
nera]ii mai vechi, f`r` common-
rail sau injec]ie electronic` direct`.
Cele mai potrivite motoare sunt
cele cu injec]ie indirect ,̀ datorit  ̀arhi-
tecturii camerelor de combustie,
care permit moleculelor mai mari s`
ard` \n timp. 

Uleiurile [i gr`simile pot fi hidro-
genate pentru a ob]ine un substi-
tut al motorinei, care pot fi ameste-
cate \n combustibilul tradi]ional.
Biodieselul este cel mai comun com-
bustibil alternativ \n Europa [i este

produs prin transesterificare din
ulei vegetal, purtând denumitea
chimic` de acid gras metil (sau etil)
ester (FAME). Poate fi folosit \n orice
motor \n combina]ie cu dieselul
conven]ional, iar legisla]ia euro-
pean` prevede un anumit procen-
taj ca obligatoriu la pomp`. Reco-
mand`rile constructorilor sunt de
maximum 15% biodiesel. Deoarece
biodieselul este un solvent foarte
eficient, este necesar` schimbarea
filtrelor motorului mai des, pentru
c` dizolv` sedimentele din rezervor
[i conducte. De asemenea, pe lista
biocombustililor de prim` genera]ie
se \nscriu combustibilii alcoolici
(etanol, propanol [i butanol), pro-
duse prin fermenta]ia zaharurilor sau
amidonului ori a celulozei. De exem-
plu, biobutanolul este considerat
a fi un \nlocuitor pentru benzin`, iar
etanolul func]ioneaz  ̀ca biodieselul,
\n amestec cu benzina normal`. Are
o cifr` octanic` ridicat`, deci arde
mai eficient, dar este foarte coroziv
pentru cauciuc [i aluminiu, deci
este interzis` folosirea combustibili -
lor pe baz` de alcool la aeronave. 

Un alt combustibil de prim`
genera]ie e biogazul, produs prin
procesul de digestie anaerob` a
materialelor organice. Poate fi pro-
dus din reziduuri biodegradabile
sau plante [i con]ine metan. 

A doua genera]ie de biocom-
bustibili este produs` dintr-o vari-
etate destul de mare de plante nea-
limentare sau biomas` rezidual`,
paie de grâu sau porumb, lemn etc.
Printre ace[ti combustibili, care se
afl` \n studiu, se num`r` bio-
hidrogenul, biometanolul, DMF,
mixurile alcoolice sau dieselul din
lemn. Acestea au avantajul de a nu
afecta lan]ul de alimenta]ie a oame-
nilor sau animalelor. Dar produc-
erea etanolului din celuloz` este 
o problem` dificil de rezolvat din 
punct de vedere tehnic. 

Biocombustibilii de a treia ge -
nera]ie au la baz` \n special uleiul
de alge, care produc de 30 ori mai
mult̀  energie decât aceea[i suprafa]̀
cultivat` cu soia. 

Biocombustibilii de a doua [i a
treia genera]ie mai sunt numi]i [i bio-
combustibili avansa]i. 

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Resurse regenerabile [i biomas`






