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Într-o lume \n care
aproape fiecare
afacere \ncepe s` dea
\napoi din cauza
situa]iei economice
precare la nivel mon-
dial, am g`sit un
domeniu unde nu se
bate pasul pe loc: ridi-
carea de autoturisme
parcate neregulamen-
tar. Hiarom este unul
dintre cei mai impor-
tan]i furnizori de
echipamente \n dome-
niu [i unic importator
Hiab \n România.

A tunci când s-a obser-
vat c` aceast` ramur`
este una care se mi[c`
([i \nc` bine), mul]i au
fugit \n Germania 

s`-[i procure ma[ini echipate cu
macarale capabile s` execute
opera]iuni de ridicare autovehicule.
Cei mai chibzui]i au luat \n calcul
achizi]ionarea unui asemenea echi -
pament din ]ar`, solu]ia fiind con-
venabil̀  financiar, \n condi]iile \n care
macaraua este personalizat` \n
func]ie de nevoile clientului auto-
hton, [i nu \n func]ie de o pia]` ce

are cu totul alt specific. Aici inter-
vine Hiarom, unic importator Hiab
\n România. 

Solu]ii 
personalizate

Hiarom pune la dispozi]ia clien]ilor
s`i trei tipuri de macarale destinate
ridic`rilor de autoturisme, astfel
\ncât fiecare poate alege exact tipul
de macara care i se potrive[te. În ofer-
ta importatorului Hiab, se reg`sesc
macarale de 12, 14 [i 16 tm, primele
fiind dedicate autoturismelor, dar

HIAROM
La ridicat de ma[ini
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[i vehiculelor de teren, cu condi]ia
ca ridicarea s` se fac` de foarte
aproape. În cazul celei de-a doua ca -
tegorii (14 tm), se pot ridica f`r`
probleme autoturisme, vehicule de
teren, dar [i vanuri (\n func]ie de
\nc`rc`tur`). Pentru a le putea ridi-
ca [i pe acestea din urm`, indife rent
de \nc`rc`tura lor, se recomand  ̀vari-
anta de 16 tm, aceast` versiune
fiind dedicat` strict vehiculelor de
teren [i vanurilor.

Avantajele Hiab

F`r` discu]ie, flexibilitatea este
atuul Hiab, putând s  ̀ofere clientului
exact ceea ce are nevoie, pentru
aplica]ia pe care dore[te s-o \ntre-
prind` - configura]ia, capacitatea
[i lungimea de bra] de care are
nevoie. Macaralele pe care le ofer`
Hiarom beneficiaz` de un sistem
electronic de protec]ie, performant,
care, \n momentul când se dep`[e[te
sarcina pe care o suport` cilindrul
din bra], blocheaz` non-violent
mi[carea, prevenind balansarea
acesteia [i conferind siguran] .̀ Acest
sistem este controlat de un calculator,

precizia fiind astfel asigurat`. În
general, pentru aceste maca rale, se
prefer` [asiurile cuprinse \ntre 12 [i
15 tone. De regul`, se achizi]ioneaz`
macaralele medii, de 14 tm, dar, pe
lâng` acestea, aproape fiecare parc
de asemenea ma[ini de]ine [i o
macara de 12 sau 16 tm. Lungimea
de bra] este \n medie de 7,5 - 8 m,
putându-se monta [i bra]e ce pot
ajunge la 10 m, dar acestea nu sunt
la fel de practice. Macaralele se mon-
teaz` pe suprastructuri bine finisate
[i, totodat`, rezistente. Tabla cu
care suprastructurile sunt acoperite
este din aluminiu striat, pentru c`
mo delul din o]el cap`t` un aspect
nepl`cut \n timp. 

Traversele montate sub podeaua
platformei sunt foarte rezistente,
iar pentru a da rigiditate ansam-
blului, \n locurile unde nu sunt tra-
verse, a fost utilizat un material
numit Tego, care previne \ndoirea
podelei [i elimin  ̀zgomotele produse
de vibra]ii. Majoritatea clien]ilor
opteaz` pentru aceast` construc]ie,
\n condi]iile \n care nu au de suferit
performan]ele, rezisten]a [i nici
aspectul vizual.  Un alt avantaj major

al solu]iei oferite de HIAB \l reprezint`
\n`l]imea total` redus` atunci când
se transport̀  ma[ini de teren sau vanuri.
Configura]ia macaralei [i a supra-
structurii este aleas` \n a[a fel \ncât
elimin` pericolul ag`]`rii cablurilor
de tensiune (o problem` des \ntâl-
nit` \n ora[e). La aceste autospe-
ciale, se pot monta [i rampe, troliu,
precum [i o furc` special` pentru
tractarea unei a doua ma[ini \n
spate, \ns`, \n urma discu]iilor cu
[oferii care manevreaz  ̀zi de zi aces-
te autovehicule, s-a ajuns la con-
cluzia c` nu este nevoie decât foarte
rar de aceste accesorii, \n cazul apli-
ca]iilor speciale, investi]ia fiind cu
greu amortizat`. În pu]ine cuvinte,
ce se cere de la aceste auto-spe-
cializate, se poate rezuma astfel:
siguran]` crescut`, vitez` de lucru
mare [i fiabilitate ridicat` - caracte -
ris tici oferite de HIAB. Feed-back-
ul primit din pia]` este unul bun,
a[a c` nu ne mai r`mâne de zis
decât „mare grij` unde parca]i“.
Acum... „au cu ce“!

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Mi[care. Comunicare. Siguran]`. 
Trei elemente care, \mpreun`, formeaz`
baza unui transport eficient. Sta]iile de
emisie-recep]ie se pliaz` perfect pe
nevoile fundamentale ale c`r`u[ilor,
reprezentând, totodat`, copilotul de care
[oferul de curs` lung` are atâta nevoie
sau prietenul care „\i ]ine de urât“ la
drum. {i toate acestea la costuri cu
adev`rat reduse.

E mi]`toarele-receptoare
President sunt folosite
\n mod constant de c`tre
conduc`torii auto din
toate ]`rile Uniunii

Europene, \n Polonia bucurân du-se
de un real succes, cu o rat` de uti-
lizare de aproximativ 1 din 4 autove-
hicule. Dispozitivele folosesc o
band` liber` [i au o destina]ie dife -
rit` de cea a telefonului mobil,
deoarece cresc interactivitatea [ofa -
tului, f`r` a pune \n pericol sigu-
ran]a conduc`torilor auto. De aceea
utilizarea lor implic  ̀o serie de avan-
taje pentru [oferii profesioni[ti [i chiar
[i pentru amatori. Este vorba despre
inexisten]a costurilor suplimenta-
re [i a taxelor de licen]iere, \n

condi]iile unei comunic`ri rapide
([i gratuite) cu ceilal]i participan]i
la trafic, care ofer` posibilitatea
inform`rii continue cu privire la
condi]iile de drum [i a evit`rii bari-
erelor de trafic. În acela[i context,
pot fi aflate cu u[urin]` rutele
 ocolitoare, cre[te siguran]a rutier`,
se evit` accidentele [i... de ce nu...
radarele de pe traseu. Sta]iile de
emisie-recep]ie func]ioneaz` [i \n
zonele \n care nu exist` semnal
GSM, iar utilizarea lor nu este interzis`
\n timpul [ofatului, a[a cum se
\ntâmpl̀  \n cazul telefoanelor mobile.
Toate acestea se traduc, \n final, \n
economii f`cute de compania de
transport, care poate realiza un
management mai eficient al curselor.

President 
\n România

President Electronics Romania
este importatorul [i distribuitorul  oficial
al produc`torului francez Groupe Pre -
sident Electronics, o companie cu
peste 30 de ani de experien]` \n
domeniul dispozitivelor de radio-
comunica]ii. Echipamentele Presi-
dent sunt recunoscute de c`tre
pasiona]i, dar [i de amatorii de
radio CB ca fiind produsele pre-
 mium \n acest domeniu, iar pe lâng`
acestea, au [i o perioad  ̀de garan]ie
de 3 ani.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro 

Sta]ii de emisie-recep]ie 
pentru [oferi
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De ce ai plecat de la ultima
firm`?

Vroiam de mult` vreme s` m`
angajez la aceast` firm`. De fiecare
dat` când aveam câte o curs` \n
Belgia, mergeam pe la ei, dar nu
doreau s` m` angajeze. Pân` la
urm`, am stat trei zile la ei la poart`
\n ma[in` [i au fost de acord s` m`
angajeze. Am r`mas acolo pân` \n
decembrie anul trecut.

În noiembrie, am cerut voie s`
merg acas`, mai ales c` nu ple-
casem la termen (\n mod normal, la
6 s`pt`mâni, 2 plecai acas`). Nicio-
dat` nu am putut s` plec, erau to]i
cu [p`gi (pachete, cadouri) [i pe
mine nu m-au l`sat - nu era loc pe
list̀ . În decembrie, l-am sunat pe [eful

meu direct (tot român), i-am spus
c` trebuie neap`rat s` merg acas`
[i mi-a promis c` se rezolv`. Dar, \n
momentul \n care am vrut s  ̀predau
actele, mi-a spus c` nu am \n]eles
eu bine la telefon. Nu am reu[it s`
ajungem la un acord [i mi-a comu-
nicat c`, dac` plec, s-ar putea s`
nu m` mai primeasc`. 

Eu nu ajunsesem niciodat`
acas` pân` atunci. Am primit to]i
banii pe care trebuiau s` mi dea,
dar, dup` dou` s`pt`mâni, \n ia-
nuarie, nu a vrut s  ̀m  ̀mai primeas -
c`. Am intervenit la [efii de peste
el, \ns`, pân` la urm`, totul a depins
de el.

Au mai fost [i al]i [oferi \n
situa]ia ta?

Au mai fost da]i afar` [i al]ii.
Conducerea firmei i-a repro[at aces-
tui om faptul c` prime[te bani de
la [oferi (pentru angajare, dar [i
pentru alte favoruri). De exemplu,
acum, la firm`, au r`mas foarte
mul]i [oferi cu probleme - be]ivi,
care fac multe accidente etc. În ge -
neral, a vrut s` scape de [oferii care
au avut curaj s` vorbeasc` [i i-a
p`strat pe cei care nu pun \ntreb`ri.

Pe un coleg l-a pus s` pl`teasc`
pentru c` a lovit bara unui camion,

Cei mai mari du[mani ai
românilor \n str`in`tate
sunt tot românii.

SCAD
SALARIILE

\n Vest

Utilizarea [oferilor 
Est-europeni a devenit o
practic` r`spândit` \n 
rândul firmelor de 
transport occidentale,
miza fiind costurile reduse
cu salariile, iar criza 
economic` a f`cut ca 
remunera]iile s` devin` 
[i mai mici. Totu[i, trebuie 
precizat c` un 
[ofer român care 
lucreaz` \n str`in`tate
câ[tig`, \n continuare, 
semnificativ mai mul]i bani
decât ar lua \n România.
Radu Gheorghe este unul
dintre numero[ii [oferi
români care lucreaz` \n
str`in`tate [i a acumulat
deja o experien]` 
important` acolo. Chiar
dac` se câ[tig` mai mult,
munca nu este u[oar` 
\ntotdeauna [i probleme
pot ap`rea oricând. Radu 
Gheorghe a lucrat \ntr-o
perioad` relativ scurt` la
trei firme - una \n Dane-
marca [i dou` \n Belgia.
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chiar dac` ma[ina era asigurat` [i,
pentru c  ̀nu a vrut, l-a dat afar .̀ Al]ii
au f`cut accidente mult mai serioase
[i nu au pl`tit. Acest [ef al nostru
f`cea programarea curselor: cei pe
care nu \i avea la suflet primeau
cele mai dificile curse, iar „spon-
sorii“ s`i numai curse bune. Sunt
foarte mul]i români slab preg`ti]i
care au ajuns s` lucreze pentru
firmele din str ìn`tate - dispeceri care
nu au avut nimic de-a face cu trans-
porturile \nainte, [oferi de tractor
sau persoane care abia au ob]inut
permisul [i care se urc` prima dat`
pe un camion. 

Cum ai ajuns la firma pentru care
lucrezi acum?

