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AA m citit zilele trecute
mai multe articole apã -
ru te de-a lungul ani lor
în presa de spe cia li ta -
te, unele scrise de

mine, altele de colegi de breas lã.
ªi, deºi nu este o surprizã, am fost
marcat de faptul cã proble me le
prin cipale ale transportatorilor au
rã mas aceleaºi. Nu m-am apu cat
sã realizez un studiu precis, dar
sunt convins cã nu greºesc atunci
când afirm cã peste 90% din pro -
blemele transportatorilor semna -
la te acum zece ani, ºi chiar mai
bine, sunt în continuare de ac tua -
li tate. Iar celelalte 10% sunt pro -
ble me care, în general, s-au re zol -
vat automat, fãrã intervenþia ac tivã
a cuiva anume - mã refer, de exem -
plu, la autorizaþiile pentru trans -
 port internaþional (marfã ºi cãlã -
tori), problemã ce a dispãrut o datã
cu aderarea României la UE.

Practic, trebuie sã recu noaº -
tem cã multe schimbãri au fost
im puse þãrii noastre ca urmare a
aderãrii la diferite organisme ºi
tratate internaþionale ºi de multe
dintre acestea au profitat inclusiv
afacerile româneºti.

Dar sã ne întoarcem la cele
90% probleme nerezolvate în
peste o decadã. De ce?

Ce creeazã aceastã inca pa ci -
ta te naþionalã de a împinge lucru -
rile înainte?

Nu am pretenþia de a da un
rãs puns exhaustiv în acest edi to -
rial, ci, mai degrabã, mai ales cã
suntem în preajma concediilor, îmi
permit sã fac o glumã...

În numeroasele deplasãri pe
care le-am avut în Germania, am
fost frapat de un cuvânt pe care îl
auzeam foarte des - „genau“ (pro -
nunþat „ghenau“). Nu vorbesc lim -
ba germanã aºa cã, dupã o vre me,
am întrebat ce înseamnã ºi am fost
uimit... La fiecare douã-trei
propoziþii, nemþii se aprobã unul pe
altul prin acest „genau“ (în seamnã
exact, precis). Adicã, in diferent de
seriozitatea discuþiei (sunt convins
cã spun ºi ei multe prostii, ca toatã
lumea), nemþii se aprobã printr-un
hotãrât „precis“ sau „exact“.

Pãi, la noi, în cel mai bun caz,
chiar ºi în cele mai urgente ºi spi -
noa se situaþii, putem spera la un
ma xim „cam aºa“. Pentru cã aces -
ta este gradul cel mai înalt de

apro bare acceptat de majoritatea
românilor. Românul s-a obiºnuit
sã fie singur împotriva tuturor, ne -
în þeles de ceilalþi ºi, astfel, cu ºan -
se minime de a realiza ceva care
implicã lucrul în echipã. În orice
do meniu, liderii sunt primii de fãi -
maþi în România - pe bunã drep -
tate, veþi spune. Poate cã aºa este,
dar parcã ne dorim acest lucru.
Ne concentrãm pe latura negativã
a oamenilor cu care intrãm în con -
tact ºi acceptãm prea uºor inclusiv
bârfele care, la o analizã decentã,
sunt aproape sigur minciuni.

„Cam aºa” s-a întâmplat dupã
1989 ºi, astfel, puþite lucruri du -
ra bile ºi bune cu emanaþie 100%
româneascã au putut fi realizate.

Sã stãm puþin sã cugetãm - cât
de stupid pare sã îi confirmi cuiva
cã te-a înþeles sau tu l-ai înþeles
în mod precis, exact? ªi totuºi, cu
aceastã aparentã stupiditate de a
se înþelege ºi urma unii pe alþii,
nemþii au reuºit sã atingã poziþia
de principalã putere economicã
în Europa.

Este adevãrat cã, uneori, a-þi
urma liderii poate duce ºi cãtre si -
tuaþii nedorite. Numai în ultimii
100 de ani Germania a pornit douã
rãzboaie mondiale, pe care le-a
pierdut, iar apoi a reconstruit þara
din temelii.

Însã este remarcabilã capa ci -
ta tea de a pune lucrurile în miºca -
re, iar încrederea între oameni ºi
în crederea în lideri poate re -
prezenta mãcar parte din rãspuns.

ªi, pentru cã suntem în decem -
brie, vã urez multã sãnãtate ºi sã
petreceþi sãrbãtorile... cam aºa.
Glu mesc, mãcar în privinþa dis -
tracþiei, românii sunt apreciaþi pen -
tru cã fac acest lucru „genau“.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

România 
se dezvoltă... CAM AŞA



{{TTIIRRII 66-67

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
Atribuirea - pe 5 februarie 68

LLAANNSSAARREE
Autobuze chinezeşti în portofoliul Cefin 70-71

DDEESSTTIINNAAŢŢIIII
Muzeul Automobilului din Torino (II) 72-73

{{TTIIRRII 6

ÎÎNNTTRREEBBAARREEAA  LLUUNNIIII
Despre şoferi 7

AACCTTUUAALLIITTAATTEE
FORT are conducere nouă 8

FFOOCCUUSS
Lipsa dialogului - factor determinant 
în insolvenţa edy 10-12

EEVVEENNIIMMEENNTT
Preocupare pentru siguranţa rutieră 14

LLAANNSSAARREE
Cefin intră pe gama super uşoară 16-18

DDRRIIVVEE  TTEESSTT
Noul DAF XF EURO 6
Puternic ca un urs, gentil ca o tânără fată 20-23

ŞŞTTIIRRII  58

FFOOCCUUSS
Prima ninsoare a prins CNADNR 
fără contracte în Prahova 
şi Bucureşti-Lehliu 60-61

IINNEEDDIITT
Biserica Naşterii Domnului 62-64

FFIIII  EEFFIICCIIEENNTT!!
HOLLEMAN
Un service multimarcă... avantaje multiple 24

HHOORROOSSCCOOPP  DDEE  CCĂĂLLĂĂTTOORRIIEE
15 decembrie 2012 - 15 ianuarie 2013 74

ŞŞTTIIRRII  26-27

GGHHIIDD  DDEE  RREEDDUUCCEERREE  AA

CCOOSSTTUURRIILLOORR

� Repere de eficienţă 28-31

� Soluţii inteligente de optimizare 

a activităţii într-o hală 32-33

� Paleţi by CHEP

Soluţia optimă 34-36

� Inovaţia face diferenţa şi în logistică 38-39

� Premiul ARILOG pentru ENEL 40-43

� Renania - KLG Europe, 

premiați pentru parteneriat 44-45

� Excelenţă operaţională 46-47

� GTI Logistic

Invitaţie la parteneriat 48-49

� PALL-EX

Viziune. Soluţii. Oportunităţi 50-52

� DELAMODE ROMANIA

Grupaj inclusiv către Danemarca 53

� „Easy to do business with” 54-55

CCOONNCCUURRSS

Măsoară-ţi cunoştinţele de logistică! (37) 56

decembrie 2012 ..................................................................................................................

S
U

M
A

R

5.................................................................................................................. decembrie 20124

S
U

M
A

R



AJUTOR
DEZINTERESAT

Familia Dinböck organizeazã
de aproape douã decenii
transporturi de ajutoare cãtre
România, pentru a ajuta, astfel,
oamenii sãraci din aceastã
þarã, se aratã într-un comunicat
Schwarzmüller.
Aceste proiecte devin posibile,
de fiecare datã, prin susþinerea
acordatã de numeroºi prieteni
ºi voluntari. Însã anularea unui
transport a pus sub semnul
întrebãrii, la un moment dat,
activitãþile planificate pentru
luna noiembrie. În aceastã
situaþie, firma Schwarzmüller a
pus la dispoziþie un camion cu
semiremorcã ºi ºoferul aferent.
Dupã încãrcare, ce a avut loc în
15 noiembrie 2012 în
Schärding ºi Utzenaich,
plecarea în cursã a fost
planificatã de aºa naturã încât
transportul sã ajungã la
punctul de întâlnire, puþin dupã
graniþã, la Satu Mare,
concomitent cu un microbuz
cu participanþi la proiect - ºi
asta dupã o cãlãtorie de mai
mult de 1.000 km! Implicarea
firmei Schwarzmüller a fãcut
posibil ca transportul de
ajutoare sã aibã totuºi loc
conform programãrii iniþiale.
Astfel, locuitori din regiuni
sãrace au putut avea parte de
bucurie acum, înainte de
Crãciun.

PORSCHE MOBILITY
ARE UN NOU WEBSITE
PENTRU FLOTE

Porsche Mobility a lansat
pagina web
www.managementdeflote.ro
dedicatã clienþilor sãi de flotã.
Noua paginã web este
conceputã pentru a facilita
clienþilor de flotã a Porsche
Finance Group accesul la
informaþii privind maºinile
acestora, informaþii relevante
referitoare la produsele ºi
serviciile companiei, dar ºi date
de contact importante. Prin
intermediul acestei pagini web,
clienþii de flotã pot accesa, de
asemenea, serviciul FIS (Fleet
Information System) care le
permite accesul 24/7 la
informaþii importante despre
flota proprie, precum consumul
de combustibil, o defalcare
structuratã a costurilor etc.
„Dorim sã oferim clienþilor
noºtri suport ºi acces în timp

real la toate informaþiile de
care aceºtia au nevoie,
deoarece înþelegem faptul cã
un parteneriat pe termen lung
se bazeazã pe transparenþã ºi
servicii de calitate”, a declarat
Christoph Binder, CEO al
Porsche Finance Group.
Platforma
www.managementdeflote.ro
este o adaptare a versiunii
austriece, România fiind una
dintre primele þãri din grup
care a implementat aceastã
nouã iniþiativã.

FEDERAL-MOGUL,
DISTRIBUITOR
EXCLUSIV BERU

Federal-Mogul anunþã
încheierea unui acord cu
BorgWarner BERU Systems
GmbH, prin care compania va
deveni distribuitorul exclusiv al
produselor de aprindere BERU,
pe piaþa aftermarket. Acordul
consolideazã poziþia de lider a
companiei pe piaþa mondialã a
produselor de aprindere ºi a
fost încheiat dupã ce, la 1
octombrie 2012, Federal-Mogul
a achiziþionat afacerea cu bujii
BERU. De asemenea, Federal-
Mogul va deveni concesionar
exclusiv al mãrcii BERU.
Acordul este pe cale sã
primeascã aprobãrile finale
standard, inclusiv aprobarea
autoritãþilor de concurenþã. Ca
urmare a acestui nou acord,
Federal-Mogul urmeazã sã
vândã ºi sã distribuie bujii
incandescente BERU, bujii
incandescente cu flacãrã,
conectori ºi componente, cabluri
de aprindere, senzori ºi bobine.
Federal-Mogul îºi va desfãºura
activitatea de distribuþie
aftermarket pentru regiunea
EMEA (Europa, Orientul Mijlociu
ºi Africa) într-un centru modern,
central, în Ludwigsburg,
Germania, facilitând astfel
integrarea catalogului de
produse Champion ºi BERU.
Centrul de distribuþie va permite
îmbunãtãþirea sistemului de
operaþiuni ºi servicii cu clienþii,
având în vedere cã toate
comenzile vor fi generate dintr-o
singurã locaþie.
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Spune-]i p`rerea!

Despre șoferi
Credeţi că în 2013 va reapărea 
o nouă criză a șoferilor?

Puteþi transmite
comentariile 

dumneavoastrã direct pe 
site-ul www.ziuacargo.ro 

la secþiunea „Întrebarea lunii“.
1. Da.
2. Nu.

Fără lege...
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des fãºurãri a activitãþilor de trans -
port.

„N-avem cum sã facem o nouã
lege a transporturilor bunã, pentru
cã 22 de ani de zile au probat cã
oamenii politici români nu sunt în
stare de aºa ceva! Nu vãd ce anu -
me ar putea determina un salt
cali tativ spectaculos în ceea ce îi
pri veºte. Ca atare cred cã anul vii -
tor nu se va întâmpla sã aparã o
ase menea lege”, a arãtat Lau ren -
þiu Mirea.

Dezamãgirea privind încer cã -
rile repetate dar nereuºite în ceea
ce priveºte realizarea unei legi
bune a transporturilor este ex pri -
matã ºi de Cãtãlin.

„Ar trebui o nouã lege a trans -
por turilor fãcutã de transportatori
pentru transportatori. Atâta timp
cât legea e fãcutã de cei din afara
sis temului, nu o sã fie bine nicio -
da tã. Asociaþiile profesionale doar
în caseazã bani de la fraieri, cã de
fã cut nu fac nimic. Se laudã cã se
rup cu întâlnirile la minister ºi re -
zul tate – ioc!”, a spus Cãtãlin.

Nici transportul de cãlãtori nu
a fost scãpat din vedere.

„Atât transportatorii cât ºi cã -
lã torii doresc liberalizarea trans -
por tului de persoane. Controalele
care se fac sunt doar de «faþadã»,
cã toatã lumea ºtie cã nu se poate
ºi nu se vrea sã se rezolve nimic.
Con diþiile inumane oferite de mij -
loacele de transport în comun au
avut ca rezultat înmulþirea micro bu -
zelor de 8+1 locuri. Mai marii noºtri,
pentru a «ajuta cãlãtorii» sã se în -
ghe  suie iarãºi în micro bu zele mi -
ze re, au gãsit soluþia. Se vor licenþia
ºi aceste mi cro buze. Bravo! Aº tep -
tãm cu interes ºi licenþierea moto -
ci cletelor cu ataº. Domnilor, lãsaþi
piaþa sã se dezvolte natural”, s-a
precizat într-un alt comentariu.

Ce ar putea sã îºi doreascã un
trans portator pentru anul care
urmeazã? 

Creºterea volumelor de mãr -
furi transportate (13% dintre rãs -
pun suri au optat pentru acest
lucru) sau mai bine un control co -
rect ºi eficient (24% dintre res -
pon denþi au ales acest aspect)

ori mai bine ar fi sã creascã ta ri -
fele (25% au mers pe aceastã va -
riantã)... ºi, totuºi, cele mai multe
rãspunsuri au vizat o nouã lege a
transporturilor (33%).

Acest lucru demonstreazã
frus trarea acumulatã în piaþã din
ca u za lipsei unei legi coerente,
ca re sã ofere premisele bunei

.................................................................................................................. decembrie 20126

Compania Pirelli va investi în
România 105 milioane euro
în perioada 2013 - 2017, iar
Guvernul o va sprijini cu 35
milioane euro. Capacitatea
de producţie a fabricii din
Slatina va creşte, astfel, de la
10 milioane de anvelope la
sfârşitul anului 2013 la 13
milioane anvelope în 2017.
Aceasta se adaugă planului
de investiţii al companiei
Pirelli în perioada 2005 -
2014, în valoare de 450
milioane euro. Concret,
investiţia este dedicată
măririi suprafeţei fabricii de
anvelope de la 180.000 mp la
200.000 mp în 2017, precum
şi dezvoltării capacităţii de
producţie. În prezent, fabrica
de la Slatina are o capacitate

de producţie de 8,5 milioane
de anvelope pe an şi va
atinge la sfârşitul anului 2013
o capacitate de 10 milioane
de anvelope. Pirelli
realizează aici anvelope din
gama Premium pentru
autoturisme. Prin noul plan
de investiţii vor fi create 500
de locuri de muncă până în
anul 2017, compania urmând
să ajungă la 3.500 de
salariaţi.