Din data de 4 ianuarie când 
m-am \ntors \n Belgia [i pân` pe 22
ianuarie, când am ajuns la firma unde
sunt acum, am stat la o benzin`rie,
am dormit \ntr-un birou [i mai aju-
tam la cur`]at z`pada. Nu am vrut s`
m` \ntorc \n România, ca s` nu mai
cheltuiesc bani. Greutatea cea mai mare
\n a g`si de lucru este legat` de ima -
ginea proast  ̀a românilor. Sunt multe
firme \n Vest care nu vor s` anga-
jeze [oferi români. Acum, lucrez la o
firm` belgian`, dar contractul de
munc` este \ncheiat \n Slovacia. La
firma precedent`, contractul era
\ncheiat \n Slovenia, iar la firma din
Danemarca, unde am lucrat \nainte
s  ̀vin \n Belgia, contractul era \ncheiat
\n Gibraltar. Ma[inile de la firma unde
lucrez \n prezent sunt \nmatriculate
\n Slovacia [i \n Lituania, ]`ri unde au
fost deschise filiale.

Este respectat programul de
conducere [i odihn`, a[a cum
prevede legisla]ia?

Timpii de conducere [i odihn`
nu se respect` integral de c`tre
nimeni. Peste tot se merge cu mag-
netul, \n special la transporturile
frigorifice. La ma[inile dotate cu
tahograf analogic, la fiecare curs`,
[oferii primesc hârtie c` au fost \n
concediu.

Patronul de la firma unde lucrez
acum face tot posibilul s` utilizeze
doar ma[ini cu tahograf analogic,
cu diagrame.

În cazul tahografului digital,
este utilizat un magnet. Acesta se

Timpii de conducere [i
odihn` nu sunt respecta]i 
de c`tre numeroase firme
din Vest.

Folosirea magnetului
pentru a „p`c`li“
tahograful digital cre[te
„ac]iunile“ ma[inilor cu
cutii manuale de viteze.
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plaseaz` undeva pe cutia de viteze
[i nu se mai \nregistreaz` km par-
cur[i. Am vorbit cu ni[te [oferi care
lucreaz` \n Italia [i \mi povesteau c`
fac cu magnetul cele 48 de ore de
pauz` legal` \n timp ce ei merg.
Sigur, patronul trebuie s` fie de
acord. Mai ales \n aceast` perioad`
este foarte utilizat magnetul. Nu
\]i po]i permite s` pierzi cursele.

Este dificil pentru [oferii
români \n str`in`tate?

Din p`cate, românii stric  ̀lucrurile
cel mai mult. Problema este c` au
ajuns peste tot [i, \n general, impre-
sia pe care o las  ̀este foarte proast .̀
În momentul \n care suni la o firm`
[i spui c` e[ti român, nici nu vor s`
mai vorbeasc` cu tine [i, \n special,
nu vor s` mai angajeze [oferi din
Bucure[ti. Sunt [oferi care nu vor s`
munceasc`, fur` din ma[ini, pleac`
f`r` s` anun]e... Dar, oricum, se
g`se[te de lucru. La firma unde
lucrez \n prezent, condi]iile sunt
foarte bune. Prime[ti cursa prin
telefon sau pe navigator [i nu te
controleaz` nimeni, nu vine nimeni
s` \]i bage b`]ul \n rezervor... cu
toate c` ma[ina a consumat [i 40 de
litri la 100 km pe drumurile mai
dificile. Ma[inile sunt, de aseme-
nea, bune.

Am avut o Scania nou`, apoi un
Volvo FH 12 cu peste un milion de
km, iar acum am un Renault Mag-
num. Camionul Volvo mergea exce-
lent, a[a vechi cum era, nu \i st`tea
nimic \n fa]`. Renault Magnum
merge foarte bine, trebuie doar s`
fiu atent când cobor - tot timpul
cu spatele [i ambele mâini s` fie
libere, altfel nu se poate. Cutiile de
viteze la toate camioanele utilizate
sunt manuale, altfel nu po]i folosi
magnetul. La cutiile automate,
folosirea magnetului creeaz` prob-
leme la schimb`rile de viteze. Oricum,
[i la cutiile manuale, trebuie schim-
bate treptele lent, cu pauze \ntre ele
- gamele trebuie schimbate doar
pe liber. Cutia manual̀  de viteze câ[ -
tig` astfel teren. La noi la firm`,
toate camioanele au cutii de viteze
manuale, inclusiv cele noi. 

Condi]iile sunt bune la actuala
firm`. La garaj avem du[uri, ma[in`
de sp`lat, de uscat... Dormim \n
ma[in` [i lucr`m câte doi [oferi.
În mod normal, respect`m timpii de

conducere [i odihn`. Doar atunci
când ne spune patronul c` trebuie
s  ̀ne gr`bim nu mai ]inem cont. Aici
suntem pl`ti]i la km, iar perioada
de 48 de ore de pauz` nu este
respectat`. Ma[inile au tahograf
analogic [i lu`m documente de
concediu de la firm`. Patronul de
la firm` vrea s` mai cumpere \n
continuare camioane second-hand
cu tahograf analogic. Are acum
peste 30 de ma[ini - de fapt este vorba
despre o familie care de]ine mai
multe firme. Unde lucrez eu facem
doar transporturi de frig [i tem-
peratur` controlat`. De exemplu,
pia]a de la Bruxelles de legume [i
fructe este aprovizionat` de noi.
Cele mai multe curse le avem de la
grani]a cu Spania.

Cum au evoluat salariile \n
ultima vreme?

În Danemarca, câ[tigam 2.000
de euro pe lun`. Apoi, la firma din
Belgia de unde am plecat, ajungeam
la peste 2.300 de euro, iar acum
sunt pl`tit la km [i este \n func]ie
de curse. Oricum, câ[tig sub 2.000
de euro. Colegul meu vrea s` plece
undeva \n Norvegia. 

Acolo, salariile [oferilor dep`[esc
[i 3.000 de euro pe lun`. Pia]a din
Anglia s-a stricat. Din 3.000 de lire
sterline s-a ajuns la 1.800 de euro
pe lun`. Lucrezi \n Anglia, dar e[ti
pl`tit \n euro. 

Sunt români care se angajeaz`
la firmele din str`in`tate [i le promit
patronilor de acolo c` le aduc [oferi
români pe salarii mici.

ßtiu firme str`ine care au filiale
[i \n România. Angajeaz` [oferi
români [i \i pun s` lucreze \n comu-
nitate pe 1.100 de euro pe lun` [i
\i mai pun s` mearg` prin Fran]a
pe drumuri na]ionale [i nu pe
autostrad`. 

ßoferii belgieni câ[tig` mult mai
mult decât cei din Estul Europei.
Salariile lor dep`[esc 3.000 de euro
pe lun`.

Prin Europa se g`se[te \n con-
tinuare de lucru pentru [oferii Est-
europeni, doar c` salariile sunt mai
mici, mergând spre 1.500 de euro
pe lun ,̀ iar num`rul [oferilor români
este tot mai mare.

Sunt mai pu]ine curse de la
declan[area crizei economice?

În Belgia, nu am sim]it deloc
criza economic`. Am mers \n con-
tinuu. Am auzit c` \n Fran]a sunt
probleme pentru [oferi. 

În general, am observat c  ̀firmele
mari cump`r` firme mai mici [i se
extind tot mai mult. 

În România, am auzit de la [oferi
c` sunt probleme mari. Sunt firme
care iau 500 euro pe o curs` de la
Arad pân` \n Germania. Nu [tiu
cum tr`iesc aceste companii.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Salariile 
pentru [oferii Est-
europeni au sc`zut \n 
ultima vreme.
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ARABESQUE DESCHIDE
UN CENTRU COMERCIAL
LA ORADEA

Furnizorul de materiale de
construc]ii [i finisaje
Arabesque a finalizat un cen-
tru comercial [i logistic la
Oradea, \n urma unei investi]ii
de peste zece milioane de
euro, a anun]at compania.
Noua platform` acoper` o
suprafa]` total` de aproxima-
tiv 30.000 metri p`tra]i, din
care 10.000 mp reprezint`
hala depozit [i showroom, se
arat` \ntr-un comunicat al
Arabesque, preluat de Medi-
afax. Investi]ia permite anga-
jarea a aproximativ 200 de
salaria]i. Arabesque mai are 
filiale la Bucure[ti (Otopeni,
Glina, Militari), Cluj, Timi[oara,
Bra[ov, Constan]a, Ia[i, Craio-
va, Ploie[ti, Pite[ti, Gala]i, Pia-
tra Neam], Bac`u, Baia Mare [i
Târgu Mure[, precum [i 22 de
filiale \n Republica Moldova,
Serbia, Bulgaria [i Ucraina.
Compania comercializeaz` o
gam` larg` de produse, de la
materiale grele, sisteme pen-
tru acoperi[uri, produse pen-
tru finisaje, instala]ii sanitare
[i termice, echipamente elec-
trice [i corpuri de iluminat la
materii prime pentru mobilier.

MTI VREA P~MÅNT 
DE LA MINISTERUL
AP~R~RII...

Ministerul Transporturilor [i
Infrastructurii (MTI) va prelua
\n administrare cinci terenuri,
cu o suprafa]` total` de
aproape 11.500 metri p`tra]i,
de la Ministerul Ap`r`rii
Na]ionale, pentru construc]ia
centurii Caransebe[.
Terenurile apar]in Unit`]ii Mi-
litare 01440 [i sunt amplasate
\n extravilanul localit`]ii
Caransebe[, jude]ul Cara[ Se-
verin, se arat` \ntr-un proiect
de hot`râre de guvern, elabo-
rat de MTI [i citat de Mediafax.
Pe unul din terenurile respec-
tive se afl` o construc]ie cu o
suprafa]` de 630 de metri
p`tra]i. Lucr`rile la centura
Caransebe[ au un cost estimat
la 39 de milioane de euro, f`r`

TVA, constructorul urmând s`
fie selectat \n luna iulie.

...{I DE LA ACADEMIA
AGRICOL~

Ministerul Transporturilor a
fost autorizat de Guvern s`
preia \n administrare dou`
terenuri din comuna Tunari,
jude]ul Ilfov, cu o suprafa]`
total` de peste 2.530 metri
p`tra]i, de la Academia de
[tiin]e Agricole [i Silvice, pen-
tru extinderea la patru benzi a
centurii rutiere din Nordul
Capitalei, potrivit Mediafax.
Terenurile, aflate \n intravilan-
ul [i extravilanul localit`]ii, vor
fi transferate de la Institutul
de Cercetare-Dezvoltare pen-
tru 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 centurii Capi-
talei, \ntre kilometrul 2 [i inter-
sec]ia cu DN2, conform unei

ordonan]e de urgen]` apro-
bate de Guvern.

BANI PENTRU TREI
BENZI PE SENS

Compania Na]ional` 
de Autostr`zi [i Drumuri 
a decis s` schimbe solu]ia
tehnic` la Autostrada
Bucure[ti-Ploie[ti, de 
la dou` la trei benzi pe sens,
pentru cel de-al doilea 
tronson, unde lucreaz` deja
un consor]iu, valoarea 
estimativ` pentru noile 
lucr`ri fiind de 
196,85 milioane lei, f`r` TVA.
Astfel, Compania Na]ional` 
de Autostr`zi [i Drumuri
Na]ionale din România 
(CNADNR) va organiza la
sfâr[itul lunii iulie o licita]ie
pentru proiectarea [i exe-
cutarea l`rgirii la trei benzi de
circula]ie pe sens pe sectorul
km 19 plus 500-km 45, respec-
tiv Moara Vl`siei-Ploie[ti,
transmite agen]ia Mediafax.

Compania Shapir Project
Europe, de]inut` de grupul
israelian Shapir, cu activit`]i \n
domeniul construc]iilor, a
„\nghe]at“ dezvoltarea a dou`
proiecte reziden]iale din
Bucure[ti [i Sibiu, totalizând
2.400 de apartamente, din
lips` de cump`r`tori.
Shapir Project Europe a
anun]at anul trecut dez-
voltarea celor dou` proiecte
pentru care fondurile alocate
erau estimate la 250 milioane
euro, informeaz` Mediafax.
Proiectele urmau s` fie dez-
voltate \n faze, \n func]ie de
cererea de pe pia]`. În
Bucure[ti, Shapir a anun]at

construc]ia a circa 1.600 de
unit`]i locative \n zona Pipera,
\n apropiere de ßcoala Ameri-
can`, pe un teren de 80.400
metri p`tra]i, achizi]ionat \n
2007. În prim` faz`, era
prev`zut` dezvoltarea a 400 de
locuin]e, iar investi]ia pentru
tot proiectul urma s` se ridice
la 200 milioane euro. La Sibiu,
compania a achizi]ionat, tot \n
2007, un teren de 26.000 metri
p`tra]i, pentru construc]ia a
800 de locuin]e, cu o suprafa]`
total` de 75.000 metri p`tra]i.
Investi]ia total` pentru acest
proiect, unul dintre cele mai
mari din zon`, era estimat` la
50 milioane euro.

CONSTRUC}IILE DE LOCUIN}E „ÎNGHEA}~“
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LEGE PENTRU PLATA
SUBCONTRACTORILOR

Firmele care contracteaz`
lucr`ri vor fi obligate s` vireze
[i subcontractorilor sumele
cuvenite acestora, \n baza unei
ordonan]e de urgen]` apro-
bate \n [edin]` de Guvern, a
anun]at premierul Emil Boc,
citat de Mediafax.
Guvernul precizeaz` \ntr-un
comunicat c` noile regle-
ment`ri stabilesc o ordine a
efectu`rii pl`]ilor. Astfel, 
operatorii economici sau alte
persoane juridice \mputer-
nicite de ace[tia vor utiliza
sumele \ncasate \n conturile
deschise la Trezorerie \ntr-o
anumit` ordine, respectiv pen-
tru achitarea drepturilor de
natur` salarial`, pentru
achitarea obliga]iilor c`tre
bugetul de stat [i celelalte
bugete, pentru plata facturilor
c`tre subcontractori,
propor]ional cu gradul de

\ncasare [i aferente facturilor
recunoscute la plat`. 

LUCR~RI SISTATE DIN
CAUZA DATORIILOR

Reabilitarea DN 17 la limita
\ntre jude]ele Cluj [i Bistri]a-
N`s`ud a fost sistat` de concer-
nul german Geiger-Max Boegl,
pentru restan]e la plat` de 2,5
milioane de euro, bani pe care
trebuia s` \i primeasc` de la
Compania Na]ional` de
Autostr`zi [i Drumuri, benefi-
ciarul lucr`rilor. Potrivit Biroului
de Pres` al CNADNR, ultima
plat` c`tre constructor s-a f`cut
\n data de 26 februarie, trans-
mite corespondentul Mediafax.
Potrivit unui comunicat de
pres` transmis de compania
german` [i semnat de man-
agerul de proiect Ewald Bran-
der, decizia a fost luat` dup` ce
compania a tras semnale de
alarm` c` nu mai poate 

continua lucr`rile \n situa]ia \n
care acestea nu \i sunt pl`tite. 

ROMÅNIA - PE PLACA
TURNANT~

România a \nregistrat \n luna
aprilie al doilea mare ritm
anual, de data aceasta, de
sc`dere a activit`]ii \n sectorul
construc]iilor din Uniunea
European` (UE), de 13,7%,
potrivit datelor Eurostat, care a
calculat c`, la nivelul blocului
comunitar, indicatorul a
coborât cu 5,1%. Mediafax
relateaz` c` sc`derea cea mai
mare a fost consemnat` \n
Slovenia (-22,8%), iar pe
pozi]ia a treia s-a clasat Slova-
cia (-12,7%). Cele mai semni-
ficative cre[teri ale activit`]ii \n
sectorul construc]iilor, \n
aprilie comparativ cu aceea[i
lun` a anului trecut, s-au \nre-
gistrat \n Germania (6,1%),
Suedia (4,6%) [i Cehia (3,3%). 
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CEFIN 
OPEN
DAYS

la Constan]a

Cefin a organizat la
\nceputul lunii iunie
evenimentul „Open
Days“ la Constan]a, mai
exact la o carier` din
jude], unde cei prezen]i
s-au putut convinge pe
„propria piele“ de
abilit`]ile vehiculelor
Iveco puse la dispozi]ie.
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E venimentul organizat de
filiala Cefin Constan]a
este al treilea din seria
deschis` pe 22 mai la
Deva [i continuat` pe 29

mai la Pite[ti,  sub titulatura
Tu&Cefin&Iveco Open Days 2009.
Manifestarea a avut ca scop popu-
larizarea calit̀ ]ilor pe care le \ntrunesc
modelele Iveco Daily 4X4, Massif, Euro-
cargo 4X4 [i Trakker, precum [i
gama special` pentru activit`]i
Heavy Duty - Astra. De asemenea,
la eveniment a fost adus [i un exem-
plar din noul Stralis, pentru a \ntre-
gi, \n cadrul prezent`rii, gama Iveco.

Eveniment... 
„cu priz`“

Divizia de vehicule comerciale
a Cefin România a propus ca loca]ie

cariera Consal Trade din comuna
Nicolae B`lcescu, lâng` Constan]a.
Prin aceast` demonstra]ie, s-a dorit
familiarizarea invita]ilor cu vehiculele
Iveco destinate activit`]ilor spe-
ciale sau configurate pentru teren
accidentat, fiecare dintre partici-
pan]i având posibilitatea de a testa
vehiculele enumerate mai sus. Suc-
cesul unui eveniment de acest gen
s-a putut m`sura deja \n prece-
dentele loca]ii, Deva [i Pite[ti, unde
publicul prezent a gustat din plin
ideea celor de la Cefin. 

Printre pietre
sf`râmate

Din multitudinea de vehicule
puse la dispozi]ie, am ales s` test`m
dou`, iar primul a fost Trakker - o
basculant` cu 4 axe, echipat` cu

ben`. Iveco a conceput aceast`
ma[in` pentru aplica]ii precum
transportul de piatr  ̀brut  ̀sau agre-
gate, nisip, bitum ori piatr` spart`
pentru terasamente. Modelul are
ca avantaj consumul redus de com-
bustibil la tona de material trans-
portat [i cheltuieli mici de \ntre]inere.
ßi ce loc mai bun se putea g`si pen-
tru a testa acest model dac` nu o
carier`?! Zis [i f`cut. Trakker a dove -
dit c` se afl` \n mediul lui \ntre mor-
manele de pietre, nisip [i nori de praf,
chiar dac` p`rea, la prima vedere,
poate prea luxos pentru ceea ce
era acolo... din când \n când \ncer-
cându-ne compasiunea pentru bena
impecabil`, \n care erau trânti]i
bolovanii col]uro[i. Am f`cut o
\nc`rcare, apoi o desc`rcare, o plim-
bare pe „[oselele“ croite prin piatr`,
câteva „artificii“ pentru a impre-
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siona [i camera foto [i apoi am tras
concluziile. Din postul de condu-
cere, am constat direc]ia extrem
de u[oar`, volanul manevrându-
se lin, ca pe un asfalt proasp`t tur-
nat, \n ciuda faptului c` ne aflam
\n carier`. Senza]ia care te \ncearc`
atunci când ]i se r`stoarn` \n ben`
bolovani „cât roata carului“ este, \n
prima faz`, una de panic`... pentru
neini]ia]i, dar tocmai aici este [i
farmecul. În timpul mersului, modul
de schimbare a gamei, „cu b`taie“,
a fost unul dintre elementele ce a
dat culoare plimb`rii noastre,
neavând prea des ocazia s̀  manevr̀ m
un asemenea mastodont. 

{i pe câmp

Dup  ̀ce am v`zut ce [tie Trakker,
ne-am propus s` ridic`m nivelul
de pl`cere [i ne-am orientat c`tre
Massif. Un vehicul de tip jeep, des-
tinat cu prec`dere traseelor pe
teren accidentat, disponibil \n dou`
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versiuni, 3 u[i cu ben  ̀sau 5 u[i. Dimen-
siunile acestuia sunt impozante iar
designul are un aer spartan, dar la
interior nu lipsesc geamurile elec-
trice sau aerul condi]ionat. Cu ce era
s` ne delect`m, dac` nu cu un pro-
fesionist al domeniului pe câm-
purile din \mprejurimi... c`r`ri, dru-
muri cu hopuri, cu bolovani, print-
re animale [i lanuri de grâne. De mult
nu mai mersesem pe drumuri de acest
gen, f`r  ̀a avea grija b`ii de ulei sau
a spoilerului. Am c`]`rat ma[ina
pe unde p`rea relieful mai greu
de abordat [i am supus-o unui test
de maxim` rezisten]`, dar a f`cut
fa]  ̀cu brio. Am descoperit [i reduc-
torul... p`rea simplu. 4H - 4L - 2H,
floare la ureche. Brutalitatea din
modul 4L creeaz` dependen]`.
Primele cuvinte când ne-am dat
jos au fost: „Cum?! Doar 30 km/h
aveam voie cu 4L?“... da’ d-aia e
test.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro



Ve]i primi banii de la
stat, dar s` v`
achita]i datoriile la
buget - suna anun]ul
f`cut c`tre „regii as-
faltului“, la sfâr[itul
lunii iunie, de pre[e-
dintele Traian
B`sescu, care d`dea
astfel liber la 
investi]ii \n 
infrastructur`.

„A m sim]it nevoia
s` v` transmit
câteva mesaje.
Acela c` vor fi
bani \ncepând din

trimestrul 3, pentru ca Guvernul 
s`-[i ating` obiectivul de a avea cir -
ca 9 miliarde de euro \n investi]ii,
mare parte a acestor bani mergând
c`tre plata datoriilor la constructori,
dar [i pentru lansarea de lucr`ri noi
sau accelerarea ritmului din trimestre -
le 1 [i 2 la lucr`ri \n curs de execu]ie“,
a afirmat [eful statului, \n cadrul
unei \ntâlniri cu constructorii de dru-
muri, ]inute la Ministerul Transpor-
turilor, \n prezen]a ministrului de
resort. Potrivit Mediafax, Traian
B`sescu a precizat c ,̀ din ace[ti bani,
1,5 miliarde euro vor veni de la
Comisia European  ̀[i vor trebui diri-
ja]i c`tre investi]ii, iar un miliard de
euro vor proveni de la b`ncile com-
erciale, care vor merge cu prioritate
c`tre investi]ii \n infrastructur` [i
care vor fi disponibili la mijlocul lunii
iulie. Pre[edintele a men]ionat \ns`
c` „marea cheie a acestor aranja-
mente financiare este corectitudinea
fiec`ruia“, respectiv a ministerelor
Finan]elor [i Transporturilor \n raport
cu constructorii, dar [i a constructorilor
\n raport cu bugetul de stat. Altfel spus,
tot acest cerc se \ntrerupe dac`
ace[tia [i subcontractorii lor nu \[i pl̀ tesc
imediat obliga]iile fa]̀  de stat, urmând
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ca astfel s` fie alimentat suplimen-
tar bugetul de stat. „Ve]i fi cei care
primi]i banii de la Ministerul Trans-
porturilor, dar este esen]ial s` v`
pl`ti]i d`rile la timp, \n condi]iile \n
care, v` repet, Ministerul de Finan]e
v` va compensa TVA-ul pe care \l
ave]i de \ncasat sau, acolo unde nu
se poate compensa, ve]i primi resti-
tuirea de TVA unde, de asemenea, este
cazul“, le-a explicat pre[edintele con-
structorilor.