PIRELLI INVESTEŞTE 105 MILIOANE EURO
LA SLATINA
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NN oua conducere FORT,
for matã dintr-un pre ºe -
din te ºi 10 vice pre ºe -
dinþi, îºi propune în
urmãtorii patru ani în tã -

rirea organizaþiei patronale, ob þi -
nerea reprezentativitãþii sec to riale,
pu nerea la punct a legislaþiei na -
þio nale în toate domeniile de re -
pre  zentare ºi atragerea fon du rilor
europene pentru formarea pro fe -
sionalã a angajaþilor din do me niu.
Responsabilitatea exe cu tivã va re -
veni, conform noilor mo di ficãri sta -
tu tare, secretarului ge neral, direc -
to rului executiv, bi ro ului de presã
ºi personalului ad mi nistrativ. „Am
reuºit sã modi fi cãm statutul þinând
cont de dez voltarea teritorialã a fe -
de raþiei, pentru a ne flexibiliza ho -
tã rârile ºi a favoriza un transfer mai
bun al informaþiilor din teritoriu.
Este motivul pentru care avem 6
vice pre ºedinþi care vor reprezenta
eu ro regiunile în care este împãrþitã
România“, ne-a declarat Doru Ma -
rian Crãc, precizând cã, în pri me le
7 luni de la preluarea func þi ilor, noii
lideri FORT se vor axa asupra trans -
por tului de marfã. „Cu ajutorul ve -
chiu lui ºi al noului vi ce preºedinte
pe secþiunea marfã, vom încerca
sã culegem dorinþele ºi problemele
pe care le au trans portatorii ºi sã
încercãm sã le re zol vãm. Urmãtorul
pas, revenind la transportul de per -
soa ne, este ca toþi cei care gândesc
co rect ºi sunt principiali sã se reu -
neas cã ºi sã decidã viitorul trans -
por tului de persoane. Oamenii de

afa ceri trebuie sã ºtie cu cinci ani
înainte care este viitorul acestui tip
de trans port, dacã se va merge pe
va rianta liberalizãrii sau a con ce -
sio nãrii“, a mai arãtat noul pre ºe -
d inte FORT.

Schimbare de
priorităţi

„Eu am vrut încã din 2010 sã
renunþ la funcþia de preºedinte al
FORT, dar membrii ºi Adunarea Ge -
neralã au reuºit sã mã convingã sã
rãmân pentru încã doi ani, ceea ce
a fost pozitiv þinând cont cã, în a -
ceas tã perioadã, lucrurile au luat o
mare amploare în ceea ce pri  veºte
în tãrirea patronatului ºi a dez voltãrii
te ritoriale“, ne-a de cla  rat Augustin
Ha giu. În opinia sa, singura soluþie
pen tru rezol va rea problemelor cãrã -
u ºilor ºi ale celorlalte companii din
zo na de transport o reprezintã o

ma ni fes tare foarte expresivã, pu -
bli cã, ra  dicalã, care sã determine
schim bãri radicale. „Este nevoie de
pro tes te de forþã, puternice, care
pot mer ge pânã la oprirea totalã a
ac ti vitãþii, care sã ajute publicul ºi
au toritãþile sã îºi dea seama ce în -
 seamnã transportul în Româ nia“, a
completat el. În cazul în ca re va
avea o funcþie executivã, Augustin
Hagiu va pune în aplicare hotãrârile
Con siliului Director FORT. Deo cam -
da tã îºi pãstreazã func þia de pre -
ºe dinte al CNR. „Sper ca în 2013
ºi CNR sã îºi gã seascã un alt lider.
Vreau sã in tru într-o zonã strict exe -
cu tivã, un de sã-mi dovedesc ca li -
tã þile pro fesionale dobândite din -
a inte sã ajung preºedinte al FORT.
Am mare încredere în noua con du -
cere FORT“, a concluzionat Augus -
tin Hagiu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

FORT are conducere nouă

Augustin Hagiu:
Pentru mine este o
predare de ºtafetã

lejerã, pentru cã domnul Crãc
era deja preºedinte interimar.
Am siguranþa cã Federaþia
este pe mâini bune.“

„

Doru Marian Crăc:
Mulþumesc membrilor
FORT pentru încrederea

acordatã noului Consiliu
Director. Nu în ultimul rând,
trebuie sã îi mulþumesc lui
Augustin Hagiu pentru
construcþia pe care o
reprezintã federaþia, al cãrei
artizan este.“

„

Noul consiliu director
- Preºedinte - Doru Marian Crãc 
- 10 vicepreºedinþi (dintre care 4 responsabili pe regiuni
profesionale ºi 6 pe zone ale þãrii):
-- Transport marfã intern ºi internaþional ºi activitãþi conexe -
Constantin Oprea
-- Transport de pasageri intern ºi internaþional ºi activitãþi
desfãºurate de autogãri – Sorin Amarinei
-- Formare profesionalã în domeniul transporturilor rutiere -
Sandor Gabor
-- Transport în regim de taxi ºi închiriere - Mihai Ghiºa 
-- Euroregiunea I - Vasile Toma
-- Euroregiunea II - Lucian Costin 
-- Euroregiunea III, VIII - Cristian Lãzãrescu
-- Euroregiunea IV, V - Cristian Ionescu
-- Euroregiunea VI - Liviu Jisa
-- Euroregiunea VII - Orban Laszlo

Doru Marian Crăc a fost ales preşedinte al Federaţiei Operatorilor
Români de Transport cu ocazia Adunării Generale a asociaţiei din
perioada 23-25 noiembrie. El l-a înlocuit pe Augustin Hagiu, care va
ocupa probabil o funcţie executivă.
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DD ificultãþile financiare
prin care trecea de mai
mulþi ani Grupul edy nu
erau un secret pentru
nimeni, însã, în mare

mã surã, acestea erau explicabile
prin situaþia generalã grea a trans -
por turilor rutiere româneºti ºi
chiar europene.

De altfel, deºi edy Inter na -
tional Spedition înregistreazã
pier deri an de an din 2007, fur -
ni zorii au rãmas alãturi de compa -
nie, finanþatorii au continuat sã o
crediteze, iar clienþii, bineînþeles,
nu au avut de suferit.

Totuºi, în luna august a acestui
an, edy International Spedition a
intrat în insolvenþã.

Cum s-a ajuns
aici?

Aceasta este întrebarea pe
care mulþi ºi-au pus-o. Faptul cã
fur nizorii ºi finanþatorii, tra di þio -
nali, dar ºi noi, au fost alãturi de
Grupul edy ºi au dorit sã continue
ºi chiar sã îºi creascã colaborarea,
nu a avut la bazã, aºa cum este
les ne de înþeles, implicaþii senti -
men tale sau de imagine câºtigatã
alãturi de cel mai mare trans por -
ta tor român. Sigur cã fiecare con -
si dera ca o importantã realizare
în ceperea colaborãrii cu edy, dar,
mai ales în ultimii ani, nici o co -
la borare nu putea începe fãrã a
oferi premisele unei afaceri pro -
fi tabile ºi, bineînþeles, sigure. Iar
edy International Spedition oferea
aceste premise.

Analizând în mare evoluþia gru -
pului în ultimii ani, putem constata
di ficultãþile dar ºi rezultatele pro -
gra mului de redresare pe care
compania l-a implementat.

2006 a fost ultimul an în care
s-a obþinut profit. Cu o ratã a pro -
fi tului de aproape 3% la o flotã de
apro ximativ 850 de camioane,

com pania pãrea pregãtitã pentru
opor tunitãþile ce ar fi trebuit sã
de curgã din aderarea României
la UE, chiar dacã nivelul datoriilor
se situa la o cotã ridicatã.

Practic, compania a pariat pe
creº tere exponenþialã, iar rezul -
ta tele anului 2007 dovedesc a -
cest lucru. Cifra de afaceri a cres -
cut cu aproximativ 38%, atingând
66 milioane euro, însã nivelul da -
to riilor a explodat, depãºind cu
mult nivelul cifrei de afaceri, iar
com pania a intrat pe pierdere
(peste 5 milioane de euro).

Aºa cum era de aºteptat, în
2008, situaþia financiarã s-a în -
rã utãþit. Chiar dacã cifra de afaceri
a continuat sã creascã, depãºind
74 milioane euro, pierderile înre -
gis trate aproape s-au dublat. În
anul 2008, s-a decis angajarea
de manageri cu experienþã cor -
po ratistã ºi grupul pãrea pregãtit
sã ia cele mai bune decizii pentru
a înfrunta criza economicã aflatã
la debut.

De altfel, rezultatele, inclusiv
cele financiare, demonstreazã efi -
cien þa mãsurilor luate. Numãrul
an gajaþilor edy International Spe -
di tion scade semnificativ, de la
peste 1.400 în 2008, la puþin pes -
te 1.100 în 2009 ºi 2010. Flota
in trã, de asemenea, într-un proces
de restructurare, pânã la apro xi -
mativ 800 de camioane în 2010,
dupã ce se depãºise semnificativ
cifra de 1.000. Însã cele mai im -
por tante mãsuri sunt cele mai pu -
þin vizibile din exterior ºi þin de
con trolul costurilor ºi de o orga -
ni zare care sã permitã desfãºu -
ra rea performantã a activitãþii.

Din punct de vedere financiar,
chiar dacã cifra de afaceri a scãzut
în 2009, a cunoscut o creºtere
im portantã în 2010, depãºind în
lei nivelul din 2008 (raportatã în
euro, cifra de afaceri din 2010 a
fost puþin sub cea din 2008). ªi

toate acestea cu mult mai puþine
camioane ºi angajaþi. Performanþa
se oglindeºte cel mai bine în si -
tuaþia pierderilor, care au cunos -
cut o îmbunãtãþire importantã: a -
pro xi mativ 2 milioane euro
pier dere în 2009 ºi puþin peste 1
milion euro pierdere în 2010. De
ase me nea, nivelul datoriilor a
scãzut mult în aceºti ani, înca -
drân du-se în 2010 sub nivelul
cifrei de afa ceri.

Pentru 2011, nu avem date
com plete, însã procesul de îmbu -
nã tãþire a eficienþei a continuat
ºi, cel puþin pe primele ºase luni,
s-a obþinut un mic profit. De ase -
me nea, flota a fost din nou ma -
jo ratã în 2011, depãºind 900 de
ca mioane. Un exemplu elocvent
al îmbunãtãþirii performanþelor la
edy este reprezentat de consumul
mediu de motorinã al camioa ne -
lor, care a scãzut de la 37,5% în
2007 la sub 30% în 2011.

Sunt date menite sã dea în -
cre dere în viitorul companiei ºi,
de aceea, furnizorii nu au ezitat
sã rãspundã pozitiv la solicitãrile
Grupului edy.

La capitolul încredere, un fac -
tor important l-a jucat ºi acþiona -
riatul companiei, 82,5% dintre
acþiuni deþinute de Alin Popa (edy
Holding BV) ºi 17,5% deþinute de
Westerham Holding BV (fond de
investiþii). Dorinþa fondului de
investiþii de a-ºi majora cota în
cadrul edy International Spedition
a reprezentat, de asemenea, un
sem nal pozitiv în ochii finan þa to -
rilor ºi furnizorilor.

Totodatã, numãrul mare de ve -
hi cule care urmau sã iasã din pe -
rioada de leasing în urmãtoarele
luni dãdeau ºi mai mult încredere
în rezultatele financiare viitoare.

Aspectele pozitive ale edy In -
ternational Spedition au fost recu -
nos cute ºi în cadrul concursului
Romanian Transport Company of

Lipsa dialogului -
factor determinant
în insolvenţa edy
Intrarea în insolvenţă a luat prin surprindere
colaboratorii edy, iar motivele par a fi, într-o anumită
măsură, dificultăţile financiare, dar, mai ales, lipsa unui
dialog funcţional între acţionari şi între aceştia şi
principalii creditori.
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the Year, unde compania a obþinut
locul întâi în anul 2011.

Două luni de
coşmar

În data de 30 mai 2012, Alin
Popa, principalul acþionar al edy
Inter national Spedition ºi fon da -
torul companiei, a murit în urma
unui tragic accident rutier.

A urmat o perioadã de apa -
ren tã liniºte sau, mai degrabã, de
aº teptare, care s-a încheiat la fina -
lul lunii iulie. Discuþiile dintre moº -
te nitorii lui Alin Popa ºi repre zen -
tanþii fondului de investiþii nu au
ajuns la nici o concluzie. În plus,
banca (principalul finanþator al
companiei) a solicitat o majorare
a capitalului cu un milion de euro.

Viteza cu care s-au desfãºurat
lu crurile în continuare a uimit pe
toa tã lumea ºi, la acest moment,
nu existã suficiente informaþii care
sã explice oprirea dialogului dintre
acþionarul majoritar, cel minoritar
ºi bancã. Practic, acþiunile care
au urmat au pus acþionarii în pozi -
þii adverse ºi comunicarea s-a rea -
li zat doar prin acþiuni juridice.

În data de 8 august, edy Inter -
na tional Spedition SA intrã în
insol venþã ca urmare a deciziei
Tri bunalului din Hunedoara, la so -
li citarea acþionarului minoritar ºi
a bãncii.

În 14 august, compania iese
din insolvenþã la solicitarea acþio -
na rului majoritar, ca urmare a de -
ciziei Tribunalului Alba.

A semãnat cu un joc de ºah,
în care adversarii au mutat fãrã
sã se priveascã în ochi, fãrã sã
co munice, încercând sã anticipeze
miº carea celuilalt. Însã, dupã
aces te prime douã miºcãri impor -
tante, lucrurile au scãpat de sub
control ºi s-au deteriorat rapid.

Dupã ieºirea din insolvenþã,
ban ca a blocat conturile com pa -
niei pentru recuperarea creditului
scadent. Practic, transportatorul
rã mâne peste noapte fãrã bani în
cont ºi toate încasãrile sunt pre -
lua te de bancã.

Încercarea de a scoate compa -
nia din insolvenþã cât mai repede
pare fireascã, mai ales dacã ne gân -
dim cã o parte dintre clienþii inter -
na þionali au reguli interne, care pre -
vãd cã nu lucreazã cu fur ni zori aflaþi
în insolvenþã. Totuºi, în scurta pe -
ri oa dã în care firma s-a aflat în insol -
venþã, nici un client im portant nu
ºi-a manifestat do rin þa de a renunþa
la colaborarea cu edy. Practic, de
la jumãtatea lunii august ºi pânã la
jumãtatea lui septembrie, edy s-a
luptat sã þinã în viaþã transportul în

condiþii extrem de grele - salariile
ne  plã tite ºi lipsa de motorinã au
fost cele mai importante. Sã trans -
feri mo torinã dintr-un camion în
altul ºi sã trimiþi pe curse interna -
þio nale ºoferi neplãtiþi nu permite
reali za rea unui transport performant
ºi nici mãcar sigur. Astfel, la jumã -
ta  tea lunii septembrie, mare parte
din transportul internaþional este
oprit ºi, de asemenea, parte din
ma  nagementul companiei demi -
sio neazã.

Rãul a fost cu atât mai mare
cu cât informaþiile ajunse la clienþi
au lãsat sã se întrevadã conflictul
din tre acþionari ºi blocajul decizio -
nal.

Unii clienþi au primit aproape
în acelaºi timp informarea privind
intrarea în insolvenþã a companiei
ºi scoaterea din insolvenþã a a -
ces teia.

edy International Spedition a
intrat din nou în insolvenþã în sep -
tem brie, administrator judiciar fi -
ind Rovigo Sprl. Însã neînþe le ge -
rile dintre acþionari continuã ºi în
prezent. Astfel, viteza de luare a
deciziilor suferã, iar întârzierile
nu pot decât sã înrãutãþeascã si -
tuaþia.