Se apas` pedala 
de accelera]ie

Anun]ul pre[edintelui a fost urmat
de \nmul]irea vizitelor premierului
Emil Boc [i ministrului Radu Berceanu
pe [antiere, primul ministru sub-
liniind c  ̀investi]ia public  ̀masiv  ̀\n
infrastructur` se plaseaz` printre
priorit`]ile Guvernului. Potrivit pre-
mierului, care sus]ine c`, \n acest an,
pentru lucr`rile de infrastructur`, nu
este vacan]`, la nivelul Executivului
s-a luat decizia ca, \n fiecare zi de
miercuri, s  ̀fie invitate la Palatul Vic-
toria câte dou` jude]e pentru a
prezenta, \n fa]a Guvernului, câte o
jum`tate de or`, stadiul lucr`rilor
de investi]ii, din fonduri guverna-
mentale [i europene sau din bugetele
locale, precum [i problemele legate
de modernizarea infrastructurii [i de
reabilitarea termic` a blocurilor.
„Prezentarea se va face \n fa]a tutu -
ror mini[trilor. În acest fel, se va ap`sa
pe pedala de accelera]ie, iar acolo
unde nu se cheltuiesc banii pentru
investi]ii se vor lua [i se vor da acolo
unde se cheltuiesc. Este valabil [i
pentru administra]iile locale [i pen-
tru ministerele care au alocat bani pen-
tru infrastructur̀ . Începem  cu jude]ele
Ia[i [i Timi[, invitând prefec]ii, pre[edin]ii
CJ, primarii [i [efii Agen]iilor de Dez-
voltare Regional`“, a spus [eful Exe -
cutivului, citat de Agerpres. El a sub-
liniat importan]a men]inerii unui
ritm ridicat al construc]iilor \n aceast`
perioad .̀ „Dac  ̀nu punem osul a tunci
când trebuie, adic` dac` nu putem
utiliza banii pentru infrastructur` \n
lunile de var`, cum este firesc, este
o crim ,̀ pentru c  ̀nu se poate a[tepta
luna decembrie ca s  ̀facem autostra-
da“. Primul ministru a scos, de aseme-
nea, \n eviden]` o serie de lucr`ri
prioritare. „A]i v`zut c` se lucreaz`

[apte zile din [apte \n infrastructur`
- de la metroul din Bucure[ti, la Pasajul
B`neasa din Capital̀ , la centura ocol-
itoare a Ploie[tiului, la cea a Clujului,
pe Autostrada Transilvania. ßi la cele-
lalte lucr`ri de infrastructur` avem o
ofensiv` total`, pentru a recupera
\ntârzierile [i pentru a putea da [ansa
unei cre[teri economice \n acest
trimestru III, \nceput la 1 iulie. Am
decis s  ̀aducem to]i banii de investi]ii
din trimestrul IV \n trimestrul III, toc-
mai pentru a recupera \ntârzierile“.
Potrivit lui Emil Boc, sunt progra-
mate s` se finalizeze centura ocoli-
toa re a municipiului Gherla, de 5,3 
kilometri, lucr`rile drumului de la
Cluj-Napoca spre Suceava, cu tron-
so nul local pân  ̀la limita jude]ului Bis-
tri]a-N`s`ud, [i apoi de la Iacobeni
la Suceava. „Se lucreaz  ̀[i pe centura
Timi[oarei, a Ploie[tiului, continu`m
lucr`rile pe tronsonul de autostrad`
Cernavod  ̀- Constan]a [i, evident, pe
centura Sibiului. Toate acestea vor 
marca pa[i importan]i \n moder-
nizarea infrastructurii la nivel na]ional,
\n 2009“, a punctat primul ministru.

Un miliard de euro
de la BEI

Pe de alt` parte, Radu Berceanu
a anun]at, \n urma unei \ntâlniri cu
reprezentan]ii B`ncii Europene de
Investi]ii (BEI), c̀  Ministerul Transporturi -
lor [i Infrastructurii ar putea con-
tracta un \mprumut de pân  ̀la un mil-
iard de euro de la BEI pentru finan]area
unor proiecte de infrastructur`, prin-
tre care [i centura Capitalei la nivel
de autostrad`. „BEI ne-a anun]at c`
a stabilit un acord de principiu, \n
board-ul s`u, c` e gata s` aloce un

\mprumut care s` mearg` spre un
miliard de euro pentru proiecte de
infrastructur` rutier`. Înc` nu a sta-
bilit exact ce proiecte, dar se discut`
despre centura la nivel de autostrad`
a Bucure[tiului, tronsoanele de
autostrad  ̀Ploie[ti-Comarnic [i Ploie[ti-
Buz̀ u sau o por]iune de drum na]ional
de la Arad spre grani]a cu Ungaria“,
a ar`tat ministrul de resort. 

Totodat`, BEI va acorda un cre -
dit de 450 milioane euro pentru a
cre[te viteza trenurilor de c`l`tori
de la 120 kilometri pe or  ̀la 160 kilo-
metri pe or`, pentru tronsonul Cur-
tici-Simeria. „Aveam deja 300 mi-
lioane euro de la BEI [i ei au accep-
tat s` m`reasc` \mprumutul pân`
la 750 milioane euro, pentru a putea
satisface dorin]ele UE de a cre[te
viteza“, a spus Radu Berceanu. În
cadrul \ntâlnirii, cele dou  ̀p`r]i au mai
stabilit s` m`reasc` finan]area de la
50 milioane la 170 milioane euro,
din fonduri de coeziune, pentru tron-
sonul de autostrad  ̀Arad-Timi[oara,
astfel \ncât cofinan]area asigurat`
de BEI pentru proiect s` fie cheltu-
it` pentru exproprierea terenurilor.
De asemenea, BEI a aprobat s` aloce
500 milioane euro \n acest an pen-
tru proiecte aflate deja \n derulare,
din sumele care trebuiau cheltuite \n
anii urm t̀ori. „Am discutat cu ei [i sus]in
aceast` idee, mai urmeaz` s` fie
aprobat  ̀de Comisia European .̀ Ast-
fel, au aprobat s` cheltuim o mai
mare parte din bani pentru proiecte
deja \n derulare, pe care s` \i uti-
liz`m \n ace[ti ani“, a precizat Radu
Berceanu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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KONGO GUMI

Cea mai
longeviv`
afacere 
de familie 
Despre japonezi circul`
tot felul de legende,
chiar [i printre cei care
nu sunt speciali[ti \n is-
torie. F`r` \ndoial`, este
vorba despre o cultur`
foarte puternic` [i total
diferit` de cea euro-
pean`, \n care codul
onoarei [i sacrificiul de
sine au fost [i r`mân mai
importante decât orice.
De la codul Bushido al
samurailor, pân` la pilo]ii
kamikaze, ilustr`rile filo-
zofiei de via]` japoneze
sunt poate greu de
\n]eles pentru occiden-
tali. Tot japonezii sunt
cei care au trebuit s` fie

trimi[i acas` s` se odih-
neasc` prin lege, \n tim-
pul reconstruc]iei
Japoniei, dup` r`zboi, [i
[i-au pus semn`tura pe
\ntregul progres al
tehnologiei secolului tre-
cut. Astfel, nu este de
mirare s` afl`m c`, timp
de peste 1.400 de ani, o
companie din Japonia a
continuat s` func]ioneze
ca afacere de familie \n
construc]ia de temple,
pân` la asimilarea sa ca
subsidiar` a unei mari
companii de construc]ii
japoneze, Takamatsu 
Corporation, \n ianuarie
2006. 
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KONGO GUMI

A vând sediul central \n
Osaka, afacerea de
familie a fost \nfiin]at`
\n anul 578, când unul
dintre inginerii pe care

Prin]ul Shotoku i-a adus din Baek-
je, Coreea, \n Japonia, pentru con-
struc]ia templului budist Shiten-
no-ji, Shigemitsu Kongo, a decis s`
porneasc` pe cont propriu. De-a
lungul secolelor, Kongo Gumi a par-
ticipat la construc]ia a numeroase
cl`diri importante, printre care se
num`r` Castelul Osaka, \n secolul

16, sau templul Horyuji la Nara. Un
pergament cu o lungime de 3 m
prezint` cele 40 genera]ii de la
\nceputurile companiei pân` \n
prezent. Ca \n cazul multor familii
cu renume \n Japonia, ginerii au
adoptat numele de familie Kongo
la c`s`torie, astfel, de-a lungul
vremii, succesiunea s-a realizat atât
prin intermediul fiilor, cât [i al
fiicelor. Compania a \nceput s` aib`
probleme dup  ̀ce terenurile cump  ̀-
rate \n anii 80 [i-au sc`zut valoarea
foarte mult [i a intrat \n lichidare,

din cauza datoriilor, \n ianuarie
2006, când activele i-au fost cump r̀ate
de Corpora]ia Takamatsu. Înainte de
lichidare, firma avea peste 100 de
angaja]i [i o cifr` de afaceri anual`,
\n 2005, de 7,5 miliarde yeni (70
milioane USD). Compania, \nc` spe-
cializat  ̀\n construc]ia de temple bu -
diste, era condus` de pre[edintele
Masakazu Kongo, cea de-a 40-a
genera]ie. Începând din decembrie
2006, Kongo Gumi opereaz` ca sub-
sidiar` a Takamatsu, iar familia Kon -
go continu` s` practice tâmpl`ria. 
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F`r` \ndoial` c` istoria de peste
1.400 de ani a companiei este o
dovad` clar` [i impresionant` a
performan]elor de care sunt \n stare
japonezii, dar [i a unui manage-
ment [i adaptabilit`]i de excep]ie.
Unul dintre avantaje a fost, desi-
gur, credin]a [i sistemul religios
budist care nu numai c  ̀a supravie]u-
it timp de mii de ani, dar a num`rat
de-a lungul vremii milioane [i mi-
lioane de adep]i. Iar Kongo Gumi a
supravie]uit inclusiv unei perioade
de restaurare religioas`, \n secolul
19, când a pierdut subven]iile guver-
namentale pentru temple [i a \nceput
s` construiasc` cl`diri comerciale.
Iar \n timpul celul de-al doilea R`zboi
Mondial, firma a supravie]uit din
fabricarea de... sicrie. Totu[i, 80% din
cifra de afaceri a companiei s-a
datorat construc]iei de temple. 

Astfel, dup` cum se vede, un
alt atu foarte important a fost fle -
xibilitatea, calitate care este adus`
din ce \n ce mai mult \n discu]ie \n
prezent, mai ales \n contextul crizei
economice. Dar nu numai \n ceea
ce prive[te afacerile, dar [i... alegerea
managementului. Masakazu Kongo
a declarat, pentru presa occiden-
tal`, c` \ntotdeauna succesiunea
la conducerea companiei s-a f`cut
pe criteriile responsabilit`]ii [i ta-

lentului. Astfel, nu \ntotdeauna cel
mai mare fiu sau cea mai mare fiic`
urma s` fie la conducerea firmei
când ultimul pre[edinte decidea s`
se retrag`. 

Din p`cate, \n ciuda evolu]iei
extraordinare de-a lungul vremii,
evenimente absolut obi[nuite au
dus la falimentul Kongo Gumi, un
context economic nefavorabil, rece-
siunea din Japonia din 1992-1993
[i schimb`rile sociale, care au sc`zut
cererea de construc]ie de temple.
P`cat!

Cel mai vechi 
templu oficial 

Shitenno-ji din Osaka este tem-
plul budist pe care l-a comandat
Prin]ul Shotoku \n anul 593 [i ast`zi
este cunoscut ca fiind cel mai vechi
templu budist administrat oficial \n
Japonia. 

Cele mai multe dintre structurile
templului au fost complet recon-
struite \n 1963, de[i nu se men]ioneaz`
dac` tot Kongo Gumi s-a ocupat de
reconstruc]ie, dar este foarte posi-
bil. 

În tradi]ia budist  ̀Shitenno, sunt
cei patru regi cere[ti japonezi, zei
protectori care vegheaz` asupra
celor patru puncte cardinale. 

Templul construit \n onoarea lor
la comanda prin]ului avea patru
institu]ii, fiecare conceput` pentru
a ridica nivelul de civiliza]ie al
japonezilor. 

Acestea erau Kyoden-in (pentru
Religie [i Educa]ie), Hiden-in (pen-
tru necesit`]ile de zi cu zi ale po-
pula]iei), Ryobyo-in (spital) [i Seiyaku-
in (farmacie). Complexul din interi-
orul zidurilor este denumit „garan“
[i const` dintr-o pagod` cu cinci
etaje, un pavilion principal (Kondo)
[i o sal` de \ntruniri [i ceremonii
religioase (Kodo), pe un coridor
acoperit care are trei por]i. 

În jurul acestui complex central,
este un zid care are patru por]i, câte
una pentru fiecare punct cardinal. Din
p`cate, nu a mai r`mas nici o struc-
tur` din templul original, construit
\n 593. 