Între timp, procesul privind
recur sul împotriva deschiderii pro -
ce durii de insolvenþã continuã,
fiind strãmutat în repetate rânduri,
ultima datã la Tribunalul Braºov,
care a decis în data de 10 decem -
brie ridicarea dreptului de admi -
nis trare al edy International Spe -
di tion, numindu-l curator special
pe administratorul statutar Valen -
tin Tãbuº, reprezentantul Rovigo
Sprl. Urmãtoarea înfãþiºare la Tri -
bunalul Braºov este programatã
pentru 9 ianuarie 2013.

La ora actualã, manageri ºi
consultanþi lucreazã la un plan de
restructurare a companiei.

În loc de concluzii

Majorarea capitalului era ne -
ce sarã pentru edy International
Spe dition, indiferent de metoda
aleasã: schimbarea raportului
între acþionari sau vânzarea uneia
dintre companiile grupului (Diesel
One, distribuitor de carburant, a
fost o variantã luatã în calcul, dar
care nu s-a finalizat).

Intrarea în insolvenþã repre -
zin tã o situaþie dificilã în viaþa unei
com panii. Astfel, probabil cã nu
este o surprizã faptul cã unii dintre
fur nizorii edy au motive impor -
tan te de nemulþumire, nu numai
din punct de vedere al pierderilor
pe care le prevãd, dar ºi vizavi de
co municarea slabã pe care au

avut-o cu reprezentanþii com pa -
niei. Interesant este faptul cã exis -
tã ºi furnizori care continuã sã
creadã în parteneriatul dezvoltat
de-a lungul timpului cu edy. ªi mai
interesant este faptul cã existã în
con tinuare clienþi care au contrac -
te în desfãºurare cu edy ºi nu îºi
propun renunþarea la acestea,
fiind mulþumiþi de serviciile pres -
ta te. De asemenea, sunt finan þa -
tori care cred mai departe în edy
ºi colaboreazã cu compania.

Toate persoanele cu care am
discutat cred cã edy International
Spe dition are ºanse sã se salveze
ºi, de asemenea, fãrã excepþie,
fie care a concluzionat cã, dacã
tra gicul accident din 30 mai nu
avea loc, nu se ajungea la aceastã
situaþie.

Totuºi, cei care au lucrat sau
încã mai lucreazã cu edy cred cã
restructurarea companiei va pre -
su pune redimensionarea acesteia
cãtre jumãtate din ceea ce era
îna inte de intrarea în insolvenþã.
Întrebarea care se pune este cum
vor putea fi gestionate datoriile.
La dimensiunile anterioare ale
com paniei, pãreau acceptabile,
dar la o companie mai micã... De
ase menea, obiºnuitele ºi, în ge -
ne ral, acceptatele întârzieri la pla -
ta facturilor cãtre furnizori ºi care,
uneori, sunt esenþiale pentru
trans portatorii români (atât de
pre saþi din punct de vedere al li -
chi ditãþilor) vor mai fi o opþiune?

Pe de altã parte însã, trans -
por tul rutier în România s-a des -
fã ºurat aproape întotdeauna în
con diþii economice vitrege - con -
cu renþã mare, furnizori ºi clienþi
cu putere mai mare de negociere
decât transportatorul... Faptul cã
transportatorii merg înainte þine
mai mult de puterea, profesiona -
lis mul ºi vitalitatea manage men -
tului, angajaþilor ºi, în special, ale
acþionarilor. Dacã apar probleme
la acest capitol, consecinþele nu
în târzie sã-ºi facã simþitã pre zenþa.

La ora actualã, edy Interna tio -
nal Spedition se gãseºte în in sol -
venþã, iar planul de restructurare
este încã nefinalizat.

În aceste condiþii, este lesne
de înþeles faptul cã pãrþile impli -
ca te (furnizori, clienþi, acþionari,
ad ministrator judiciar) nu au dorit
sã aibã o poziþie oficialã într-un
articol de presã. Astfel, acest ma -
te rial se bazeazã pe date publice
ºi poziþii neoficiale ale unor foºti
ºi actuali parteneri edy (furnizori,
clienþi, finanþatori).

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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RR omânia se aflã pe ul ti -
me le locuri în cla sa -
men tul european în
ceea ce priveºte abi li -
ta tea de a reduce acci -

dentele rutiere soldate cu victime
în ultimii zece ani. Þara noastrã,
prin atitudinea societãþii ºi prin
mã surile guvernamentale, trebuie
sã îºi intensifice eforturile de a
re duce numãrul victimelor ac ci -
den telor rutiere. „Misiunea GRSP
România este de a aduce subiec -
tul siguranþei rutiere pe agenda
publicã. Recenta creºtere a repor -
ta jelor pe tema siguranþei rutiere
este un semnal pozitiv din partea
mass-media de a iniþia un dialog
între toþi cei implicaþi“, a spus Ka -
thleen Elsig, reprezentant al
GRSP Geneva.

La nivel mondial,
3000 de oameni
mor zilnic în
accidente rutiere

Workshop-ul a adus în discuþie
problema accidentelor rutiere ºi
necesitatea unei colaborãri active
între jurnaliºti, autoritãþi, companii
ºi societatea civilã ca întreg. Pre -
zen tãrile au fost susþinute de spe -
cia liºti în domeniul siguranþei rutie -

re, sãnãtãþii, educaþiei ºi res -
ponsabilitãþii sociale corporative,
reprezentanþi ai GRSP Geneva,
Poliþiei Române, Crucii Roºii, Or ga -
nizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii,
Consiliului Interministerial pentru
Siguranþã Rutierã, Ministerului Edu -
caþiei ºi Cercetãrii, AMSZ Slo ve -
nia, Apa Nova Bucureºti, Michelin
Romania ºi Renault Te chno lo gie
Roumanie. Cifrele pre zentate în
debutul workshop-ului au arãtat cã,
pe plan mondial, a nual, un milion
de oameni mor ºi 50 de milioane
sunt rãniþi în ac cidente rutiere,
conform pre zen tãrii fãcute de cãtre
Radu Di ne scu, vicepreºedintele
GRSP Ro mânia. În fiecare zi, mor
în lume 3.000 de oameni din
pricina eve ni men te lor din trafic. Mai
mult decât atât, în cazul deceselor
înregis tra te în rândul tinerilor între
14 ºi 18 ani, accidentele rutiere
ocupã primul loc, a arãtat Kathleen
Elsig. Aceasta a afirmat cã ºi în
România se alocã fonduri pentru
prevenþia ac cidentelor rutiere, însã
þara noas trã este singura în care
pro gre sele se lasã aºteptate: între
2001 ºi 2012, 27.737 de oameni
au decedat în accidente rutiere. De -
spre factorii de risc ºi, mai ales, de -
spre comportamentul care poa te
duce la un eveniment nefericit,

comisarul ºef Costin Tãtuc, ºef
serviciu Direcþia Rutierã - IGPR, a
arãtat cã deficitul de educaþie ru -
tierã este principala cauzã a re -
zultatelor defavorabile, punctând
faptul cã România se numãrã prin -
tre singurele þãri în care au dece -
dat pietoni pe autostradã ºi a
încheiat prin a menþiona cã „adul -
tul se educã prin amenzi“. 

Dupã statistici ºi factori de
risc, reprezentanþii Michelin au
vor bit despre importanþa anve lo -
pe lor în siguranþa rutierã. Produ -
cã torul francez de anvelope este
im plicat în campanii cu tema
siguranþei rutiere de mai bine de
un secol, mai exact din 1900. 

În încheiere, reprezentantul Re -
nault Technologie Roumanie a
expus eforturile pe care compania
sa le face pentru educare, iar un
lucru interesant este cã în mo men -
tul în care Renault finalizeazã
testele pe un automobil, acesta
este donat celor de la SMURD
pen tru a face practicã. „Noi d o nãm
maºina, iar ei o taie, o cio pâr þesc,
dar învaþã cum sã iasã din tr-o
situaþie dificilã“, a conchis Cristian
Nevzoreanu, reprezentant RTR.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Preocupare pentru
siguranţa rutieră
Producătorul francez de anvelope Michelin şi Global Road
Safety Partnership (GRSP) au organizat un workshop pe
tema siguranţei rutiere. La eveniment au mai participat,
printre alţii, Crucea Roşie, Poliţia Română şi Renault
Technologie Roumanie.
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„„II ntrãm într-un seg -
ment foarte dina -
mic, de vehicule co -
mer ciale super
u ºoare, cu un pro -

dus care ne va asigura succesul.
Acest pas completeazã procesul
de rebranduire ºi repoziþionare a
Cefin. Dorim sã fim percepuþi pe
piaþã ca un centru în care orice
pro blemã de transport sã îºi gã -
seas cã rãspuns, indiferent de mar -
ca vehiculului“, a arãtat Stefano
Albarosa, CEO Cefin Romania.

Noul vehicul ar trebui sã asi -
gu re o creºtere importantã în ceea
ce priveºte numãrul de unitãþi co -
mercializate de Cefin Trucks, mai
ales cã pe segmentul de vehicule
comerciale de peste 3,5 t piaþa
trece în continuare prin momente
dificile.

„Anul 2012 a fost unul foarte
dificil pentru piaþa vehiculelor co -
mer ciale, pe toate segmentele
peste 3,5 t. Segmentul vehiculelor
co merciale uºoare de sub 3,5 t
este singurul care a înregistrat
cre º teri, în perioada ianuarie-oc -
tom brie 2012 fiind comercializate

peste 5.300 de unitãþi. Dorim sã
de venim un jucãtor important pe
a cest segment, având ca obiectiv
o cotã de piaþã cuprinsã între 5
ºi 10%“, a explicat Stefano Al ba -
rosa.

GPL - varianta
economică

Gladiator este asamblat în Ita -
lia de cãtre compania Giotti Vic -
to ria, care a devenit din 2009 im -
por tator oficial în Italia al gamei
de utilitare uºoare produse de un
important constructor chinez de
autovehicule.

Gladiator oferã o combinaþie
in teresantã de dimensiuni mici, ce

asigurã o bunã accesibilitate în
ce le mai aglomerate zone ºi o ma -
sã utilã neaºteptat de mare (900
kg în cazul modelului Pick-up).

Motorizarea este pe benzinã,
1.310 cmc, 4 cilindri, derivatã din -
tr-o variantã de motorizare Su zu -
ki. Puterea maximã este de 79 CP.

Pentru a creºte la maxim efi -
cien þa acestui produs, Gladiator
este echipat standard cu instalaþie
GPL, funcþionând în sistem Bi-
Fuel.

Răspuns la nevoile
pieţei

Gladiator pare a se plia foarte
bine pe nevoile actuale ale pieþei,

Cefin intră pe
gama super uşoară
Procesul de diversificare a ofertei continuă la Cefin
Trucks prin Gladiator, un vehicul comercial uşor, realizat
în Italia şi având componente chinezeşti.

Stefano Albarosa, CEO Cefin 
Romania:

Dorim sã oferim o gamã extinsã de produse, în
toate categoriile, iar acest autovehicul ne

asigurã intrarea într-o gamã nouã pentru noi. Astãzi
este important sã ne prezentãm cu produse
complexe, iar Cefin este gata sã rãspundã tuturor
provocãrilor.“

„
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fiind o soluþie ieftinã ºi, totodatã,
flexibilã.

„Este o marcã de import, dar
are caracteristici adaptate spe ci -
fi cului pieþei locale, prin parte ne -
ria tele create în cele câteva luni
de când plãnuim lansarea lui. Ne
adresãm transportului pe distanþe
scurte ºi medii, autovehiculul fiind
mic, uºor, versatil ºi cu o ca pa ci -
ta te incredibilã de transport. Efi -
cient ºi economic, Gladiator oferã
o gamã completã de versiuni. Pre -
þurile de listã sunt cuprinse între
9.700 ºi 13.000 euro plus TVA ºi
avem, de asemenea, o schemã
de finanþare pe trei ani cu o do -
bân dã de 4,9%“, a arãtat Diana
Du mitran, Marketing Manager
Cefin Romania.

În plus, reprezentanþii Cefin
au mare încredere în Gladiator în
ceea ce priveºte fiabilitatea, ba -
zân du-se ºi pe experienþele din
alte pieþe europene importante.

„În Europa, produse ase mã -
nã toare au intrat ºi pe alte pieþe,
cum ar fi Anglia, Spania, Elveþia
sau Polonia, fiind comercializate
cel puþin 1.000 de unitãþi pe fie -
ca re dintre aceste pieþe“, a com -
ple tat Diana Dumitran.

În ceea ce priveºte service-ul,
Ce fin Trucks se bazeazã pe pro -
pria reþea - opt centre în Bucureºti,
Piteºti, Ploieºti, Constanþa, Galaþi,
Timiºoara, Deva, Arad - la care se
adaugã o reþea de 12 puncte de
lu cru specializate pe distribuþia
de piese de schimb. 

Iar lucrurile nu se opresc aici.
„Vom construi o reþea de dis -

tri buitori autorizaþi locali pentru
Gla diator, cãrora sã le oferim un
câº tig cinstit pentru comer ci a li -
zarea acestei maºini ºi ºansa de
a-ºi creºte profitabilitatea. Cãutãm
co mercianþi cu experienþã în do -

me niul auto care sã devinã atât vân -
zãtori cât ºi puncte de service
autorizat ºi sã asigure acestui pro -
dus reprezentarea ºi acoperirea te -
ritorialã de care are nevoie în Ro -
mânia“, a explicat Diana Du mi tran.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Gladiator
Dimensiuni ºi mase
Pick-up

Lungime/lãþime/înãlþime: 3.940/1.560/1.770 mm
Ampatament: 2.515 mm
Benã (lungime/lãþime/înãlþime): 2.250/1.440/335 mm
Masa maximã autorizatã: 1.855 kg
Sarcina utilã: 900 kg
Cabinã dublã

Lungime/lãþime/înãlþime: 3.960/1.560/1.770 mm
Ampatament: 2.515 mm
Benã (lungime/lãþime/înãlþime): 1.390/1.400/440 mm
Masa maximã autorizatã: 1.760 kg
Sarcina utilã: 500 kg
Furgon

Lungime/lãþime/înãlþime: 3.800/1.560/1.900 mm
Ampatament: 2.515 mm
Masa maximã autorizatã: 1.573 kg
Sarcina utilã: 550 kg
Volum util: 3,2 mc
ªasiu
Lungime/lãþime/înãlþime: 3.915/1.560/1.770 mm
Ampatament: 2.515 mm
Masa maximã autorizatã: 1.865 kg
Sarcina utilã (marfã ºi caroserie): 1.000 kg
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PP otrivit comunicatului
con  struc torului, noul XF
EURO 6 va intra în pro -
duc þia de serie în pri -
mã va ra anului viitor.

Crite ri ile de design ale lui DAF
sunt de a oferi eficienþã maximã
de trans port, care sã rezulte în
cos turi de operare reduse ºi per -
for manþã optimizatã a vehiculului.
XF EURO 6 include un nou ºasiu,
o moto ri zare PACCAR MX EURO
6, un de sign exterior aerodinamic
ºi un interior spaþios.

Inovaţii pentru
reducerea masei

Motorul PACCAR MX-13 uti -
li zeazã tehnologii ºi inovaþii de
ultimã orã.

Folosirea injecþiei common-
rail, a turbocompresorului cu ge -
o metrie variabilã ºi a unui sistem
eficient de recirculare a gazelor
de eºapament (EGR) asigurã o e -
co nomie de combustibil exce len -
tã. Sistemul avansat de post tra -
ta re a gazelor de eºapament

con þine un convertizor catalitic
DeNOx ºi un filtru activ de par ti -
cu le DPF. Utilizarea regenerãrii
pasive este optimizatã pe par cur -
sul ciclului de operare a moto ru -
lui, pentru a îmbunãtãþi ºi mai mult
eficienþa de combustibil. 