Cl̀ dirile originale, apoi cele recon-
struite, au fost distruse de-a lungul
secolelor de incendii, r`zboaie, tai-
funuri, cutremure. Ultima astfel de
catastrof` a fost provocat` de bom-
bardamentele americane din 1945.
Cea mai veche structur` este poar-
ta de piatr` Torii, care dateaz` din
1294.

Raluca MIH~ILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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FIRMELE VOR 
FI INCLUSE ÎN 
PROGRAMUL „RABLA“

Firmele vor fi incluse \n 
programul na]ional de \nnoire
a parcului auto, denumit 
[i „Rabla“, \ns` vor putea
achizi]iona maximum 10.000
de unit`]i, au declarat pentru
Mediafax surse ministeriale.
Din totalul fondurilor pentru
programul „Rabla“, care se
ridic` la 228 milioane lei, 
suma de 190 milioane lei,
echivalentul primei pentru
50.000 de unit`]i, este 
alocat` persoanelor fizice,
potrivit unui document 
guvernamental. Diferen]a 
de 38 milioane lei, pentru
10.000 de unit`]i, reprezint`
banii aloca]i firmelor, când
acestea vor intra \n programul
na]ional de stimulare a \nnoirii
parcului auto. O alt` noutate
este aceea c` \n program 
vor putea intra ma[inile 
mai vechi de zece ani, fa]` 
de nivelul de 12 ani prev`zut 
\n 2008.

LOGAN {I SANDERO 
ÎN VENEZUELA 

Renault analizeaz` 
posibilitatea de a asambla
Logan [i Sandero \n 
Venezuela, la o uzin` 
de]inut` de produc`torul 
auto chinez Great Wall [i 
de firme locale, seturile 
de piese necesare fabrica]iei
urmând s` fie aduse din
Columbia, unde Logan 
este produs din 2005, potrivit
Mediafax. Dac` planurile 
se vor concretiza, Renault 
va trebui s` investeasc` 
10 milioane dolari, iar 
Great Wall 65 de milioane 
de dolari. Venezuela 
ar putea deveni astfel a noua
]ar` \n care sunt produse
ma[ini pe platforma Logan,
dup` România, Columbia,
Rusia, Maroc, Iran, India, 
Brazilia [i Africa de Sud. La
uzina din Venezuela ar urma 
s` fie produse 22.000 de ma[ini
anual, dintre care 15.000
unit`]i Renault [i 7.000 ma[ini
Great Wall.

ÎNMATRICUL~RILE
DACIA ÎN EUROPA 
S-AU DUBLAT 

Înmatricul`rile de automobile
Dacia noi \n Europa (UE plus
Islanda, Norvegia [i Elve]ia) 
s-au dublat \n luna mai, la
25.000 de unit`]i, [i au crescut
cu 21,7% \n primele cinci luni
ale anului, la circa 90.000 de
ma[ini, pe o pia]` \n sc`dere
abrupt`, potrivit datelor
prezentate de ACEA.
Mediafax informeaz` c`
num`rul de autoturisme noi
marca Dacia \nmatriculate pe
cele 28 de pie]e acoperite de
raport (care exclude Malta [i
Cipru) a crescut cu 99,8% \n
luna mai, la 24.894 de unit`]i,
de la 12.458 de ma[ini \n
perioada similar` a anului tre-
cut, iar avansul la cinci luni s-a
plasat la 21,7%, de la 73.929 la
89.965 de automobile, se arat`
\ntr-un comunicat al Asocia]iei
Constructorilor Europeni de
Automobile (ACEA).

LOCUL 14 ÎN UE 

România este a 14-a pia]` auto
din Uniunea European` (UE)
dup` num`rul de \nmatricul`ri
de autoturisme noi din mai, \n
stagnare fa]` de aprilie, \ns` \n
coborâre cu dou` pozi]ii com-
parativ cu aceea[i lun` a anului
trecut, reiese din datele
prezentate de ACEA [i citate de
agen]ia Mediafax. În primele
cinci luni, pia]a auto
româneasc` s-a plasat pe
pozi]ia a 15-a \n UE, fa]` de

locul 16 ocupat \n func]ie de
datele pentru perioada 
ianuarie-aprilie, respectiv 11 \n
ianuarie-mai 2008. Astfel, pia]a
auto româneasc` a sc`zut cu
53,4% \n luna mai, la 11.475 de
automobile noi \nmatriculate,
de la 24.647 de unit`]i \n
perioada similar` a anului tre-
cut. Declinul pe primele cinci
luni din 2009 este similar, de
57,6%, de la 121.618 la 51.616
de autoturisme noi \nregis-
trate, potrivit unui comunicat
al ACEA. Datele sunt similare
cu cele anun]ate de Direc]ia
Regim Permise [i \nmatriculare
a Vehiculelor (DRPCIV), potrivit
c`rora \nmatricul`rile de auto-
mobile noi au sc`zut cu 57,5%
\n primele cinci luni, la 51.648
de unit`]i.

METROREX 
STUDIAZ~ TRONSONUL
GARA DE NORD - GARA
PROGRESUL

Metrorex va organiza o licita]ie
la sfâr[itul lunii iulie pentru
elaborarea studiilor de prefe-
zabilitate [i fezabilitate \n ve-
derea construc]iei Magistralei
IV de metrou, pe tronsonul
Gara de Nord - Gara Progresul,
valoarea estimativ` a contrac-
tului fiind de 36,61 milioane de
lei, f`r` TVA. „Aceast` linie de
metrou va asigura leg`tura, pe
direc]ia Nord-Sud, \ntre zona
central` [i cartierele Berceni [i
Progresul. Magistrala va conec-
ta dou` dintre cele mai impor-
tante sta]ii de cale ferat` ale
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La sfâr[itul lunii iunie, EvoBus
s-a mutat \n cas` nou`, pe ßos.
Od`i. Loca]ia \nseamn`, pe
scurt, un spa]iu de 12.000 mp,
dintre care 2.000 mp sunt ded-
ica]i depozitului [i atelierului,
iar 700 mp sunt ocupa]i de
birouri [i de showroom. Serv-
ice-ul are un stoc de 8.500 de
piese de schimb pentru auto-
buze [i un num`r de aproxi-
mativ 100 de angaja]i. În
cadrul evenimentului de inau-
gurare a noului sediu, a mai

fost \nmânat` [i cheia auto-
buzului cu num`rul 1.000 din
contractul \ncheiat \n 2005
\ntre RATB [i EvoBus.

SEDIU NOU EVOBUS



Capitalei (Gara de Nord [i Gara
Progresul) [i va avea corespon-
den]` cu toate magistralele \n
func]iune, precum [i cu cele \n
perspectiv`“, se arat` \ntr-un
anun] al Metrorex, citat de
Mediafax. Durata de realizare a
lucr`rilor va fi de aproximativ
7-8 ani. Sta]iile se vor afla la o
distan]` medie de 800 metri.
Lungimea liniei [i num`rul de
sta]ii vor fi stabilite \n func]ie
de varianta aprobat`. Cerin]ele
standard presupun asigurarea
unei viteze maxime de 80
km/or` [i o vitez` comercial`
de 36 km/or`.

VEOLIA VREA S~ 
ÎNFIIN}EZE O COMPANIE
DE TRANSPORT

Furnizorul francez de utilit`]i
Veolia Environnement, prezent
\n România, prin intermediul
Apa Nova, analizeaz` fuziunea
propriilor opera]iuni din dome-
niul transportului de pasageri
cu cele ale grupului Transdev,
noua companie urmând s`
devin` lider al pie]ei europene
de profil, transmite Mediafax.
Obiectivul noii companii este
de a deveni „un lider \n dome-
niul transportului de pasageri“,
cu vânz`ri anuale estimate de
opt miliarde de euro. O parte a
anali[tilor au evaluat Transdev
la un miliard de euro, incluzând
datoriile, [i au sugerat c` o
\n]elegere ar putea fi \ncheiat`
[i printr-un schimb de active.
Grupul Transdev opereaz` rute
de transport rutier [i feroviar
pentru c`l`tori \n ora[e ca Lon-
dra, Paris [i Melbourne, cu
vânz`ri anuale de 2,3 miliarde
de euro.

BRUXELLES AIRLINES,
PRELUAT DE C~TRE
LUFTHANSA

Autorit`]ile antitrust ale Uniu-
nii Europene au aprobat prelu-
area companiei Bruxelles Air-
lines de c`tre Lufthansa, cel
mai mare operator aerian din
Europa, pentru 250 de 
milioane de euro, transmite
Mediafax. Potrivit acordului cu

reprezentan]ii UE, Lufthansa va
permite accesul unor companii
rivale la rutele aeriene pe care
le va opera \n urma achizi]iei
Bruxelles Airlines. Grupul ger-
man Lufthansa va prelua un
pachet de 45% din ac]iunile
Bruxelles Airlines pentru 65 de
milioane de euro, urmând ca \n
2011 s` dispun` de op]iunea
de a prelua restul titlurilor.
Pre]ul final ar urma s` depind`
de rezultatele financiare ale
Bruxelles Airlines \n 2010.

NOI DIRECTORI PENTRU
OTOPENI {I B~NEASA

Ministrul Transporturilor, Radu
Berceanu, i-a schimbat din
func]ie pe directorii aeropor-
turilor Henri Coand  ̀(Otopeni) [i
Aurel Vlaicu (B`neasa), Gabriel
}ar  ̀[i, respectiv, ßtefan Mladin,
numind \n locul lor pe Sorinel
Ciobanu [i George Mihalcea.

AIRBUS VREA CREDITE
PENTRU UN NOU AVION 

Compania european` 
Airbus, cel mai mare 
constructor de aeronave 
comerciale din lume, 
\ncearc` s` ob]in` \mprumuturi
de pân` la 3,6 miliarde euro 
de la mai multe guverne 
din Europa, pentru a finan]a
dezvoltarea unui avion cu 
raz` lung` de ac]iune, potrivit
Mediafax. Compania va solicita
\mprumuturi autorit`]ilor 
din Fran]a, Germania, Spania 
[i, probabil, Marea Britanie 
care vor asigura 30% 
din nevoia de finan]are 
pentru dezvoltarea modelului
A350, au afirmat surse 
apropiate situa]iei. Avionul, 
cu o capacitate de 350 de
locuri, este programat 
a fi lansat pe pia]` \n 2013. 
Airbus 777 poate transporta
368 de pasageri.

TAROM a transportat \n perioa-
da ianuarie-aprilie 437.000 de
pasageri, cu 15,1% mai pu]ini
fa]` de intervalul similar al anu-
lui precedent, potrivit datelor
Asocia]iei Companiilor Aeriene
Europene (AEA). Potrivit Medi-
afax, \n primele patru luni, com-
pania a \nregistrat un grad
mediu de ocupare de 48%, \n
sc`dere cu 11,9 puncte procen-
tuale fa]` de intervalul similar
din 2008. În aprilie, TAROM a
transportat 124.700 de per-
soane, \n sc`dere cu 11,7% fa]`
de aceea[i lun` din 2008.
Gradul mediu de ocupare a fost
\n aprilie de 53,2%, cu 7,9
puncte procentuale sub cel
consemnat \n urm` cu un
an. Companiile europene
au transportat \n
primele
patru

luni 91,87 milioane de pasageri,
cu 8,2% mai pu]in fa]` de
aceea[i perioad` a
anului 2008, iar
gradul mediu de
ocupare s-a
redus cu 1,9
puncte, la
72,7%.

NUM~RUL DE PASAGERI AI TAROM A SC~ZUT 
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R
enun]area la articolul
din textul OUG 74/2008,
care prevedea cre[terea
valabilit`]ii progra-
mului de transport

interjude]ean la cinci ani, a surprins
pe cei mai mul]i. Îns` lucrurile nu s-
au modificat pe de-a-ntregul. 

În acest moment, se lucreaz` la
normele de aplicare a Legii 218,
care vor hot`r\ de fapt perioada de
valabilitate a actualelor licen]e de
traseu [i impli-cit a celei mai mari
p`r]i din actualul program inter-
jude]ean de transport. Este momen-
tul \n care o atitudine hot`rât` [i
unit` a transportatorilor [i a aso-

cia]iilor profesionale care \i reprezint`
ar putea face diferen]a. 