Noul motor este oferit în ver -
siuni de putere de 410, 460 ºi
510 CP ºi game de cuplu maxim
de 2.000-2.500 Nm, disponibile
la turaþii cuprinse între 1.000 ºi
1.425 rpm. 

Este disponibilã o axã spate
mai uºoarã, pentru combinaþii cu
mase de pânã la 44 t ºi cupluri
ale motorului de pânã la 2.300
Nm. Structura de suspensie tip
Stabilink încorporeazã funcþia
bãrii anti-ruliu, reducând masa ºi
oferind un grad înalt de stabilitate
ºi manevrabilitate. Alte soluþii de
reducere a masei proprii includ o
nouã platformã de montaj a ºeii
ºi repoziþionarea rezervorului de
AdBlue, pentru a permite o mai in -
teligentã montare a bateriilor, pre -
cum ºi fixarea casetei de direcþie

pe unitatea multifuncþionalã, eli -
mi nând astfel necesitatea unui
ele ment de montaj special. 

Un grad înalt de
confort

Prin instalarea motorului ºi a
sis temului de rãcire în ºasiu, înãl -
þi mea cabinei a rãmas aceeaºi,
fapt care asigurã o accesibilitate
op timã, prin intermediul a trei
trep te din aluminiu. Conform de -
clara þiilor constructorului, po -
deaua joasã face din varianta XF
Super Space cea mai spaþioasã
cabinã de pe piaþã, cu un volum
to tal de peste 12,6 mc. 

Noile scaune PACCAR oferã
o gamã mare de ajustãri pentru un
grad mai înalt de confort, iar
poziþia pedalelor a fost regânditã. 

Volanul a cãpãtat, de aseme -
nea, un nou design, la fel ca ºi
panoul central de pe bord. Ecranul
are un grad înalt de claritate ºi
este uºor lizibil, instrumentele au
fost redesenate cu accente de

alu miniu, butoanele au fost re gru -
pa te dupã funcþiune. La nivelul
cu ºetei, salteaua principalã a fost
ex tinsã la 2,20 m. 

Din punctul de vedere al sigu -
ranþei, noul XF dispune de sistem
VSC (control al stabilitãþii vehi -
cu lului) ca dotare standard. Siste -
me le de control adaptativ (ACC),
de avertizare pericol de coliziune
(FCW) ºi de frânare avansatã de
ur genþã (AEBS) sunt dotãri opþio -
nale. Bordul este prevãzut cu zo -
ne de absorbþie a ºocurilor, iar
sus pensia cabinei ºi structura ei
ran forsatã oferã un grad înalt de
pro tecþie a ºoferului ºi pasa ge -
rului. 

Mai mult decât
design atractiv

Noua navã amiral a construc -
to rului olandez are un aspect ele -
gant, datoritã exteriorului aero -
dinamic al cabinei. Grila cu
accente moderne de design con -
tri buie substanþial la optimizarea

fluxurilor de aer pentru aero di na -
micitate ºi rãcirea motorului. Alte
elemente exterioare includ o nouã
barã din oþel galvanizat, un bloc
de lumini reproiectat, noi faruri
cu LED, faruri de zi standard ºi de
curbã - opþionale, noi apãrãtoare
de noroi, deflectoare laterale ºi
spoiler de acoperiº. 

Dar noul DAF XF introduce ºi
câteva inovaþii care se în scriu
perfect în programul Advan ced
Transport Efficiency (ATe), de
naturã sã scadã costurile de ope -
ra re ºi sã reducã impactul asupra
mediului, printre acestea nu mã -
rân du-se un sistem de rãcire opti -
mizat, care impune mai rar nece -
si tatea acþionãrii ventilatorului,
noile rapoarte ale axei spate ºi
uti lizarea unui sistem cruise con -
trol optimizat, care restaureazã
gra dual viteza prestabilitã a ve -
hiculului. 

Sistemul inovativ DPA (Driver
Performance Assistant) este un
exemplu ilustrativ al filosofiei ATe
a DAF. Display-ul central al bor du -

După câţiva ani de tăcere, constructorul
olandez de vehicule comerciale DAF s-a
reîntors pe piaţa camioanelor grele cu
premiera noii generaţii DAF XF EURO 6, ce va
înlocui mai vechea navă amiral a
fabricantului, XF 105. După ce a făcut
cunoştinţă cu marele public cu ocazia
expoziţiei IAA Hanovra din acest an, noul
model a fost, de asemenea, obiectul unui
drive test, desfăşurat în Spania, pe
drumurile în pantă din apropiere de Malaga.

NNoouull  DDAAFF  XXFF  EEUURROO  66

PPuutteerrnniicc  ccaa  uunn  uurrss,,
ggeennttiill  
ccaa  oo  
ttâânnăărrăă  
ffaattăă Asigurarea unui spaþiu generos al

cabinei a reprezentat întotdeauna
o preocupare pentru DAF, iar noul
XF puncteazã din plin ºi la
capitolul funcþionalitate, confort ºi,
bineînþeles, eleganþã.
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lui oferã ºoferului informaþii de -
taliate în timp real privind consu mul
de combustibil, ceea ce poate
conduce la optimizarea compor ta -
mentului la volan. Pe ecran apar
mesaje automate care reco man dã,
de exemplu, schimbarea trep tei de
vitezã. De asemenea, DPA oferã
sfaturi în privinþa economiei ºi a
reducerii costurilor de operare prin
asigurarea unei presiuni în pne uri
corecte ºi a poziþiei de flec toarelor,
se mai aratã în co mu nicatul con -
struc  torului olan dez. 

Ergonomie 
în conducere

Puternic ca un urs, blând ca o
tânãrã fatã în luna mai, confortabil
ca un autoturism ºi tãcut ca un
mor mânt. Acestea au fost primele
cuvinte care mi s-au întipãrit în
min te la sfârºitul testului cu noul
DAF XF, desfãºurat în apropiere
de Malaga. Câteva zile mai târziu,

la redactarea acestui text, am rã -
mas la aceeaºi concluzie aprecia -
ti vã, simþind, totodatã, nevoia de
a suplimenta cu câteva detalii. 

În cadrul testului, am avut oca -
zia sã fac cunoºtinþã îndeaproape
cu douã dintre versiunile navei a -
miral a constructorului olandez.
În primul rând, a fost vorba despre
un tractor 4x2 cu motor de 510
CP ºi cabinã Space Cab, al doilea
model fiind un tractor 4x2 cu Su -
per Space Cab ºi motor de 460
CP. Ambele versiuni au fost echi -
pa te cu o cutie de viteze AS-Tro -
nic, care poate fi operatã manual
sau automat. Semiremorcile trac -
ta te au fost încãrcate pânã la ma -
sa brutã a combinaþiei de 40 t.

În privinþa interiorului, prima
datã privirea se concentreazã asu -
pra nou-proiectatului bord, panoul
de instrumente fiind protejat prin
intermediul unei sticle speciale,
care reduce reflexia luminii soa -
re lui din partea lateralã. În plus,

in strumentele, elementele de con -
trol ºi diverºii martori luminoºi
sunt uºor de monitorizat. 

De asemenea, uºurinþa în ope -
rare caracterizeazã ºi instruc þiu -
nile de ajustare a suspensiei pne -
umatice ºi a scaunului ºoferului,
care, împreunã cu volanul, ajus ta -
bil la rândul lui, contribuie sub -
stan þial la un grad înalt de confort
în conducere. Acelaºi lucru se
poa te spune despre scaune ºi de -
spre spaþiile generoase de depo -
zi tare de pe uºi ºi de deasupra
par brizului, mai ales în cazul ver -
siunii de cabinã Super Space Cab. 

Deoarece consider modelul de
460 CP ca fiind mai potrivit sarci -
ni lor de transport inter na þional, mã
voi concentra asupra ac estuia. Ver -
siunea sus-numitã a mo torului
PACCAR de 13 l este in credibil de
pu ternicã, fapt de mon strat din plin
pe drumurile în pan tã din Sudul
Spaniei, limita to rul de vitezã fiind
s e tat la 85 km/h. Chiar ºi în cazul

unor ac ce lerãri puternice, zgomotul
moto ru lui este atât de scãzut încât
se pot purta conversaþii fãrã a
solicita prea mult corzile vocale. 

Sistemul automat de schim -
ba re a vitezelor AS-Tronic cu 12
trep te este, de asemenea, silen -
þios, rapid ºi eficient. „Hardwa -
re-ul” provenind de la ZF (cutia
de viteze în sine) ºi-a demonstrat
deja eficienþa ºi, pentru a face un
produs bun încã ºi mai bun, DAF
a dezvoltat propriul sãu „soft wa -
re” (program electronic de con -
trol). DAF a plasat sistemele de
acþionare ale cutiei de viteze în
douã locuri, ºi anume un switch
pe bord ºi un element de control
pe volan/coloana de direcþie, cre -
ând astfel un pasaj optim între cu -
ºetã ºi restul cabinei. 

Sistemul AS-Tronic este echi -
pat atât cu funcþiune semiau to -
matã, cât ºi în întregime automatã,
ºoferul putând selecta opþiunea
care i se potriveºte cel mai bine. 

Forţa unui cuplu
optim 

În cazul în care considerã cã
este mai confortabil modul auto -
mat, ºoferii se pot concentra mai
bine asupra conducerii ºi trafi cu -
lui. De exemplu, nu trebuie sã aibã
grija sã schimbe într-o treaptã su -
perioarã sau inferioarã de vitezã,
sistemul schimbând automat la
turaþii cuprinse între 1.000 ºi
1.600 rpm. ªi, pentru un plus de
con fort, funcþia de schimbare au -
to matã se poate combina cu cea
de cruise control, al cãrei switch
se aflã pe volan. 

Dacã viteza prestabilitã este
depãºitã cu mai mult de 4 km/h,
intrã în funcþiune în primul rând
frâna de motor. Dacã aceasta nu
este suficientã, coboarã automat
o treaptã sau douã. Iar dacã este
nevoie sã accelereze, se întâmplã
un proces invers. Dacã trecerea
într-o vitezã inferioarã apropie

mo torul în mod primejdios de limi -
ta de 2.200 rpm, schimbarea trep -
telor va fi anulatã de sistemul
elec tronic de control al motorului,
astfel încât doar frâna de serviciu
rãmâne soluþia de menþinere sau
de reducere a vitezei. 

Nu pot sã îmi ascund entuzi as -
mul nici pentru tracþiunea im pre -
 sionantã a noului motor. Pro pul -
sorul de 13 litri, cu 6 cilindri în linie,
ca pabil sã dezvolte o putere ma -
ximã de 460 CP, este un exemplu
tipic de motor diesel high-tech, în
care puterea este um britã numai
de cuplul impre sio nant. Deºi cuplul
de 2.300 Nm atin ge nivelul maxim
la o turaþie de 1.000-1.500 rpm,
poa te fi dis po nibil de la o vitezã
de 70 km/h în treapta 12 (sau mai
sus), trac tând cu uºurinþã 40 t la
numai 900 rpm. 

Per Fischer, Danemarca
per.fischer@bpmail.dk

Material realizat la Malaga, Spania

Puterea motorului este impresionantã, chiar ºi la turaþii scãzute, iar
confortul ºoferului este influenþat pozitiv de zgomotul redus din cabinã.
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Cine nu îşi doreşte astăzi un service bun,
care practică tarife decente şi este şi
acreditat de mărcile importante?
Holleman şi-a folosit experienţa din
transporturi pentru a investi într-un
service care, la doi ani după inaugurare,
demonstrează că poate reprezenta o
variantă eficientă pentru cărăuşi.

HOLLEMAN

Un service multimarcă...
avantaje multiple

„„DD eºi suntem cu -
nos  cuþi mai a -
les ca trans -
porta  tori, de
a proximativ doi

ani încercãm sã ne facem cu nos -
cuþi ºi ca firmã serioasã de ser vi -
ce“, a afirmat George Niþã, direc -
torul general Holleman, su  bliniind
faptul cã s-au realizat in vestiþii im -
portante în acest ser vice mul ti -
marcã, situat pe centura Bucu reº -
tiului.

„Cea mai mare parte a inves ti -
þi ilor, în valoare de 3,3 milioane
euro, pe care le-am realizat în ce -
pând cu 2009, au vizat service-ul,
care dispune în prezent de douã
hale de lucru, la care se adaugã
una pentru ITP ºi spãlãtoria auto -
ma tã pentru camioane ºi auto ca -
re“. George Niþã a precizat cã ser -
vice-ul poate aborda toatã gama
de lucrãri mecanice ºi electrice, in -
clu siv diagnosticãri, urmând sã se
in vesteascã ºi pe segmentul de ti -
ni chigerie. Atelierul, care face în
pre zent în proporþie de 40% lu crãri
pentru flota Holleman ºi în pro por -
þie de 60% pentru terþi, este acre -

di tat RAR ºi agreat pen tru mãrcile
Mercedes, MAN, DAF, Iveco ºi
Renault, iar activitatea sa nu se re -
zumã doar la capetele trac tor, rea -
li zându-se lucrãri ºi pen tru semi -
remorci sau autocare, pe baza unei
importante expe rien þe cu propriile
trailere, mult mai complexe. 

De asemenea, Holleman a in -
ves tit în echipã prin traininguri ºi
în tr-un stoc important de piese de
schimb în valoare de câteva sute de
mii de euro. 

În paralel, compania dezvoltã
un studiu legat de importul de pie -
se de schimb, care va fi abor dat
începând de anul viitor. 

Soluţii adaptate la
piaţă

„Probabil, de la începutul anu -
lui 2013, vom aborda importul ºi
dis tribuþia de piese, pentru în ce -
put în Bucureºti, în timp ce, pentru
viitor, avem în vedere centre zo na -
le“, a explicat directorul general
Hol leman. În opinia sa, piaþa de
ser vice este una interesantã, þi nând
cont de faptul cã trans por ta torii

mici au învãþat cã este bine sã co -
la borezi cu un service. „A vem deja
con tracte cu transpor ta tori mici, iar
piaþa se educã. Ne-au abordat pe
partea de ser vi ce, au fost mulþumiþi
de repa ra þie, au vãzut cã preþurile
sunt ono rabile ºi, de asemenea,
ter menele de platã. De exemplu,
dacã avem un contract de service
încheiat, 30 de zile este un termen
sa tis fã cãtor de platã pentru ambele
pãrþi, iar, pe lângã asta, contractul
aduce flexibilitate ºi prioritate.
Oricum, avem înþelegere în cazul
cli enþilor care nu au un contract cu
noi. Fiecare caz îl tratãm indi vi dual.
Se face o analizã a bonitãþii par te -
ne rului pentru cã nu dorim sã lu -
crãm „dupã ureche“ iar pen tru fie -
care contract existã ºi o li mitã de
credit“, a mai spus George Niþã ex -
plicând cã service-ul a fost finanþat
din firma de transport.

De asemenea, Holleman dis -
pu ne de o maºinã de intervenþii
foar te bine dotatã, urmând sã in -
ves  teascã în cea de-a doua, ca
ur  mare a cererilor primite. „În vii -
tor, ne-am propus sã fim sãnãtoºi
ºi sã ne continuãm activitatea
într-un mod sustenabil, pe preþuri
ac cep tabile“, a concluzionat
George Niþã.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Ing. Dan Zarnescu, Service Manager
Holleman:

Avantajul nostru, ca service multimarcã, este cã ºi transportatorii
români au parcurile auto tot «multimarcã», motiv pentru care este

mai avantajos sã duci toate maºinile într-un singur atelier. Iar dacã o
companie lucreazã cu noi, se va putea convinge de ceea ce putem face:
va avea un istoric al intervenþiilor, vom cunoaºte maºinile ºi vom putea
dezvolta o relaþie durabilã. ªi pentru cã suntem acreditaþi RAR ºi agreaþi
de mãrcile importante, clientul nu va mai trebui sã se ducã la mai multe
service-uri diferite pentru a beneficia de garanþie. Gândim niºte strategii
de fidelizare a clienþilor - a tuturor clienþilor. Filozofia mea este cã
trebuie tratat la fel ºi clientul cu zece camioane ºi cel cu douã. Dispu -
nem de trei ateliere de lucru, avem linia ITP, iar pentru cosme tizarea
camioanelor avem ºi o spãlãtorie, în timp ce latura de tinichigerie se va
dezvolta în curând. Investiþia în oameni este, dupã pãrerea mea, mai
importantã decât investiþia în orice echipament de service. Noi am reuºit
sã atragem oameni buni din piaþã, ceea ce se reflectã în servicii de
calitate. Iar un client din piaþã, câºtigat, adus în curte ºi rezolvat aºa cum
trebuie, îþi va mai aduce cel puþin încã trei clienþi.
În prezent, dorim sã dezvoltãm ºi un website dedicat service-ului, pentru
a putea crea o identitate proprie.“

„

George Niţă,
director general

Holleman:
Transportatorul care
vine la service-ul

Holleman trebuie sã ºtie cã va
fi primit ºi tratat cu seriozitate
ºi va avea parte de preþuri
onorabile ºi de o vitezã de
reparaþie bunã. În prezent, în
cadrul service-ului, se poate
lucra simultan la 11 camioane
cu tot cu semiremorci.“

„
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CÂŞTIGURI UN PIC
MAI MARI ÎN
INDUSTRIE

Cifra de afaceri din industrie a
crescut pe total (piaþã internã ºi
externã) cu 3,4% în primele 10
luni, cu 6% în octombrie faþã de
luna precedentã ºi cu 9,4% faþã
de luna corespunzãtoare a
anului precedent, potrivit
Institutului Naþional de Statisticã
(INS). Totodatã, comenzile noi
din industrie, pe piaþã internã ºi
externã, au crescut în termeni
nominali cu 7,8% faþã de luna
precedentã ºi cu 17,6% faþã de
luna corespunzãtoare din anul
precedent. Avansul în primele
10 luni este de 0,9%,
comparativ cu perioada similarã
din 2011.

MAI MULTE INVESTIŢII 

Investiþiile nete au crescut în
trimestrul trei cu 16% ºi cu
17,9% în primele 9 luni, faþã de
perioadele similare ale anului

precedent, potrivit datelor
provizorii comunicate de
Institutul Naþional de Statisticã
(INS). Acestea s-au cifrat la
48,995 miliarde de lei. În
construcþii noi au însumat 24,59
miliarde de lei (50,2% din total,
faþã de 51,3% în perioada
similarã din 2011), iar în utilaje
ºi mijloace de transport au
însumat 20,45 miliarde de lei
(41,7% din total, faþã de 39,5%).
În trimestrul trei, investiþiile nete
s-au cifrat la 20,28 miliarde de
lei (preþuri curente), creºtere
înregistratã la toate elementele
de structurã: utilaje (inclusiv
mijloace de transport) cu
29,5%, lucrãri de construcþii noi
cu 6,0% ºi la alte cheltuieli cu
5,7%. Comparativ cu acelaºi
trimestru al anului trecut, acum
se constatã o creºtere cu 4,1%
a ponderii utilajelor (inclusiv
mijloace de transport) în total
investiþii. Ponderea investiþiilor în
lucrãri de construcþii noi a
scãzut cu 3,4%, iar în alte
cheltuieli cu 0,7%.

PESTE 6 MILIOANE MC
DE COMPONENTE 

Direcþia Logisticã Centralã
Dacia, situatã pe platforma
industrialã de la Mioveni, asigurã
atât expediþia componentelor de
vehicule, cãtre uzine ale Alianþei

Renault-Nissan în lume, cât ºi
pe cea a vehiculelor finite pe
teritoriul României ºi la export,
cãtre reþeaua comercialã. În
ultimii ºapte ani, Dacia a
expediat, prin Direcþia Logisticã,
peste 6 milioane mc de piese,
care au contribuit la asamblarea
a 2,5 milioane vehicule în uzine
ale alianþei Renault-Nissan în
lume. În prezent, Direcþia
Logisticã Dacia expediazã piese
cãtre 13 uzine care fabricã
autoturisme sub sigla Dacia,
Renault, Nissan sau
Mahindra&Mahindra, inclu -
zând-o ºi pe cea din România,
de la Mioveni. Direcþia Logisticã
Dacia gestioneazã peste 6.570
de piese unice necesare
fabricãrii vehiculelor în diverse
versiuni, pentru modelele Dacia,
Renault ºi Nissan. Aceste piese
sunt aprovizionate de la 492 de
furnizori, din care 87 sunt
localizaþi în România, iar 405 se
aflã în afara þãrii. Componentele
vehiculelor sunt transportate în
camioane pe cale rutierã ºi în
containere pe cale feroviarã ºi
maritimã. La nivelul anului trecut,
Direcþia Logisticã Dacia a
expediat 1.200.474 mc de
piese, echivalentul a 619.405
vehicule. 

PROFITABILITATEA
COMPANIILOR, INFIMĂ 

Rata medie a profitabilitãþii
companiilor din România a fost
de numai 0,53% în 2011,
profitul net consolidat fiind de
doar 5,31 miliarde de lei,
respectiv aproximativ 1,2
miliarde de euro, potrivit datelor
prezentate într-o conferinþã de
Cristian Ionescu, country
manager al Expense Reduction
Analysts (ERA). Profitul mediu al
unei companii româneºti a fost
de numai 9.008 lei în 2011, cât
un salariu minim în fiecare lunã. 
La finalul anului trecut, existau
951.803 comercianþi activi, din
care 298.385 persoane fizice
autorizate (PFA) ºi 653.418
persoane juridice, iar 590.033
au depus bilanþ la Ministerul

Finanþelor Publice (MFP). Pe
baza bilanþurilor depuse la MFP,
479.519 de firme (81% din
total) au avut o cifrã de afaceri
medie de 15.500 de euro/an,
dintre care 30% (178.020 firme)
au înregistrat o cifrã de afaceri
zero. Doar 3,75% din companii
(22.097) au avut o cifrã de
afaceri în 2011 de peste 1
milion de euro, 0,9% (5.304
firme) au avut o cifrã de afaceri
de peste 5 milioane de euro, din
care 2.669 firme au înregistrat o
cifrã de afaceri de peste 10
milioane de euro. Cifra de
afaceri medie a unei companii
din România în 2011 a fost de
384.000 de euro, 250.791
companii (43%) înregistrând
pierderi, cu 22% mai puþine
decât în 2010. Un numãr de
228.326 de firme (39%) au
înregistrat profit, cu 3% mai
multe firme decât în 2010, iar
110.916 companii au închis
2011 cu profit zero, o creºtere
de 61% faþã de 2010. Firmele
cu cifra de afaceri zero au adus
pierderi cumulate nete de 4,9
miliarde de lei, iar cele cu cifra
de afaceri sub 100.000 de euro
au avut pierderi cumulate nete
de 4,4 miliarde de lei. Statisticile
aratã cã firmele care fac profit

sunt în special cele cu cifra de
afaceri peste 500.000 de euro.

H.ESSERS A PUS
PRIMUL PILON
PENTRU UN DEPOZIT
NOU

H.Essers a semnat, în
octombrie, un contract de
cumpãrare cu Bucharest
Industrial Park (BIP). Conform
unui comunicat de presã, odatã
cu încheierea acestui contract,
compania îºi mãreºte suprafaþa
de teren dobânditã cu încã
50.000 mp. „În prima fazã, se va
construi un depozit de 30.000
mp, din care 5.000 mp vor fi
dedicaþi produselor
farmaceutice, 2 x 10.000 mp
stocãrii de mãrfuri generale, 2 x
2.000 mp depozitãrii ºi stocãrii
de lichide ºi chimicale conform
standardelor SEVESO ºi, nu în
cele din urmã, 1000 mp vor fi
utilizaþi pentru depozitare
aerosoli“, se aratã în comunicat.
În cea de-a doua fazã, existã
posibilitatea extinderii
suprafeþei de depozitare în
cadrul Bucharest Industrial Park
(BIP) pânã la o capacitate totalã
de aproximativ 100.000 mp.

GEFCO SLOVACIA 
SE EXTINDE

GEFCO Slovacia gestioneazã
platforma logisticã internaþionalã
de la Trnava din luna septembrie.
Rolul acestei unitãþi este de a
creºte eficienþa în transportul de
componente auto din Europa
cãtre centrele de producþie PSA
Peugeot-Citroën din America de
Sud. Filiala slovacã GEFCO
transportã componente auto
fabricate de furnizorii PSA
Peugeot-Citroën. Componentele
sunt livrate la depozitul GEFCO
de la Trnava, în apropiere de
Bratislava, apoi încãrcate în
containere ºi aduse la porturile
din Hamburg ºi Bremerhaven, în
nord-estul Germaniei. Ele sunt
apoi transportate, sãptãmânal,
cãtre Brazilia ºi Argentina.
„GEFCO Slovacia poate efectua
cu succes aceste operaþiuni pe
platforma PLIT deoarece noi
oferim soluþii care reduc
costurile de transport. La
sfârºitul acestui an, ne aºteptãm
sã exportãm 174 de containere,
realizând un total de aproximativ
1.480 de containere pânã în anul
2013”, a declarat Jana Bacikova,
Director Overseas GEFCO
Slovacia.

FM România estimeazã,
pentru anul fiscal 2012, o
cifrã de afaceri de 24 de
milioane de euro, în creºtere
faþã de rezultatele înregistrate
în 2011, când a fost
consemnatã o cifrã de afaceri
de 21 de milioane de euro,
potrivit lui Cãtãlin Olteanu
Heel, director general al FM
România. El a declarat, în
cadrul unei conferinþe de
presã, cã în perioada
urmãtoare compania va
acorda o importanþã sporitã
segmentului de transport,
considerat cel mai important
motor de creºtere. De altfel,
serviciile de transport
reprezintã în prezent aproape
50% din cifra de afaceri a FM
România. FM Logistic este
prezentã pe piaþa
româneascã de logisticã din
anul 2003, oferind servicii

logistice (depozitare/
manipulare, transport intern ºi
internaþional, co-packing)
unor companii renumite
precum Cora, L’Oreal, Yves
Rocher, Roche, (în Bucureºti)
Nestle ºi P&G (în Timiº). De la
o cifrã de afaceri de 4,5
milioane de euro dupã primul
an de activitate, compania
ºi-a mãrit valoarea afacerii la
peste 20 milioane de euro,
are 700 de angajaþi ºi peste
80.000 mp suprafaþã de
stocare.

FM ROMÂNIA ANUNŢĂ O CIFRĂ DE AFACERI
DE 24 DE MILIOANE DE EURO
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pra costurilor înre gis -
tra te în timp pe fiecare
echipament în parte ºi
o consultanþã realã

acor datã de furnizori înainte de
achi ziþie sunt douã dintre ele men -
tele cele mai importante asupra
cã rora au pus accentul logis ti cie -
nii. Conceptul Total Cost of
Owner ship (TCO) începe sã fie ur -
mãrit de utilizatorii de echipa men -
te de manipulat, chiar dacã existã
încã unele probleme privind trans -
mi terea informaþiilor dinspre fur -
nizori cãtre beneficiari.

„Ceea ce îmi lipseºte la achi -
ziþia de echipamente este con -
sultanþa“, a afirmat Viorel Leca,
director general Gebrüder Weiss
România, subliniind cã, la achiziþia
unui echipament de 70-80.000
de euro, partea de specificaþii teh -
nice este extrem de vastã, repre -
zen tând, de foarte multe ori, un
manual cu mai mult de 50 de pa -
gini. „Se poate întâmpla ca, dupã
ce cumpãrãm un astfel de echi pa -
ment, sã descoperim cã nu se po -
triveºte, de exemplu, cu pla ne -
itatea depozitului. Mã aºtept sã
ajungem la acel nivel de coope -

ra re cu furnizorul, în care consul -
tantul sã îmi recomande soluþia
cea mai potrivitã“, a adãugat Vio -
rel Leca. În opinia sa, inovaþiile
tehnice care merg pe direcþia pro -
tecþiei mediului ºi a generãrii de
economii sunt foarte interesante,
dar greu de prins în ecuaþia finalã
a costurilor. „Ca utilizator, observ
cã se marºeazã foarte mult pe so -
luþii de genul hibrid, regenerare
sau recuperare energie la frânare,
care sunt bune, dar foarte greu
de evidenþiat în ecuaþia finalã. Da -
cã un furnizor îmi spune cã se ob -
þi ne o anumitã economie la con -

sum, trebuie sã îl cred, dar trebuie
sã þinem cont de faptul cã eco no -
miile sunt identificate într-un
mediu ideal de funcþionare, iar în
cazul fiecãrei companii, condiþiile
de depozitare sunt diferite“. De
altfel, pentru a avea un bun control
al costurilor, Gebrüder Weiss
Roma nia a creat în software-ul
pen tru gestiunea Systems, Ap pli -
ca tions and Products in Data Pro -
cessing (SAP) un cost center pen -
tru fiecare echipament în parte,
unde pot fi identificate în orice
mo ment cheltuielile cu echipa -
men tele, începând de la amor ti -
zare ºi ajungând la reparaþii ºi
con sum. În completare, se rea li -
zea zã o comparaþie între echi pa -
mente ºi se identificã condiþiile
care au dus la reparaþii ºi la un
cost suplimentar pe un echipa -
ment faþã de altul. „Realizãm pe -
rio dic o comparaþie a ceea ce
înseamnã TCO, dar aceasta pre -
supune o mare acurateþe din par -
tea celor care introduc facturile
de carburant sau reparaþii în con -
ta bilitate pentru a repartiza chel -
tuielile în mod corect pe fiecare
centru de cost. De exemplu, atunci
când se face o revizie generalã,
se emite o facturã globalã pentru
7-8 echipamente, care trebuie îm -
pãrþitã pe fiecare centru de cost.
Este inutilã setarea ERP-ului (En -
terprise resource planning) în
aceastã direcþie, dacã, ulterior, nu
se înregistreazã corect cifrele“, a
explicat directorul general Ge brü -
der Weiss Romania.

Consultanţă şi
parteneriat

În opinia lui George Negoiþã,
Business Solutions Manager To -
yo ta Material Handling, consul tan -
þa acordatã de furnizor bene fi cia -
rului de echipamente îºi poate
atinge scopul doar în situaþia în
care este susþinutã de un par te -
neriat pe termen lung. „Prima în -
tre bare pe care mi-aº pune-o ar fi:
când anume avem consultanţã?
Atunci când vorbim despre con sul -
tanþã vorbim, în primul rând, despre
par teneriat. Avem în ve d ere con -

sul tan þa oferitã înainte de procesul
de vânzare ºi cea din pe rioada în
care echipamentul este utilizat de
be ne fi ciar, care poate sã însemne
ser vi ce, alte tipuri de servicii și nu
în ultimul rând cos turile de ieºire din
business, care nu sunt deloc de ne -
glijat. Dacã pri vim toate aceste
aspecte la pachet, putem vorbi
despre consultanþã. Dar con sul tan -
þa oferitã numai pen tru a vinde nu
îºi îndeplineºte rolul. Trebuie sã
urmãrim de la început pânã la sfâr -
ºit întregul proces“, a com ple tat
George Negoiþã.