Normele decid
Având \n vedere actuala situa]ie

economic`, miza celor cinci ani este
cu atât mai ridicat`. Dac` peste doi
ani ar trebui s̀  se organizeze atribuirea
traseelor interjude]ene, cei mai mul]i
dintre operatorii de transport ar fi
pu[i \ntr-o situa]ie extrem de dificil`.
Pu]ini vor mai putea s` investeasc`
\n ma[ini noi [i, astfel, ar deveni vul-
nerabili \n fa]a oric`rui nou venit.
Cei doi ani \n plus ar putea face
diferen]a \ntre continuarea afacerii
[i dispari]ia acesteia prin pierderea

Legea 218/2009, de
aprobare a Ordonan]ei
de Urgen]` 74/2008, a
ap`rut deja \n Moni-
torul Oficial [i prevede
ca valabilitatea pro-
gramului de transport
interjude]ean s` fie de
trei ani. Totu[i,
licen]ele pentru
cursele interjude]ene
deja emise [i-ar putea
p`stra valabilitatea de
cinci ani. Ultimul cu-
vânt \l vor avea
normele de aplicare a
legii recent intrate \n
vigoare.
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traseelor. În plus, existau speran]e
ca aceast  ̀cre[tere a programului de
transport interjude]ean s` dea
firmelor prilejul de a se concentra
pe aspecte importante legate de
organizarea afacerii, de \mbun t̀̀ ]irea
managementului, dezvoltarea calit`]ii
serviciilor oferite, cre[terea sigu-
ran]ei, preg`tirea [oferilor etc. Sunt
numeroase aspecte la care trans-
portatorii trebuie s` lucreze pen-
tru a avea \n primul rând afaceri
stabile, puternice, \n cadrul c`rora
de]inerea de autovehicule s` nu
mai ocupe singura pozi]ie impor-
tant`. Din p`cate, pân` \n prezent,
numeroase firme de transport au
avut \n vedere doar achizi]ionarea
microbuzelor [i autobuzelor nece-
sare pentru securizarea curselor
de]inute [i acapararea unora noi.
„Ce model de autovehicul cump r̀̀ m?
La ce pre]? Când?“ - aceste \ntreb`ri
au devenit o adev`rat  ̀obsesie pen-
tru patroni, mul]i transformân-
du-se \n posesori de autovehicule [i
mai pu]in \n adev`ra]i transporta-
tori. P`strarea valabilit`]ii actualu-
lui program de transport inter-
jude]ean la cinci ani reprezint` [i
un test prin care se va putea verifi-
ca puterea [i capacitatea trans-
portatorilor de a-[i impune un punct
de vedere. Astfel, mai exist` o [ans`
ca valabilitatea programului de
transport interjude]ean s` r`mân`
pe cinci ani. În condi]iile \n care
nimeni nu sprijin` deschis reduce -
rea valabilit`]ii la trei ani, nu ar tre-
bui s` fie o problem` prea mare
pentru operatorii de transport [i
reprezentan]ii acestora \n a-[i impune
punctul de vedere, dar nici nu ar
trebui s  ̀se stea cu mâinile \ncruci[ate.
Legea 218 creeaz  ̀[i alte \ncurc`turi,
intrând inclusiv peste transportul
jude]ean. „În legea 92/2007, se
prevede ca programul de transport
jude]ean s` fie corelat cu cel inter-
jude]ean. În actuala lege, se spune
c` programul interjude]ean trebuie
s` fie realizat \n corelare cu cel
jude]ean. Este greu s` corelezi câte-
va curse interjude]ene cu numeroa -
sele curse jude]ene. Oricum, core-
larea nu s-a realizat niciodat`, dar
actualele prevederi mai \ncurc`
pu]in lucrurile. De asemenea, pro-
gramele de transport jude]ean [i
interjude]ean pot fi modificate o
dat` pe an, conform noului act nor-

mativ, ceea ce contrazice prevederile
Legii 92/2007, care permite oricând
modificarea programului jude]ean
de transportî, a completat Florian
Coman, director general adjunct
Autoritatea Rutier` Român`.

Traseele jude]ene
s-ar putea \ntoarce
la ARR

Se pare c`, de prea multe ori, le -
gisla]ia româneasc` apare \n con-
tratimp cu cea european`. Dup`
ce, prin Legea 92/2007, traseele
jude]ene intrau \n subordinea con-
siliilor jude]ene, au ap`rut numeroase
probleme de func]ionalitate. Autorit̀  -
]ile jude]ene au \ntâmpinat difi-
cult`]i reale \n a g`si speciali[tii \n
transporturi de care aveau nevoie
[i a respecta legea. În orice caz, \n
numeroase jude]e, situa]ia a devenit
conflictual`, iar operatorii de trans-
port sunt cei care au avut cel mai
mult de suferit. Se pare \ns` c`
autorit`]ile jude]ene nu vor apuca
s  ̀se acomodeze \n postura de coor-
donatori ai transportului jude]ean
de persoane. Legisla]ia european`
ar putea aduce schimb`ri radicale
la sfâr[itul acestui an. „Începând
cu data de 3 decembrie a acestui an,
va intra \n vigoare un regulament
european (obligatoriu de aplicat
de c`tre România), care va determina
readucerea transportului jude]ean
de persoane c`tre ARR. Cred c` este
un lucru bun, având \n vedere c  ̀tre-
cerea transportului jude]ean de
persoane c`tre consiliile jude]ene
a creat numeroase probleme. Prac-
tic, conform acestui regulament
european, autorit`]ile jude]ene pot
coordona doar acel transport pe
care \l subven]ioneaz`. Cu alte
cuvinte, discut`m de o recentralizare
a transporturilor, \n urma unui re-
gulament european. Chiar dac`
transportul jude]ean se \ntoarce la
ARR, vom p`stra acela[i program de
transport“, a explicat Florian Coman.

Instructorii auto
independen]i \n
afara legii - pentru
moment

Un subiect aflat \n dezbatere \n
ultima vreme a fost cel legat de
[colile de [oferi, iar apari]ia Legii 218

nu a avut ca efect lini[tirea spiritelor.
S-au format dou  ̀tabere: instructorii
auto autoriza]i au \ncercat s` \[i
asigure viitorul, \n timp ce [colile de
[oferi au c`utat s` \i scoat` de pe
pia]` sau cel pu]in s` \i oblige s`
respecte acelea[i reguli.

La prima vedere, apari]ia noii
legi a dat câ[tig de cauz` instruc-
torilor autoriza]i, care sunt accep-
ta]i conform legii, \ns`...

„Noua legisla]ie prevede faptul
c` preg`tirea practic` poate fi rea-
lizat` [i de c`tre instructori auto
autoriza]i. Ace[tia func]ioneaz` ca
persoane \nregistrate la oficiul co -
mer]ului. ßcolile de [oferi ne-au
solicitat ca, pân  ̀la apari]ia normelor
de aplicare a legii, preg`tirea teo-
retic  ̀[i practic  ̀s  ̀se poat  ̀face nu-
mai de c`tre instructorii angaja]i
ai [colilor auto. Argumentul pentru
acest lucru este legat de faptul c`,
nefiind emise normele, nu se [tie ce
condi]ii trebuie s` \ndeplineasc`
instructorii independen]i, iar ma[inile
acestora nu sunt controlate de ni -
meni privind respectarea preve derilor
Ordinului Ministrului Transporturi -
lor 1856, atât din punct de vedere
tehnic, cât [i al formei de propri-
etate“, a explicat Florian Coman.

Astfel, \n acest moment, nu mai
pot func]iona decât [colile de [oferi
care au ma[inile \n proprietate sau
leasing. Legea prevede faptul c`
instructorii auto autoriza]i vor fi
licen]ia]i de c`tre autoritatea com-
petent̀  (ARR), \n baza unei metodologii
elaborate de c`tre autoritatea com-
petent`. Legea a ap`rut, iar acum
se lucreaz` la normele metodolo gi-
ce, care vor stabili condi]iile \n care
se realizeaz` autorizarea, obliga]iile
[i drepturile pe care le au instruc-
torii auto.

„Vor exista ni[te criterii unitare
pentru [coli [i instructori autoriza]i.
La ora actual`, elabor`m normele
de organizare [i func]ionare a [co-
lilor de conduc`tori auto [i a instruc-
torilor auto autoriza]i. Pân  ̀la apari]ia
normelor, nu se mai lucreaz` decât
cu [colile. Cel mai probabil, la \n cepu -
tul lunii august, vor fi publi cate \n
Monitorul Oficial [i normele. Oricum,
instructorii independen]i nu vor
mai putea avea contract cu per-
soanele cursante, ci numai cu [coala.
Ma[ina va avea un num r̀ de eviden]̀
asem`n`tor taxiurilor. Instructorii
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independen]i vor trebui s` aib` la
bordul ma[inii contractul cu [coala,
\n copie. Practic, cursan]ii se \nscriu
la [coal`, iar instructorii nu mai
\ncaseaz` bani direct de la ace[tia.
Astfel, se \ncearc` o eviden]iere
mai clar` a circuitului banilor. De e -
xemplu, banii pe care \i primesc
instructorii independen]i se vor
impozita la surs`“, a precizat Flori-
an Coman.

Pentru moment, instructorii
auto autoriza]i trebuie s  ̀\[i \nceteze
activitatea. Apar, \ns`, câteva pro -
bleme destul de serioase. Ce se
\ntâmpl`, de exemplu, cu elevii
afla]i \n proces de instruire? Instruc-
torii independen]i nu \i vor mai
putea instrui pân` la cap`t decât,
eventual, dup` o pauz` de câteva
luni? Oare va fi cineva dispus s`

a[tepte atât? Dar ce se va \ntâmpla
cu instructorii care, bine\n]eles,
tr`iau din aceast` activitate? Î[i vor
c`uta o slujb` pe perioada verii,
pân` la apari]ia normelor? 

Înc` o dat`, legisla]ia love[te
mediul privat [i creeaz` o situa]ie
nefireasc .̀ Ast`zi, se vorbe[te despre
faptul c` [colile de [oferi vor inter-
veni pe lâng` ARR pentru a \ntârzia
apari]ia normelor cât mai mult. În
plus, cele dou` tabere formate se
acuz` reciproc de evaziune fiscal`,
\ns` acest lucru ar trebui verificat de
c`tre autorit`]ile competente \n
acest sens.

Un lucru r`mâne cert: preg`tirea
noilor [oferi ([i a[a destul de slab`)
va avea de suferit \n plus din cauza
cadrului legislativ care creeaz  ̀incer-
titudine.

ßi s  ̀nu uit`m c  ̀discut`m despre
un segment foarte important pen-
tru siguran]a rutier`...

{colile de [oferi
amendate 
de Consiliul 
Concuren]ei

Consiliul Concuren]ei a realizat
investiga]ii \n leg`tur` cu o serie
de \n]elegeri existente \ntre mai
multe [coli de [oferi. S-a conside -
rat c` aceste \n]elegeri aveau un
caracter anticoncuren]ial, având ca
scop majorarea tarifelor la servici-
ile de [colarizare auto categoria B.

Astfel, au fost amendate 32 de
[coli cu 1,5 milioane lei (aproxi-
mativ 360.000 euro).

Prin decizia Consiliului Con-
curen]ei, [colile de [oferi au obliga -
]ia s` transmit`, timp de doi ani,
autorit`]ii de concuren]` modi-
fic`rile de tarife [i momentul efec-
tu`rii acestora.

Transport jude]ean
Vrancea - re]eta
falimentului

În numerele trecute ale revis-
tei, prezentam situa]ia dificil` pe
care o \ntâmpin` mul]i dintre trans-
portatorii care opereaz` pe curse-
le jude]ene, din cauza dialogului
defectuos pe care \l au cu consiliile
jude]ene. În Vrancea, decizia Con-
siliului Jude]ean de a \nfiin]a noi
curse, care, de fapt, dubleaz` unele
deja existente, \nseamn` pentru
operatorii de transport un singur lucru
- falimentul.

Astfel, operatorii de transport din
Vrancea, afecta]i de \nfiin]area noilor
linii, au dat \n judecat` consiliul
jude]ean [i au ob]inut suspendarea
hot`rârii acestuia privind \nfiin]area
de noi trasee care se suprapuneau
cu cele vechi.