La rândul sãu, directorul ge neral
CEMPS, Nicolae Popescu, a su bli -
niat importanþa adaptãrii furnizorilor
de echipamente la piaþa din Ro mâ -
nia, la condiþiile efective în care ope -
reazã aici. „Nu poþi compara per -
formanþa unui echipa ment care
lu creazã în Ger mania sau Italia cu
a unuia utilizat în Ro mânia. CEMPS,
distribuitor ex clusiv al Hyster în Ro -
mânia, pu ne mare accent pe co la -
bo rarea con tinuã cu clientul. Ur -
mãrim mai mul te aspecte, þinând
cont de faptul cã valoarea unui echi -
pa ment nu constã doar în valoarea
de achi ziþie, ci trebuie luate în calcul
mãcar ºi costurile de men te nanþã“,
a menþionat el. În opinia sa, foarte
importantã este consul tan þa oferitã
clienþilor pentru a di mensiona echi -
pa mentele ºi flota în funcþie de spe -
cificul aplicaþiei, de mediul ºi regimul
în care lu creazã. 

Transparenţă pe
costuri

„Întotdeauna întreb utilizatorii
dacã au citit manualul de exploa -
ta re, pentru cã normele de între -
þi  nere ºi exploatare prezentate în
ma nual se referã la un regim de lu -
cru de 8 ore, în condiþii normale

de lucru (suprafeþe, mediu etc).
Dacã lucrezi în douã schimburi
sau trei, trebuie sã iei mãsuri su -
pli mentare de mentenanþã. Res -
pec tarea normelor de exploatare
este esenþialã pentru a obþine re -
zultate bune în folosirea echi pa -
me ntelor“, a arãtat Nicolae Po -
pes  cu, explicând cã CEMPS a
creat o echipã împreunã cu clien -
þii, generând o transparenþã totalã
în utilizare, lucru care a fãcut posi -
bi la o evidenþiere a costului total
al echipamentelor, inclusiv a cos -
tu lui de mentenanþã - un element
care atârnã foarte greu în ecuaþia
finalã. Directorul general CEMPS
a apreciat, de asemenea, cã tre -
buie þinut cont ºi de perioadele în
care echipamentul nu funcþio nea -
zã din cauza unor defecþiuni, re -
flec tate în eficienþa companiei. „În
cazul unei companii care are 20-
30 de camioane la încãrcat, atunci
când nu funcþioneazã echi pa men -
tul o jumãtate de orã, tre bu ie sã
iei în calculul costurilor pier d erea
ge neratã de faptul cã nu s-a încãr -
cat camionul ºi nu a a juns la clienþi,
iar aceastã pier de re se adaugã la
valoarea finalã a echipamentului.
Con siderãm foar te importante ore -
le de opriri ne programate ºi, pen -
tru a ne creº te viteza de ac þiu ne,
am investit în nouã puncte de ser -
vice compu se din ateliere ser vice,
magazii de piese de schimb, per -
so nal spe cializat, repar ti zate astfel
în cât sã acopere întreg teritoriul
na þional, ºi ateliere mobile care
se depla sea zã la clienþi pen tru a
re zolva, în cel mai scurt timp, pro -
ble mele apãrute.“ 

Nicolae Popescu a mai su bli -
niat cã CEMPS este prima compa -
nie micã ºi printre primele compa -
nii furnizoare de servicii pentru
echipamentele de ridicat ºi trans -
por tat, care a implementat în Ro mâ -
nia sistemul SAP, în scopul þi nerii
evidenþei atât a costurilor, cât ºi a
naturii defectelor pe care le-a ge -
ne rat fiecare echipament în parte.
„Încercãm ca prin acura te þea infor -
m  aþiilor introduse în acest sistem
sã ajutãm partenerul co mer cial, in -
clusiv prin rapoarte de ser vice viza -
te de ambele pãrþi, de me canicul
nostru ºi de super vi zo rul lor, care
includ costurile ºi pro blemele pe

Repere 
de eficienţă
Disciplina poate face diferenţa iar regulile clare, bine
stabilite şi urmărite pot influenţa major productivitatea
echipamentelor de manipulat. Despre modalităţi concrete
de creştere a eficienţei în depozit, au discutat
reprezentanţii companiilor de logistică şi ai furnizorilor
de echipamente de manipulat, care au participat la
începutul lunii decembrie la o masă rotundă organizată
de Ziua Cargo. G
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Mihai Iancu, director general
GTI Logistics: 

Mã întreb de ce un filtru de aer utilizat la un
stivuitor este de 10 ori mai scump decât unul

pentru o maºinã, chiar dacã au practic aceleaºi
motoare. Avantajul meu a constat în faptul cã deþin
camioane ºi am ºtiut ce filtru de la camion se

potriveºte la stivuitor ºi cine îl produce.“

„

Cristian Dolinski, director
general Still România:

În cadrul contractelor de full service, unde
vorbim despre o platã lunarã fixã, am putea ca,

dupã un an, sã îi comunicãm utilizatorului cã putem
reduce rata, pentru cã s-a dovedit a fi foarte bun în
exploatare, sau invers.“

„
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care le-am întâm pi nat. În paralel,
þinem evidenþa costurilor pe men -
te nanþã ºi pe exploatare, e vi denþa
cos turilor da torate de fec te lor ac -
ciden tale (cum le denumim noi). De
exemplu, în cazul unui cli ent, am
observat cã douã echi pa men te
similare, care lucrau în sedii di ferite,
cu acelaºi orar de func þio na re,
efectuând o aplicaþie identicã, pre -
zen tau cos turi de mentenanþã între
care exis ta o diferenþã de 20-30%.
Ne-am informat partenerul ºi i-am
atras atenþia cã existã proble me
privind mentenanþa zilnicã în locaþia
unde cheltuielile erau mai mari“, a
mai spus Nicolae Popescu. El a pre -
 ci zat cã, în final, calitatea ser vi ci -
ilor oferite de CEMPS asi gu rã pe
du rata exploatãrii echipa men tu lui
o valoare rezidualã ridicatã a echi -
pa mentelor, oferindu-i în a cest fel
de þinãtorului de echi pa men te un
plus de valoare echi pa men tului în
sine, care sã-i permitã acestuia o
ne gociere superioarã pen tru o even -
tualã comercializare sau pen tru o
operaþiune de buy-back.

Cristian Dolinski, directorul
general Still Romania, a scos în
evi denþã soluþiile pe care com pa -
nia le pune la dispoziþia clienþilor
pentru a beneficia de o vizibilitate

maximã privind fiecare echipa -
ment, generând informaþiile ne -
ce sare pentru a obþine economie
de combustibil ºi a reduce cos tu -
rile de exploatare. Este vorba de -
spre o aplicaþie de ultimã gene -
raþie, Fleet Data Services, care se
poate dovedi un ajutor foarte
eficace în administrarea buge te -
lor. „De exemplu, oriunde s-ar afla,
un responsabil de logisticã poate
sã îºi deschidã calculatorul ºi sã
se conecteze la internet pentru a
vedea online ce se întâmplã cu
fie care echipament, cu ce vitezã
medie a circulat, cine l-a utilizat,
când l-a pornit ºi l-a oprit, ce greu -
tate a ridicat, la ce înãlþime, câþi
kilometri sau metri a mers. În plus,
orice accident poate fi anunþat în

timp real, printr-un SMS transmis
managerului. Aceste rapoarte duc
la eficientizarea flotei, deciziile
în acest sens putând fi luate mult
mai rapid“, a arãtat Cristian Dolin -
ski. De asemenea, Still a creat un
centru de cost în SAP, care ge -
ne reazã rapoarte lunare pe fiecare
echipament. Aplicaþia Still Report
transferã clienþilor informaþiile pri -
vind costurile ºi a fost dezvoltatã
iniþial în Franþa în urmã cu 8 ani,
la cererea unui utilizator Still.
„Sunt sisteme care pot ajuta cli -
en þii sã scape de aceste griji ºi
sã obþinã rezultate mai bune. De
exemplu, dupã introducerea siste -
me lor IT de urmãrire a echipa -
men telor, unul dintre clienþii noºtri
a reuºit sã reducã semnificativ
flota alocatã în depozit, ca urmare
a informaþiilor la care s-a avut ac -
ces, obþinând o productivitate
mult ridicatã. Din punctul nostru
de vedere, în ultimul an, s-a schim -
bat accentul de pe costul de
achiziþie pe costul total de uti -
lizare“, a subliniat directorul ge -
 neral Still România. 

Stivuitoriştii - un
element cheie

Directorul general Gebrüder
Weiss Romania a apreciat, în a -
cest context, cã stã în „mâinile”
fur nizorilor de echipamente sã vor -
beascã despre valoarea cos tu rilor
care se înregistreazã dupã achi zi -
þie, pe baza istoricului pe care îl
deþine fiecare companie în parte.
„Nu mi-a propus niciodatã nimeni
la achiziþie sã îmi spunã cât costã
o revizie ºi câte revizii tre buie sã
fac pe an, dacã echipa men tul lu -
crea zã 8 sau 16 ore. Chiar dacã
nu am cerut simulãri, mi-aº dori sã
ºtiu, de exemplu, cât costã o an -
ve lopã sau revizia pentru acelaºi
tip de echipament la mai mulþi fur -

nizori. Furnizorul de echipamente
mã poate învãþa ce informaþii sã
cer inclusiv de la con curenþi pentru
a avea o imagi ne mai elocventã a
TCO ºi a fi dis pus sã plãtesc mai
mult la achi zi þie. Din pãcate, nu am
primit nici odatã o ofertã cuan ti fi -
ca bilã din acest punct de vedere.
Deºi am încercat, nu am reuºit an -
terior achiziþiei sã aflãm compo -
nen þa costurilor unei reparaþii, pe
baza unui istoric deþinut de fur -
nizor“, a completat el. 

La rândul sãu, Cãtãlin Olteanu,
directorul general FM România, a
precizat cã a realizat o compa ra -
þie a costurilor din România ºi a
ce lor înregistrate în Cehia sau Fran -
þa, în condiþiile în care regimul de
lucru era similar. „Am desc o perit

cã diferenþa între costuri o gene -
rea zã partea de mentenanþã ºi, mai
ales, partea de mentenanþã acci -
den talã. Am identificat inclusiv pro -
ble me facturate pe segmentul de
ser vice, care nu se justificau ºi care
indicau înþelegeri între an ga jaþii
mei ºi reprezentantul de ser vice
al furnizorului de echipa men te. În -
tre barea mea este cât de interesaþi
sunt producãtorii sã înveþe utili za -
to rii sã lucreze cu echipamentele?
Eu am dat jos po li þia din pod ºi am
pus stivuitoriºtii sã se semneze
atunci când intrã în schimb. Când
am vãzut cã nu vor, am imple men -
tat un scanner unde se scaneazã
obligatoriu. În acest fel, au devenit
mult mai res pon sabili. De aceea
susþin cã de foarte mare ajutor ne-
ar fi un sis tem de urmãrire care sã
eviden þie ze greºelile pe care le
face un sti vuitorist. Istoric vorbind,
pro ble mele (accidente sau furturi)
apar între 2 ºi 5 dimineaþa, atunci
când angajaþii se simt mai puþin
su pravegheaþi. Deci, dacã ar exis -
ta un sistem care sã le aprindã un
bec ºi sã-i avertizeze cã sunt supra -
vegheaþi, probabil cã nu ar mai
exista atâtea probleme“, a con -
cluzionat Cãtãlin Olteanu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Mihai Iancu, director general GTI Logistics: 
Existã o mare problemã la asigurarea stivuitoarelor. Deºi
echipamentele închiriate sunt asigurate, în momentul în care

am avut un incident cu un astfel de echipament, nu am putut
accesa asigurarea, fãrã nici o explicaþie palpabilã.“

„

Nicolae Popescu, director
general CEMPS:

Din pãcate, pânã la ora actualã, nu am gãsit în
România un broker de asigurãri care sã rezolve

problema asigurãrii echipamentelor în cazul unui
contract de rental. Natura posibilelor daune în cazul
echipamentelor de ridicat ºi transportat este mult

mai complexã decât în cazul autoturismelor ºi din acest motiv
agenþii de asigurãri nu îºi asumã responsabilitatea întocmirii
dosarului de daune.“ 

„

George Negoiţă, Business
Solutions Manager Toyota

Material Handling:
Avantajele pe care le presupune o închiriere de
echipamente pe termen lung (pentru o

perioadã de 3-5 ani) þin de faptul cã firma nu este
expusã la riscuri ºi nu se încarcã în contabilitate, în condiþiile în
care rata de închiriere este 100% deductibilã. În plus, dacã
estimãrile privind activitatea în depozit nu se confirmã, se poate
oricând reveni asupra componenţei flotei sau renunþa la unele
echipamente.“ 

„
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DD ouã dintre soluþiile pro -
pu se (sistemul de rafturi
mo bile MOVO ºi siste -
mul de rafturi cu satelit
AutoSat) sunt sisteme

elec tronice de depozitare de ultimã
ge neraþie, oferite de cãtre spe cia -
liºtii de la Dexion pe piaþa ro mâ -
neas cã pentru a înlocui sistemele
tra diþionale de rafturi ajustabile pen -
tru paleþi, în situaþii în care eco no -
mia de spaþiu ºi timp sunt criterii
esen þiale în selectarea sistemului
de depozitare potrivit. A treia so -
lu þie (unitãþile Pull-Out) este una
mai simplã, un sistem de sertare
pen tru paleþi, care permite efi cien -
ti zarea activitãþii de manipulare a
mãrfii direct de pe palet, fãrã a ne -
ce sita amenajarea unor zone se -
pa rate pentru produsele paletizate
ºi pentru cele destinate manipulãrii
manuale.

Economie de spaţiu
Rafturi mobile
pentru paleţi -
Dexion MOVO

MOVO, sistemul de rafturi mo -
bi le pentru paleþi de la Dexion, r e -
pre zintã soluþia optimã care oferã
cos turi reduse pentru clãdirile noi
sau posibilitatea de a utiliza mai e -
ficient spaþiul de depozitare existent.

Sistemele de rafturi grele mo -
bi le MOVO sunt controlate elec -
tro nic, ruleazã pe ºine încastrate
în podea ºi pot purta încãrcãri de
pânã la 24 tone, la înãlþime de pânã
la 12 metri.

Când se deschid culoarele indi -
vi duale, senzorii de ultimã generaþie
ºi opþiunile de control variabile asi -
gurã uºurinþã de operare ºi sigu -
ran þã maximã.

Datoritã unei game largi de ac -
cesorii, MOVO este potrivit pentru
orice tip de bunuri iar temperaturile
minime de siguranþã de pânã la
-30° C recomandã acest sistem ºi
pentru depozitele frigorifice.

Beneficii

• Utilizare maximã a spaþiului o ri -
zon tal - un singur culoar ope ra -
þional;

• Creºte capacitatea de depozitare
cu pânã la 80%;

• Bune grade de ocupare - ajutã la
re ducerea costurilor curentului
elec tric în depozitele frigorifice;

• Acces 100% la paleþi individuali;
• Design modular pentru orice

necesitãþi;
• Siguranþã conformã cu Directiva

Europeanã 2006/42/EG ºi DIN
EN 15095.

Designul modular al sistemului
MOVO permite sã se proiecteze
cea mai eficientã ºi economicã con -
figuraþie pentru orice situaþie. ªi ne -
le, bazele ºi sistemele de control
sunt alese astfel încât sã se potri -
veas cã cât mai bine posibil cu ne -
vo ile fiecãrui client ºi cu carac te -
ris ticile clãdirii.

MOVO poate fi customizat în
funcþie de necesitãþile individuale
de control, de la simpla adãugare
a unui sistem de control radio pe

mo tostivuitor ºi pânã la integrarea
com pletã a sistemului de depozi -
ta re în reþeaua ERP.

Cu mai mult de 9000 instalaþii
la activ, la nivel mondial, DEXION
a câºtigat experienþã de mai multe
decenii ca dezvoltator ºi producãtor
de sisteme mobile de rafturi grele. 

Economie de timp
Sistem de
depozitare cu
satelit - Dexion
AutoSat™

Sistemul de depozitare prin sa -
telit automatizeazã manipularea în
canalele de drive-in ale halei ºi per -
mite o utilizare maximã a volumului
halei. DEXION AUTOSAT™ permite
ca toate operaþiunile sã aibã loc
fãrã a intra în raft, în situaþia în care
toate miºcãrile sunt controlate prin
telecomandã.

• Vitezã de operare mai rapidã
de cât alte sisteme de înaltã den si -
ta te; 

• Se pot obþine rate ridicate de
ocu pare (80%); 

• Distanþa dintre paleþi poate fi
ajustatã cu maximã precizie; 

• Poate funcþiona în sistem
FIFO sau LIFO; 

• Poate fi utilizat în mediu de
depozitare rece ºi îngheþat; 

• Nu necesitã echipament
specializat; 

• Uºor de utilizat ºi întreþinut;
• Nu sunt limitãri cu privire la

adâncimea culoarului.

Naveta de tip satelit se oferã în
variante pentru diferite tipuri de
paleþi ºi diferite greutãþi, de la 1000
la 1500 kg capacitate. Existã ºi
versiuni speciale pentru medii
neobiºnuite, cum ar fi cele cu
temperaturã sub -30 grade Celsius,
iar alte funcþii pot fi implementate
la cererea clientului. 

Timpul necesar pentru ca
motostivuitorul sã intre în canalul
de depozitare este eliminat, ca ºi
timpul necesar pentru a poziþiona
paleþii perfect iar în modul „auto”,
depozitarea se poate face automat,
crescând viteza în mod substanþial. 

Economia de spaþiu este ºi ea
importantã, acest sistem eliminând
o mare parte din culoarele de acces
ºi oferind o densitate ridicatã în
vederea eficientizãrii spaþiului de
depozitare. 

Economie de efort
Sistem de
manipulare pentru
marfa paletizată -
Pull-Out Unit 

Dexion vã prezintã sistemul
pull-out unit. Acesta permite ma ni -
pularea manualã a bunurilor, direct
din raft, fãrã a le scoate de pe palet,

asigurând astfel siguranþã, eficienþã
ºi ergonomie maxime.

Unitãþile de tip Pull-out repre -
zin tã parte a unui sistem de rafturi
ex trem de eficient pentru de po zi -
ta re ºi manipulare.

Acestea sunt proiectate pen -
tru a fi trase cu foarte puþin efort,
chiar atunci când au încãrcarea
ma ximã de 1000 kg. Când unita -
tea se aflã în poziþia extinsã, o
per soanã ar trebui sã poatã ajun -
ge la toate obiectele fãrã a-ºi forþa
spatele sau a-ºi arcui corpul. Uni -
tãþile Pull-Out sunt disponibile în
varianta montatã pe podea sau în
cea montatã pe grindã. Sistemele
sunt livrate cu rulmenþi cu bile
pen tru o manevrare facilã.

Unitãþile pull-out pot fi livrate
con form cu tipul de bunuri, rapor -
tul greutate/volum, poziþionarea
în raft, pentru a obþine o eficienþã
lo gisticã optimã, care include un
nivel de lucru adecvat pentru mun -
ci tor.

Dexion vă propune trei soluţii inteligente de optimizare a
activităţii într-o hală prin creşterea eficienţei de utilizare
a spaţiului, prin creşterea vitezei de manipulare a
produselor şi prin fluidizarea operaţiunilor manuale
asupra mărfii.

Soluţii inteligente de optimizare
a activităţii într-o hală
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Folosirea unitãþilor pull-out poate fi un mare avantaj pentru o instalaþie
de Lean Manufacturing, aducând o serie de îmbunãtãþiri-cheie activitãþii:
Manipulare mai eficientã a bunurilor de dimensiuni reduse prin
pãstrarea lor pe palet. Aceasta reduce spaþiul de depozitare folosit ºi
creºte eficienþa muncitorilor.
Economie de timp - în situaþia în care bunurile nu mai sunt luate de pe
palet pentru a fi puse în cutii speciale, ci sunt pãstrate în acelaºi raft,
timpii de manipulare sunt îmbunãtãþiþi substanþial.
Reducere a erorilor - toate bunurile sunt depozitate pe boxpaleþi
separaþi, discret ºi în siguranþã, dar uºor accesibili. Aceasta înseamnã
miºcare mai redusã a bunurilor în jurul halei ºi mai puþine ºanse sã
aparã erori.
Reducere a costurilor - Prin reducerea miºcãrilor în halã, a timpilor de
lucru, a cerinþelor de spaþiu ºi prin scãderea erorilor, costurile sunt
diminuate substanþial, ceea ce duce la o creºtere a profitului companiei.
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bunãtãþi pro ce durile logistice ºi a
ajuns la con cluzia cã ar putea aduce
economii semnificative de timp ºi
bani prin trecerea de la utilizarea
paletului alb la sistemul CHEP de
utilizare în comun a paleþilor. 

Soluţia CHEP
pentru Casbega -
Coca-Cola

Fiind eliberatã de gestiunea
ºi cheltuielile utilizãrii paleþilor
albi, Casbega are acum garantatã
o aprovizionare permanentã cu
paleþi de o înaltã calitate pentru
transportul produselor sale. Acest
lucru este determinat de faptul
cã CHEP îºi inspecteazã ºi reparã
paleþii de fiecare datã când a ceº -
tia sunt returnaþi la unul din cen -
tre le de servicii. 

José María Sánchez, Director
industrial ºi de logisticã - Cas -
bega, descrie importanþa acestei
garanþii de calitate: „Întotdeauna
depunem eforturi pentru a stabili
un punct de referinþã cu privire la
excelenþa în afaceri. În încercarea
noastrã continuã de a aduce îm -
bunãtãþiri în logisticã ºi în re -
ducerea costurilor, suntem foarte
în cântaþi sã lucrãm cu CHEP.
Paleþii furnizaþi de cãtre CHEP
sunt mult superiori paleþilor din
lemn albi ºi ne permit optimizarea
efi cienþei operaþiunilor din lanþul
nostru de distribuþie.“ 

Înalta calitate ºi durabilitatea
paleþilor CHEP are, de asemenea,
un impact direct asupra producþiei
la Casbega. Fabrica din Fuen la -
brada include trei linii de producþie
pen tru doze, patru linii pentru re -
ci piente din plastic, trei linii pentru
sticle ºi o linie de tip „bulk bag“,
toa te fiind automatizate ºi coor -
do nate cu ajutorul tehnologiei de
ul timã orã. 

Paleþii de o calitate inferioarã
pot duce la oprirea liniei de pro -
duc þie, compromiþând rapid cali -
ta tea serviciilor oferite de Cas be -
ga. José María Sánchez continuã:
„Liniile noastre ºi procedurile de
paletizare sunt complet auto ma ti -
zate, astfel încât paleþii trebuie sã
fie de cea mai înaltã calitate pen -
tru a se asigura cã nu existã nici o
întrerupere a producþiei. Ro bus -
teþea echipamentului CHEP este
vitalã pentru eficienþa ºi si gu ranþa
tuturor proceselor noas tre. Am
lucrat alãturi de CHEP pentru a
introduce mãsuri care sã re ducã
nivelul de produse nevan da bile ºi
pentru a evita acci den tele.“

CHEP joacã, de asemenea, un
rol important în garantarea faptu -
lui cã toate comenzile primite de

Cas bega sunt livrate la timp. Cas -
bega îmbuteliazã 275 de produse
diferite ºi menþine un stoc ce asi -
gurã între 8 ºi 10 zile de comenzi.
Comenzile clienþilor pot fi primite
pânã la ora 17, cu livrare garantatã
a doua zi, începând cu 6 di mi  nea -
þa. Astfel, este esenþial ca ºi com -
pania sã aibã acces la cantitatea
adecvatã de paleþi, la momentul
potrivit, pentru a întâmpina toate
angajamentele sale cu privire la
livrare. Flexibilitatea ºi gama ser -
vi ciilor oferite de CHEP eliminã
po sibilitatea întârzierilor. 

José María Sánchez explicã:
„Cel mai dificil lucru este de a an -
ti cipa cu acurateþe cererea pentru
pro dusele noastre. De exemplu,
avem 75 de produse ce reprezintã
doar 1% din vânzãri, dar gene rea -
zã, totuºi, 90% din tranzacþii. În
acelaºi timp, suntem determinaþi
sã atingem un nivel de garantare
a serviciilor noastre de 98%. Pen -
tru a obţine aceste rezultate în
mod constant, trebuie sã lucrãm
cu furnizori de încredere, dedicaþi
ºi eficienþi, precum CHEP. Faptul
cã și centrul de servicii CHEP este
situat la doar 3 km de fabrica
noas trã înseamnã cã ei ne pot
oferi o flexibilitate maximã.“ 

Desfãºurarea activitãþii într-o
ma nierã sustenabilã este, de ase -
menea, un element foarte impor -
tant pentru Casbega, astfel cã so -
cietatea cautã sprijin în aceastã
pri vinþã din partea furnizorilor sãi.
Operaþiunile CHEP de utilizare a
paleþilor în comun sunt, prin na -
tu ra lor, sustenabile, având la bazã
reu tilizarea, recondiþionarea ºi, în
cele din urmã, reciclarea paleþilor.
Oferind societãþii Casbega po si -
bi litatea de a renunþa la sistemul
de paleþi albi, CHEP a redus de -
pen denþa acesteia de ambalajele
de unicã folosinþã ce ajungeau a
fi deºeuri. De asemenea, CHEP
se asigurã cã lemnul folosit pentru
pa leþi provine din surse sus te na -
bile. 

José María Sánchez încheie
ast fel: „Preocuparea noastrã con -
ti nuã pentru protejarea mediului
în seamnã cã vom încerca sã eli -
minãm, pe cât posibil, deºeurile
de-a lungul procesului de îmbu -
te liere. Contribuþia noastrã cea

mai mare în zona de paletizare
este aceea de a reduce cantitatea
de lemn folositã, lucru garantat
de CHEP, prin gestionarea reu ti -
li zãrii paleþilor sãi de-a lungul lan -
þului nostru de aprovizionare.“ 

Beneficii câştigate
de Casbega prin
colaborarea cu
CHEP

CHEP oferã societãþii Casbega
posibilitatea de a transporta pro -
du sele sale cãtre mai mulþi clienþi
în cel mai eficient mod ºi cu cos -
turi reduse - garantând dispo ni bi -
li tatea numãrului potrivit de paleþi
la momentul potrivit. 

CHEP oferã ajutor în crearea
unui lanþ de distribuþie ecologic,
fapt ce presupune eliminarea de -
ºe urilor de ambalaje produse de
sis temul paleþilor albi. 

CHEP îºi inspecteazã paleþii
dupã fiecare colectare, asigurând
uti lizarea doar a echipamentelor
ce corespund reglementãrilor ºi
stan dardelor riguroase de calitate.

Prin folosirea paleþilor de
înaltã calitate CHEP, Casbega a
re dus în mod semnificativ dete -
rio rarea produselor în timpul
trans portului ºi a sporit siguranþa
ma nipulãrilor.

Caracterul durabil ºi robust al
paleþilor CHEP a redus la un mi -
nim absolut întârzierile liniilor au -
tomatizate de producþie Casbega.

Din moment ce Casbega nu
mai este nevoitã sã cumpere
paleþi, capitalul economisit poate
fi investit, în schimb, în dez vol ta -
rea activitãþilor sale de bazã.

Prezenţa CHEP în
România

CHEP ºi-a început activitatea
în România în anul 2011, ca parte
a procesului de extindere în Eu ropa
Centralã ºi de Est. În prezent, com -
pania oferã clienþilor din do me niul
bunurilor de larg con sum o gamã
completã de servicii, si mi lare celor
asigurate în celelalte þãri.

Gabriel Andronescu, Country
Manager CHEP România, afirmã:
„Situaþia economicã actualã re -
pre zintã o oportunitate în analiza
mo delelor de afaceri, în scopul
de a reorienta resursele cãtre acti -
vi tãþile principale ºi de a renunþa
la procesele care nu aduc valoare
afa cerii ºi care nu contribuie în
mod direct la avantajul competitiv
al companiilor. CHEP reprezintã
o garanþie pentru o dezvoltare
sus tenabilã din punct de vedere

Paleţi by

Soluţia optimă
CHEP este cel mai important furnizor de paleţi la nivel
mondial şi inventatorul sistemului de utilizare a paleţilor
în comun. CHEP oferă servicii de utilizare în comun a
paleţilor multor companii importante din 56 de ţări, cu
ajutorul celor peste 9.500 de angajaţi ai săi. 
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Ce presupune
serviciul 
de utilizare 
în comun a
paleţilor? 
Cum funcţionează
sistemul CHEP?

În cea mai simplã formã a sa,
sis temul de utilizare în comun a
pa le þilor reprezintã folosirea pa -
le þilor standard de o înaltã calitate,
de cã tre mai mulþi clienþi. Este o
op þiune strategicã de afaceri pen -
tru com pa niile care doresc sã sca -
dã chel tu ielile de capital con -
comitent cu reducerea volumului
de muncã ºi îmbunãtãþirea eficien -
þei ope ra þiunilor din lanþul de dis -
tribuþie.

CHEP emite, colecteazã, refo -
lo seºte, prin reparare unde este
ca zul, ºi re-emite peste 235 de
mi li oa ne de paleþi cu ajutorul unei

re þele globale de centre de ser -
vicii, aju tând producãtorii de bu -
nuri sã-ºi transporte produsele
cãtre distri bu itori ºi retaileri. Com -
binând o teh nologie superioarã,
zeci de ani de experienþã ºi o bazã
de active de neegalat, CHEP fur -
ni zeazã lo gis tica lanþului de dis -
tri buþie cu pa leþi pentru clienþi din
in dustrii pre cum cele pentru: bu -
nuri de larg con sum, chimicã, pro -
du se alimen tare proaspete, pro -
duc þie diversã, materii prime ºi
in dustria auto. 

Experienţa
companiei Casbega
- Coca-Cola Spania
cu serviciile CHEP

Casbega este una dintre cele
mai importante companii de îmbu -
te liere pentru Coca-Cola în Spa -
nia. Are 900 de angajaþi în Fuen -

la brada, Madrid, unde se aflã una
dintre cele mai avansate fabrici
de îmbuteliere. Acoperind o su -
pra faþã de 110.000 kmp, Casbega
livreazã unui numãr de peste
68.000 de distribuitori ºi retaileri. 

O provocare
pentru Casbega -
Coca-Cola

Peste tot în lume, industria ali -
men tarã ºi a bãuturilor trece prin
vre muri nesigure, clienþii fiind mai
pru denþi în luarea deciziilor de achi -
ziþie. Acest lucru are un im pact ine -
vi tabil asupra rezultatelor fi nanciare
ale producãtorilor, aceºtia fiind de -
ter minaþi sã se con centreze mai
mult ca ori când pe reducerea cos -
turilor din lanþurile lor de dis tri buþie
ºi pe creºterea eficienþei ope -
raþiunilor. Casbega a analizat mo -
dalitatea prin care ar putea îm -
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lo gistic, prin creºterea eficienþei
operaþionale, controlul costurilor
legate de lanþul de distribuþie,
totul având un impact pozitiv asu -
pra mediului înconjurãtor“. 