Din p`cate, la nivel local, respec-
tul pentru lege [i pentru deciziile justi-
]iei las` mult de dorit. Consiliul
jude]ean nu a ]inut cont de aceast`
hot`râre [i a organizat, \n continuare,
atribuirea. Operatorii afecta]i au
cerut ARR [i ASSI s` fac` demer-
surile necesare pentru a opri pro-
cedura de atribuire, luând act de
sentin]a justi]iei. În caz contrar,
dac` rezultatele ar fi fost afi[ate de
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c`tre ASSI, ARR ar fi trebuit s` emit`
licen]ele. ASSI a suspendat afi[area
rezultatelor atribuirii, \ns` Consili-
ul Jude]ean Vrancea a decis s`
\nfiin]eze din nou aceste linii, prin-
tr-o nou` hot`râre de consiliu.

Practic, se ia de la cap`t acest joc
„de-a [oarecele [i pisica“. O poveste
f`r` sfâr[it, \n care nimeni nu are de
câ[tigat - operatorii vor da cel mai
probabil din nou \n judecat` con-
siliul jude]ean [i este de a[teptat ca,
[i de aceast` dat`, s` câ[tige...

Pe de alt` parte, actuala situa]ie
economic` (sunt tot mai pu]ini
c`l`tori) la care se adaug` acum [i
cheltuielile de judecat` (avocat,
drumuri ce trebuie f`cute) au adus
operatorii de transport \n pragul
falimentului.

Oricum, dac` intr` \nc` un ope -
rator pe aceste linii, nu va face decât
s  ̀gr̀ beasc  ̀sfâr[itul transportatorilor
- atât cei vechi, cât [i nou intratul
pe traseu. Firmele abia reu[esc s`
\[i pl`teasc` salariile [i motori na,

iar plata ratelor de leasing \nregis-
treaz` \ntârzieri. Autorit`]ile jude]e -
ne nu au luat \n considerare fap-
tul c`, prin ac]iunile lor, risc` s`
desfin]eze firmele care opereaz`
pe respectivele trasee. 

Num`rul pasagerilor nu poate
cre[te. De altfel, \n aceast  ̀perioad`,
trendul este opus - num r̀ul c l̀̀ torilor
scade, mai ales c` s-au \nchis \n
zon` numeroase fabrici. Costul unui
bilet pe o rut` de 30 km este acum
1 leu, iar [ansele de a acoperi toate
costurile sunt foarte mici.

Ajutor pentru
transportatorii 
de c`l`tori

„Am hot`rât s` acord`m posi-
bilitatea supliment`rii num`rului
de sta]ii pe diferite trasee, pentru
a r`spunde mai bine nevoilor de
transport din diferite zone, având
\n vedere c`, \n ultimii ani, au avut
loc numeroase schimb`ri - noi zone

reziden]iale, noi investi]ii...“, a spus
directorul general adjunct ARR.

Pe de alt` parte, situa]ia difi-
cil` economic` afecteaz` puternic
[i companiile de transport, iar ARR
poate interveni pentru a ajuta trans-
portatorii. „Având \n vedere dimin-
uarea num`rului de c`l`tori, vom 
permite transportatorilor utilizarea,
pe o perioad` determinat`, a unor
mijloace de transport cu o capaci-
tate mai mic`, p`strându-se gradul
de confort. Nu putem obliga trans-
portatorii s` mearg` cu zece c`l`tori
\ntr-un autocar de 50 de locuri \n per-
manen]`. De asemenea, li se va
permite transportatorilor autosus-
pendarea curselor pe anumite
perioade, \ns` trebuie anun]at ARR
\n prealabil, pentru a nu le fi afec-
tat` vechimea pe traseu“, a pre-
cizat directorul general adjunct
ARR.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Cum a]i ajuns s` lucra]i pentru
Irisbus Iveco?

Am plecat din ]ar` cu 15 ani \n
urm` [i activez de zece ani \n cadrul
grupului Iveco. ßapte ani am lucrat
pe partea de camioane (vânz`ri [i
marketing) [i de trei ani am trecut
la Irisbus Iveco (vânz`ri [i market-
ing). Înc` de la \nceput, am fost fas-
cinat` de lumea transportului de
persoane, mult mai complex` decât
cea a transportului de m`rfuri, pen-
tru c  ̀aici avem de-a face cu o cerere
foarte personalizat` din partea
clien]ilor. La \nceputul acestui an,
a ap`rut oportunitatea de a reprezen-
ta Irisbus Iveco \n România. S-a
decis \nfiin]area acestui post datorit`
rezultatelor foarte bune ob]inute
de c`tre Irisbus Iveco aici \n 2008 -
România a fost cea mai bun` pia]`
din Europa de Est, \nregistrând o
cre[tere cu 55% fa]` de anul prece-
dent. ßi este o mare mândrie pen-
tru mine s` ocup acest post. 

Care sunt pa[ii pe care 
\i ve]i realiza \n urm`toarea
perioad`?

Inten]ia mea este de a \mbun`t`]i
prezen]a noastr` \n România. În
primul rând, trebuie s  ̀facem cunos-
cute autovehiculele Irisbus Iveco
pe pia]`. La ora actual`, doar 50%
dintre produsele noastre sunt cunos-

cute \n ]ara noastr .̀ De exemplu, m`
refer la autobuzele pe gaz compri-
mat, CNG, care au fost prezentate
\n acest an [i \n România, \n cadrul
unui eveniment. Cred c` aceste pro-
duse pot avea un viitor aici, \n
condi]iile \n care sunt deja utilizate

pe pia]a Europei Centrale (Fran]a,
Italia etc), dar [i \n alte ]`ri din Estul
Europei (Bulgaria, Croa]ia, Cehia,
Slovacia etc). Apoi, mai sunt auto-
buzele urbane de capacitate medie,
pe care Irisbus Iveco le realizeaz` \n
Fran]a [i Italia. Aceste autobuze de
9 m nu au fost \nc̀  prezentate \n Româ-
nia. De asemenea, dorim s` pro-
mov`m modelul Crossway Low

Entry City (podea coborât` \n prima
parte a autovehiculului). Este un
autobuz ce poate fi utilizat atât pe
curse urbane cât [i \n jurul localit̀ ]ilor,
iar pre]ul este foarte bun (auto-
buzul este realizat \n Cehia). Pe seg-
mentul troleibuzelor, avem o cola -
borare foarte bun` cu Astra Bus
Arad [i, \n ultimii ani, au fost câ[tigate
numeroase licita]ii \n mai multe
ora[e din ]ar`. În plus, tot la Astra
Bus, sunt realizate [i transform`rile
de Daily, din vanuri \n microbuze.

Pe gama interurban`, avem
modelele Arway [i Crossway, \n
numeroase configura]ii, cu lungimi
de la 10,6 m la 15 m. La capitolul auto-
care turistice, propunem Evadys,
cu un pre] foarte atractiv. Domino
este realizat \n Italia [i am vândut
deja câteva unit`]i \n România. Are
un design rafinat, realizat de Pinin -
fari na, [i dot`ri de lux. Vârful de
ga m` este reprezentat de nou
ap`rutul Magelis, realizat \n Fran]a. 

În România, produsele Irisbus
Iveco sunt distribuite de Cefin.

Re]eaua de service Cefin 
asi gur` serviciile after-sales
pentru produsele Irisbus
Iveco. Ne putem a[tepta la o
cre[tere a num`rului de 
service-uri pentru Irisbus
Iveco?

La \nceputul anului, Claudia Carbonnel a
primit postul de Country Manager Irisbus
Iveco \n România. De obicei, atunci când
un produc`tor trimite un manager \ntr-o
anumit` ]ar`, este vorba despre o per-
soan` având ca na]ionalitate ]ara de 
origine a produc`torului, \ns`, de aceast`
dat`, lucrurile au stat altfel... Irisbus 
(divizia Iveco pentru autovehic ule 
destinate transportului de pasageri) a
hot`rât ca pe postul de country manager
\n ]ara noastr` s` fie numit` o românc`.

Avem reprezentan]`

IRISBUS IVECO 
\n Romånia
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La ora actual`, Iveco are cea
mai dezvoltat` re]ea service pentru
vehicule comerciale [i ar fi o pierdere
s` nu fie utilizat` inclusiv pentru
autovehiculele destinate trans-
portului de persoane. 

Au existat câteva [edin]e pe
aceast` tem` [i foarte curând vom
rezolva [i acest aspect. De altfel,
acesta va reprezenta punctul forte
al Irisbus Iveco \n România. 

Mai mult decât atât, de mai mul]i
ani, Iveco ofer` un serviciu de asis-
ten]` non-stop, pentru toate pro-
dusele sale (inclusiv \n România). 

De asemenea, trebuie precizat
faptul c`, de la \nceputul acestui
an, exist  ̀\n cadrul service-ului Cefin
din Bucure[ti un spa]iu dedicat
exclusiv autobuzelor [i autocarelor. 

În planurile pe care le avem, se
num`r  ̀[i specializarea unor mecani-
ci pe produsele Irisbus Iveco, prin
realizarea de cursuri pentru ace[tia.
Discut`m de un plan care va include
\ntreaga re]ea Iveco.

Cum v-a]i propus s` dep`[i]i
momentele dificile pe care le
traverseaz` to]i importatorii
\n aceast` perioad`?

Ast`zi, partea financiar  ̀a devenit
instrumentul de baz  ̀pentru vânz`ri.
Acesta este motivul pentru care, la
ora actual`, am pornit o campanie

\mpreun  ̀cu Iveco Capital, ce include
un avans de 5% pentru vehiculele
de pe stoc.

Transportatorii ezit` momen-
tan, amân` luarea unor decizii, dar
sunt convins` c` pia]a se va deblo-
ca spre sfâr[itul anului. 

Mi-a[ dori ca transportatorii s`
nu se lase convin[i de oferte ce par
extrem de atr`g`toare la prima
vedere [i s` analizeze \n primul
rând calitatea produselor, costurile
pe care le presupune utilizarea
vehiculului achizi]ionat. Irisbus
Iveco este un constructor european,
cu toate fabricile \n Europa. Oferim
prin autovehiculele noastre cali-
tate, siguran]`, performan]` pentru
\ntreaga durat` de via]` a pro-
duselor.

Voi \ncerca s` fac cât mai cunos-
cut numele de Irisbus pe pia]` -
Iveco \nseamn` camioane, dar
\nseamn` [i autobuze, autocare [i
microbuze, prin Irisbus. 

Dup` cum mult` lume [tie deja,
Irisbus a ap`rut \n 1999, \n urma
colabor`rii dintre Iveco [i Renault
V.I., pentru realizarea de autove-
hicule destinate transportului de
persoane. În 2003, Irisbus a fost
preluat \n totalitate de c`tre Iveco.
Ast`zi, Irisbus Iveco dispune de
5.525 de angaja]i, 143 de dealeri, iar
anul trecut a avut vânz`ri de 1,192

miliarde euro, la 9.475 de unit`]i
comercializate. La nivel european,
suntem al doilea produc`tor de
autovehicule destinate transportului
rutier de persoane, cu o cot` de
pia]` de 20%. Pe Europa de Est,
de]inem o cot` de pia]` de 20,9%.

Filozofia noastr` este foarte
bine exprimat` de simbolul Irisbus
Iveco - delfinul. Delfinul este un
mare c`l`tor - vehiculul nostru este
robust, fiabil, cu o durat` mare de
via]`. Delfinul este prietenul omu-
lui - noi suntem al̀ turi de clien]ii no[tri.
Delfinul este un animal rapid, agil
- a[a este [i vehiculul nostru. Delfin-
ul este sociabil, tr`ie[te \n grup -
c`l`torii dintr-un vehicul Irisbus
Iveco se deplaseaz` confortabil,
\ntr-un cadru agreabil. ßi nu \n
ultimul rând, delfinul este simpatic
[i respect` mediul \nconjur`tor.

Ce alte planuri de viitor ave]i?

În primul rând, trebuie s  ̀\n]eleg
cât mai bine pia]a, s` fiu \n contact
direct cu clien]ii. Trebuie s` g`sesc
cele mai potrivite autovehicule pen-
tru operatorii din România, s` iden-
tific solu]iile cele mai bune pentru
ei din toate punctele de vedere - pro-
dus, vânz`ri, finan]are, after-sales.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Irisbus Iveco ocup` locul 2 
la nivel european pe pia]a 

furnizorilor de solu]ii de 
transport rutier de persoane,

\nregistrând \n 2008 o cot` 
de pia]` de 18,5%
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S C A N I A  
IRIZAR i4
Accent pe multifunc]ionalitate



Scania joac` tare. A
conceput un autocar
ce poate fi folosit
atât pentru curse 
interurbane, cât [i \n
ora[, pe care am avut
ocazia s` \l test`m la
Arad. 
La ceva timp dup`
lansarea la nivel 
interna]ional, modelul
Irizar i4 de 53 de
locuri poate fi acum
achizi]ionat [i \n
România.

M odelul Irizar i4 de
la Scania se de -
osebe[te de ceilal]i
competitori de pe
pia]` prin faptul c`

nu este un simplu autocar. Este un
vehicul multifunc]ional, ce poate fi
folosit ca un autocar destinat rutelor
externe, dar poate fi utilizat [i pen-
tru cursele urbane, datorit` fap-
tului c` este echipat cu u[` dubl`
la mijloc [i cu trepte ce faciliteaz`
accesul. Irizar poate avea trei tipuri
de podea, ridicat`, medie [i joas`,
modelul testat de noi fiind cel cu
podea joas`. În func]ie de con-
figura]ie, dou` sau trei axe, auto-
carul poate transporta \ntre 40 [i
70 de persoane [i la fel poate diferi
[i volumul compartimentului de
bagaje. ßasiul vehiculului este pro-
dus \n Suedia, iar caroseria este
realizat` \n Spania la Irizar.

„}ine cu casa“

Autocarul este echipat cu o
cutie automat` \n 6 trepte, foarte

bine etajat`, ce permite o rulare
eficient` atât \n traficul urban cât
[i \n afara ora[ului. Tot datorit`
acestei transmisii, ma[ina are un
demaraj excelent, la care se adaug`
[i un consum care „\ncânt` buzu-
narul“, undeva \ntre 22 [i 24 l/100
km, \n func]ie de traseul ales. Aces-
te rezultate se datoreaz` [i com-
plementarit`]ii dintre cutia de viteze
[i motorul cu care este echipat
autocarul. Cutia provine de la ZF [i
este modelul 6HP 604C cu retarder,
iar motorizarea este de 9 litri, de tip
DC9 29, ce dezvolt` o putere de
280 CP la 1.900 rpm [i un cuplu
maxim de 1.400 Nm, pe o plaj` de
tura]ie cuprins` \ntre 1.000 [i 1.350
rpm. În momentul testului, condi]iile
atmosferice ar fi putut pune pro -
bleme, pentru c` vântul b`tea
destul de puternic pe alocuri, dar
Irizar s-a dovedit a fi un autocar
stabil [i foarte u[or de manevrat,
\n ciuda aparen]elor. 

Confort 
[i prestan]`

Pentru ca testul s` reflecte cât
mai bine realitatea, autocarul a
avut pe scaune manechine umplute
cu ap`, ce cânt`reau cât un om
normal, astfel \ncât ma[ina s-a com-
portat ca [i cum ar fi fost ocupate
toate locurile. Plan[a de bord este
una ergonomic`, toate comenzile
sunt u[or de accesat, computerul
de bord este prezent \ntre cele
dou` ceasuri din bord, iar un alt
lucru care atrage aten]ia \l reprezint`
butoanele montate \n dreptul mâinii

63

Pe scaunele autocarului au fost a[ezate
manechine, de forma [i greutatea corpului
uman, astfel \ncât testul s` se realizeze \n
condi]ii cât mai apropiate de realitate.

Vizavi de u[a dubl` din mijloc, un element
distinctiv pentru acest model, sunt montate
dou` scaune rabatabile, u[or accesibile.
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stângi a [oferului, pentru ac]ionarea
cutiei de viteze. Vizibilitatea este la
ea acas`, parbrizul panoramic [i
oglinzile laterale contribuind la
acest lucru. Volanul este reglabil
[i pe el sunt montate comenzi pen-
tru controlul computerului de bord
[i pentru cruise-control. Pozi]ia
[oferului este [i ea una foarte bun`,
scaunul pneumatic f`când din con-
dus o pl`cere. În ceea ce prive[te
pasagerii, ace[tia se pot bucura de
scaunele confortabile a[ezate dou`
câte dou` pe fiecare rând, iar la
mijloc, vizavi de u[i, se reg`sesc
\nc` dou` scaune, rabatabile, dar
pe care se poate sta [i când aces-
tea nu sunt coborâte. Ca [i con-
cluzie, Scania Irizar poate reprezen-
ta o solu]ie pentru operatorii români
de transport, afla]i \n c`utare de
mijloace de transport ce pot fi uti-
lizate \n cât mai multe situa]ii. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Fi[` tehnic` 
Scania Irizar 
i4 k 280 EB 4x2
Motorizare: Scania DC9 29
Putere maxim`: 
280 CP/1.900 rpm
Cuplu maxim: 
1.400/1.000-1.350 rpm
Transmisie: 
automat`, ZF6HP 604C 
cu retarder
Suspensie: 
pneumatic` integral
Locuri: 
53 plus 1
Capacitate rezervor: 
330 l
Configura]ie u[i: 
simpl` fa]`, dubl` mijloc
Mas` proprie: 16.890 kg
Ampatament: 6.860 mm
Compartiment bagaje: 3,5 mc
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BERBEC 
(21 martie - 
20 aprilie)

Sunte]i \ntr-o continu`
mi[care, iar evenimentele

decurg conform a[tept`rilor 
dumneavoastr`. Dar pentru 
c` vre]i [i cere]i prea mult 
de la ceilal]i, o s` v` confrunta]i 
cu o situa]ie nu foarte pl`cut`:
aproape to]i colegii [i prietenii 
v` vor ocoli sistematic. V` con-
frunta]i, de asemenea, cu o stare
inexplicabil` de r`u, de lips` 
de energie. Mare aten]ie la volan!

TAUR 
(21 aprilie - 
21 mai)

În aceast` perioad`, 
v` dori]i s` face]i 

o c`l`torie pentru o schimbare 
de peisaj [i de... iubire. Îns` este
de preferat s` nu ignora]i faptul 
c`, \n acest interval de timp, 
nu sunt recomandate deplas`rile. 
{i totu[i, parc` nu ave]i stare! 
În cazul \n care lua]i hot`rârea 
de a c`l`tori cu ma[ina, 
nu uita]i s` v` pune]i centura 
de siguran]`!

GEMENI 
(21 mai - 
20 iunie)

Se \ntrevede o perioad`
lini[tit` \n ceea ce

prive[te c`l`toriile \n interes 
de serviciu. Nu ve]i rata \ns`  
nici o ie[ire la sfâr[it 
de s`pt`mân`. Bagajul f`cut 
\n grab`, câ]iva prieteni buni 
[i... la drum. Sunte]i un partener 
de c`l`torie foarte bun: to]i cei
care v` vor \nso]i vor aprecia 
acest lucru. Evita]i conflictele 
cu autorit`]ile!

RAC 
(21 iunie - 
22 iulie)

Tocmai când spera]i 
c` a]i sc`pat de toate dru-

murile de serviciu, mai apare 
la orizont o obliga]ie de acest 
gen. Bine m`car c` drumul
este bun [i c`l`toria 

confortabil`. Aten]ie \ns` 
la indicatoarele de circula]ie [i, 
de asemenea, nu ap`sa]i 
prea tare pedala de accelera]ie,
chiar dac` partenerul 
de drum \ncearc` s` v` 
gr`beasc`: amenda de 
circula]ie o ve]i pl`ti 
dumneavoastr`!

LEU 
(23 iulie - 
22 august)

Planurile de c`l`torie
pot deveni numai 

pentru dumneavoastr` 
o certitudine.Membrii familiei 
nu v` mai \n]eleg deloc 
[i \ncearc` s` v` explice c` 
a]i ridicat [tacheta preten]iilor
peste orice limit`. Nimic din 
ceea ce face partenerul 
dumneavoastr` de cuplu nu v`
place [i ave]i tendin]a s` relua]i 
[i s` „corecta]i“ totul. Toat` 
perioada st` sub semnul schimb`rii.

FECIOAR~ 
(23 august - 
22 septembrie)

Ca de obicei, 
indiferent unde ve]i pleca

[i care va fi scopul c`l`toriei, 
ve]i refuza cu \nver[unare 
s` v` relaxa]i. Tot ceea 
ce se \ntâmpl` \n jurul 
dumneavoastr` v` scoate 
din min]i. Nu v` pute]i concentra 
la nimic. O persoan` apropiat` 
v` va face o invita]ie de 
nerefuzat, \ns` lipsa de chef 
v` va determina s` rata]i ocazia 
de a v` face pu]in de cap.

BALAN}~ 
(23 septembrie -
22 octombrie)

Este o perioad` 
\n care ve]i c`l`tori 

foarte pu]in [i doar \n interes 
personal, \nso]i]i de rude [i 
prieteni, \ns` v` ve]i putea 
relaxa mai mult decât oricând.
Problemele de ordin profesional 
se vor rezolva f`r` prea multe 
eforturi, datorit` inspira]iei 
deosebite de care da]i dovad` 
[i a capacit`]ilor dumneavoastr`
uimitoare de convingere.

SCORPION 
(23 octombrie - 
21 noiembrie)

De[i v-a]i dori 
s` evada]i din cotidian

[i s` v` refugia]i \n locuri greu 
accesibile oamenilor, este 
momentul s` v` gândi]i la 
solu]ii mai practice de lini[tire. 
Nu este o perioad` deloc 
favorabil` pentru c`l`torii [i, 
\n nici un caz, nu se recomand` 
s` pleca]i la drum lung.  
Dac`, totu[i, sunte]i nevoi]i 
s` face]i acest lucru, fi]i extrem 
de pruden]i \n trafic.

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

A sosit momentul marii
aventuri. {i cum nimic nu

e mai pl`cut pentru dumneavoastr`
decât s` c`l`tori]i singur, o ve]i
face pentru a descoperi locuri
[i lucruri noi. Evita]i pe cât 
posibil s` pleca]i la drum obosi]i 
[i asigura]i-v` c` ma[ina este
\ntr-o stare tehnic` bun`. 
Vor ap`rea ceva ne\n]elegeri 
\n cuplu din cauza hot`rârii 
dumneavoastr`, \ns` nimic nu 
v` va sta \n cale de aceast` dat`. 

CAPRICORN 
(22 decembrie -
19 ianuarie)

Este o perioad` 
\n care ve]i c`l`tori mult,

dar cu folos. V` ve]i re\ntâlni 
cu prieteni dragi, pe care nu i-a]i
mai v`zut de mult` vreme. 
Veniturile sunt \n cre[tere, 
dar [i cheltuielile ]in pasul cu ele...
Ave]i ceva frustr`ri legate de faptul
c` anumi]i colegi nu sunt de acord
cu dumneavoastr`, de[i nu 
face]i decât s` ac]iona]i corect. 

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

A]i trecut c`l`toriile 
pe lista neagr`, 

motivul fiind unul cât se poate 
de simplu: nu sta]i foarte 
bine cu banii [i \ncerca]i 
din r`sputeri s` face]i cât
mai multe economii. Dar 
socoteala de acas` nu se 
potrive[te cu cea din târg. 
Ve]i fi nevoi]i s` face]i multe 
drumuri scurte, care v` 
vor consuma toat` energia 
[i rezervele financiare.

PE{TI 
(19 februarie - 
20 martie)

Dou` subiecte 
r`mân de 

actualitate pentru dumneavoastr`
\n aceast` perioad`: drumurile 
[i problemele de acas`. 
Încerca]i s` g`si]i echilibrul 
\ntre serviciu [i familie [i 
nu v` mai face]i gânduri negre 
din cauza banilor. Iar atunci 
când sunte]i la volan, 
face]i tot posibilul s` v` 
men]ine]i aten]ia treaz` 
[i evita]i s` ap`sa]i prea tare 
pedala de accelera]ie. 
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