În România, pe lângã activi tã -
þile legate de închirierea ºi folo -
si rea în comun a paleþilor ºi a altor
e chipamente utilizate la trans por -
tul mãrfurilor, CHEP abordeazã o
politicã de dezvoltare durabilã a
unui întreg program de protecþie
a mediului înconjurãtor - începând
cu producãtorii de paleþi ce folo -
sesc exclusiv lemn provenit din

pã duri ce sunt replantate ºi con -
ti nuând cu activitãþi care se adre -
seazã unor nevoi specifice ale
comunitãþilor locale. Un exemplu
în acest sens îl reprezintã activi -
ta tea de plantare de copaci, în
anul 2012 echipa CHEP având o
acþiune de plantare a unei bariere
verzi între un centru comercial ºi
locuitorii din Ploieºti, oraº unde
CHEP a dezvoltat primul centru
de servicii din România. 

„Pentru CHEP, sustenabilitate
înseamnã mult mai mult decât res -
pect pentru mediul încon ju rãtor.

Înseamnã ºi respectarea mediului
social unde compania opereazã,
în seamnã a fi parte din comu ni -
tatea localã. Programele de suste -
na bilitate genereazã eficienþã spo -
ritã în producþie ºi pentru lan þul de
distribuþie, precum ºi redu ce rea
costurilor asociate, în be neficiul
operatorilor ºi al clienþilor acestora“,
a explicat Gabriel An dro nescu.

„Datoritã activitãþii noastre în
Eu ropa, milioane de copaci vor rã -
mâne netãiaþi în urmãtorii ani, com -
parativ cu situaþia ce ar rezu lta din
urma folosirii paleþilor albi pentru
a transporta un volum echi va lent
de bunuri. Protejarea me diu lui
înconjurãtor creeazã, în ace laºi
timp, oportunitãþi excelente de
afaceri, care, altfel, nu ar fi existat“,
a adãugat reprezentantul CHEP.

Pentru mai multe detalii,
puteþi contacta:
CHEP Pooling Services
Romania SRL 
Str. Ocna Sibiului 46-48,
București sect. 1, 014011. 
Tel.: (+40) 372 218 000
Fax: (+40) 372 218 090.
www.chep.com/ro

AAccţţiiuunneeaa  eecchhiippeeii  CCHHEEPP  ddee
ppllaannttaarree  aa  uunneeii  bbaarriieerree  vveerrzzii

îînn  PPllooiieeșșttii  --  22001122
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camion ºi sã-l muþi de la A la B
poate sã facã orice firmã. Ceea
ce face diferenþa este tocmai felul
în care reuºim sã articulãm diverse
elemente care contribuie la pro -
ce sul logistic, în aºa fel încât pro -
dusul final sã aibã o componentã
nouã care sã se refere la „mai
repe de”, „mai precis”, respectiv
„mai ieftin”. În acest sens, un rol
important îl au sistemele IT, care
susþin procesele logistice. Echi -
pa mentele IT pot face diferenþa
de oarece oferã posibilitãþi extra -
ordinare de a lucra cu mari baze
de date, de a crea reþele ºi inter -
feþe, de a administra procese, de
a monitoriza performanþa, de a
prognoza ºi de a diagnostica. 

Cum ar putea convinge un
manager subalternii sã se
orienteze cãtre inovaþie?
Înclin sã cred cã prin cultura

de organizaþie ºi prin definirea
adec vatã a recompenselor ºi
recunoaºterii. Cultura organizaþiei
poate crea focus ºi susþine o anu -
me efervescenþã menitã sã sti -
mu leze inovaþia, dublatã de orien -
tarea spre client. Un rol bun în
stimularea culturii orientate spre
inovaþie îl poate juca coachingul.
Prin coaching, angajaþii pot fi
dirijaþi informal cãtre inovaþie. De
partea cealaltã, bonusurile ºi re -
cu noaºterea internã pot fi con ce -
pute sã recompenseze contribuþia
la inovaþie a fiecãrui angajat. Poþi,
de exemplu, crea intern, în firmã,
Pre miile de Inovaþie în Logisticã,
aºa cum face ARILOG la nivel
naþional. 

Unde se plaseazã România
din punctul de vedere al
promovãrii inovaþiei
comparativ cu Vestul
Europei?
România nu stã rãu în com pa -

raþie cu ceea ce vãd în Europa de
Vest. Pe de o parte, companiile
multinaþionale fac transfer de
know-how, aducând procese
formale destinate manage men tu -
lui inovaþiei. Dacã vorbim de com -

paniile autohtone, aici chestiunea
þine în întregime de abilitãþile ac -
þio narilor ºi ale managementului.
Cum principiul „creºti sau pierzi
în lupta cu concurenþa” funcþi o -
nea zã pentru toatã lumea, nu am
nici un dubiu cã firmele autoh -
tone, mai ales cele care au succes
în piaþã, au înþeles rolul inovaþiei.
Am citit undeva un comentariu re -
feritor la diferenþa dintre invenþie
ºi inovaþie. Invenþia este conside -
ra tã o noutate, pe care o docu -
men tezi ºi pe care, eventual, o
brevetezi, în timp ce inovaþia se
referã la cum transformi o noutate
în cifrã de afaceri ºi profit in cre -
mentale. Cred cã lucrul acesta e
înþeles de majoritatea companiilor
din România. Probabil, diverse fir -
me aplicã diverse abordãri pentru
managementul inovaþiei. În firma
pentru care lucrez, procesul de
ma nagement al inovaþiei din Ro -
mâ nia este aliniat cu procesul glo -
bal destinat aceluiaºi scop. Acest
proces cuprinde un numãr bine
definit de etape ºi de porþi, prin
care funcþiuni abilitate furnizeazã
aprobãrile necesare. În esenþã,
pro cesul conþine 4 etape: idee,
fe zabilitate, capabilitate, lansare.
Între etape, sunt situate porþi prin
care se valideazã promovarea de
la o etapã la alta. O idee poate fi
a probatã pentru a trece în faza

de fezabilitate, dar dacã în aceastã
fazã, în care ideea este analizatã
în detaliu, descoperim cã nu este
sustenabilã sau cã business
case-ul nu este suficient de ro -
bust, proiectul este oprit. Dacã
ideea este aprobatã pentru a trece
în faza de capabilitate, atunci se
declanºeazã investiþia aprobatã
ºi se dezvoltã noua soluþie sau
noul produs. Este normal sã existe
o „pâlnie” a inovaþiei - populatã
cu foarte multe idei, al cãror
spectru se îngusteazã, avansând
doar cele profitabile, care vor fi,
la final, lansate. 

În concluzie, ce înseamnã
inovaþia?
Inovaþia este adesea definitã

ca adãugare de valoare clienþilor
ºi consumatorilor prin soluþii care
adreseazã cerinþe noi sau parþial
definite ori care adreseazã vechile
cerinþe prin modalitãþi noi. Inovaþia
aduce creºtere de cotã de piaþã,
creºterea cifrei de afaceri ºi creº -
te rea profitului. Înseamnã, indis -
cu tabil, o condiþie a supravieþuirii
în piaþã a oricãrei firme. Com pa -
niile sunt obligate sã inoveze ºi
sã se re-inventeze, pentru cã vre -
murile se schimbã. Criza economi -
cã declanºatã în 2008 ºi efectele
prelungite ale acesteia susþin
nevoia de a gândi ºi acþiona într-o
altã paradigmã economicã. O pa -
radigmã în care informaþia cir culã
global, la o vitezã ºi densitate cum
nu am mai cunoscut. Prin ur mare,
trebuie sã limitãm tendinþa
inerentã de a încerca sã scrutãm
viitorul privind în oglinda retrovi -
zoa re. Modelele trecutului par sã
ne ajute foarte puþin. Avem nevoie
de idei noi traduse în soluþii noi. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Inovaţia 
face diferenţa 
şi în logistică

Ziua Cargo: Este inovaþia
cãutatã în acest moment
în domeniul logistic?
Vladimir Bãdic: Cele mai

multe dintre companii, implicit sau
explicit, se gândesc la aºa ceva,
pen tru cã trebuie sã vândã. Co n -
cu renþa este în piaþã ºi problema
care se pune este ce anume face
diferenþa între companii, servicii
ºi produse. Inovaþia poate con sti -
tui rãspunsul la întrebare, oferind
clienþilor un serviciu sau produs
cu valoare adãugatã mai mare. Sã
servesc clientul mai bine, dife ren -
þiin du-mã de competiþie prin ino -
vaþie, iatã o formulã pentru a vinde
mai mult ºi mai profitabil.

Putem sã ne gândim la
inovaþie ºi în ceea ce
priveºte procesele?
Desigur, inovaþia este valabilã

atât în cazul proceselor, nu doar

al serviciilor ºi produselor. Tot
ceea ce face un proces mai precis,
mai rapid ºi, respectiv, mai ieftin,
poa te fi considerat drept inovaþie,
pentru cã, în final, poate conduce
la valoare adãugatã pentru ceea
ce oferim clienþilor. 

Legat de inovaþia de proces,
me ritã menþionatã importanþa par -
te  neriatelor. Un parteneriat pre -
su pune o agendã deschisã. Clien -
tul discutã deschis cu furnizorul
de servicii despre ce ar trebui îm -
bunãtãþit, ajungându-se, uneori,
pânã la includerea formalã în con -
trac te a conceptului de „conti -

nuous improvement” (îmbu nã tã -
þire continuã). Ori inovaþia re -
prezintã un factor de propulsie
pentru „continuous improve -
ment”. Construirea unei culturi cu
focus spre inovaþie ºi îmbunãtãþire
continuã trebuie sã fie o pre o cu -
pare  a oricãrei companii. O ase -
menea culturã poate fi dezvoltatã
prin campanii de comunicare in -
ter nã ºi susþinutã prin coaching
sau prin mecanismele de re com -
pensare ºi recunoaºtere. 

Revenind la inovaþia de pro -
ces, logistica nu face excepþie de
la regulã. Sã pui un palet într-un

Este concluzia la care am ajuns după o discuţie purtată cu
Vladimir Bădic - IT Business Partner & Innovation for Supply
Chain Europe în cadrul Unilever Europe Supply Chain
Company. Am încercat să aflăm care sunt mecanismele care
pot genera inovaţia şi o pot susţine în obţinerea succesului
în momentul în care este pusă în practică.

Inovaþia are un preþ,
însã prin faptul cã îþi

serveºti clientul mai bine
decât toþi ceilalþi, el poate fi
tentat sã îþi plãteascã extra la
tarif, tocmai pentru cã ceea
ce îi oferi tu îi rezolvã mai
precis ºi mai repede niºte
nevoi.“ 

„

Metodologia Lateral Thinking dezvoltatã de Edward de Bono
include metoda Random Word pentru stimularea de idei noi.

Metoda pleacã de la premisa cã este adesea dificil sã ieºi din
paradigmele zilnice, generând idei noi fãrã sã gândeºti în afara
paradigmei. Random Word presupune alegerea unui cuvânt la
întâmplare dintr-o listã ºi aºezarea alãturi de un subiect pentru care
este nevoie de idei noi. Apoi, se fac asocieri între cum anume
cuvântul ales poate servi nevoii reale. De exemplu, ca sã generezi
idei noi despre cum putem reduce costurile cu stivuitoarele, alegem
un cuvânt precum „zãpadã” ºi dãm drumul la imaginaþie, încercând
sã legãm cele 2 teme, altfel fãrã vreo legãturã. Veþi fi surprinºi ce
va ieºi dupã 30 minute de brainstorming!“

„
Poate fi benefic sã construieºti un proces în firmã prin care
sã te asiguri cã nevoia de soluþii ºi produse noi este capturatã

în mod eficient, servind obiectivelor de creºtere ale firmei. Acest
proces poate fi susþinut de funcþiuni noi sau deja existente, care
acþioneazã la interfaþa cu clienþii interni ºi externi, capabile sã
identifice noile cerinþe, care vor fi ulterior transpuse în idei de noi
soluþii sau produse ce vor parcurge apoi un proces de triere.“

„
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DD istincþia reprezintã o
con firmare a faptului cã
in dustria utilitãþilor face
paºi importanþi în creº -
te rea calitãþii serviciului

oferit clienþilor, iar logistica, oriun -
de s-ar gãsi ea, începe sã devinã
importantã. În paralel, în procesul
de „continuous improvement” în
supply chain este obligatorie pre -
zen þa sistemelor informatice per -
for mante care sã facã posibilã sus -
þinerea proceselor.

Grupul Enel este cea mai mare
companie italianã în domeniul ener -
giei electrice ºi cea de-a doua com -
pa nie europeanã de utilitãþi în func -
þie de capacitatea instalatã. Este
un jucãtor integrat care pro du ce,
dis tribuie ºi vinde electri ci ta te ºi
gaz cãtre 61 de milioane de clienþi
în 40 de þãri, pe patru con tinente.
În România, este cel mai important
investitor privat din sectorul ener -
giei electrice, cu 2,6 milioane de cli -
enþi, peste 4.200 de angajaþi,
89.944 km de reþea, 279 staþii de
transformare.

Daniel Fulaº, managerul de lo -
gisticã al Enel România, a fost cel
care a prezentat proiectul cu oca -
zia evenimentului ARILOG ºi, cu un
foarte bun profil de analist, a reuºit
sã îmbine activitatea ope ra þionalã
cu cea „tranzacþionalã”. Susþinut
de cãtre departamentul IT&C Enel,
Daniel Fulaº a reuºit fina li za rea
imple men tã rii mai multor pro iecte
în cadrul com paniei. De men þionat
este faptul cã premiul adjudecat la
ARILOG a fost dublat de obþinerea
în acest an la nivel per sonal a cer -
tificãrii ELA (Euro pean Logistics As -
sociation) de re cunoaºtere a com -
petenþelor în logisticã, nivel Senior. 

Punctul de plecare

Proiectul premiat a pornit de la
structura operaþionalã de inves t iþii

ºi întreþinere, preluatã ºi îm bu nãtãþitã
de ENEL în urma priva ti zãrii.
Investiþiile în reþeaua de dis tri buþie
a energiei electrice sunt rea lizate
prin încorporarea în lucrã rile
efectuate în instalaþiile electrice a
materialelor de cea mai înaltã teh -
no logie produse pe baza proiec te -
lor Enel ºi a „spe ci ficaþiilor uni fi -
cate”, valabile pen tru întregul grup.
Materialele sunt achiziþio nate prin
licitaþii inter na þio nale pe principiul
Global Pro curement ºi puse în operã
de cãtre companii terþe în cadrul
con trac telor de execuþie. Acestea
con þin clauze specifice referitoare
la gestiunea materialelor aflate în
proprietatea ENEL. Din punct de
vedere al gestiunii aces to ra, de la
momentul recepþiei ma te rialelor
livrate de furnizori în de pozitele cen -
trale, pe întreaga duratã a ope ra -
þiunilor de depozitare, mani pu lare,
transport, livrare în depo zi tele
executanþilor ºi pânã la fina li za rea
investiþiilor, ENEL este pro prietarul
materia le lor, iar ne vo ia de deþinere
a con trolului asupra statusului lor ºi
asupra operaþiunilor de „producþie”,
inclu siv a cantitã þi lor de materiale
aflate în „work-in-pro gress”, a
condus la ce rinþa de îmbu nãtãþire a
trasa bilitãþii pe întregul Supply Chain.
În acest con text, a apãrut ca o ne -
ce sitate na turalã, crearea Depar ta -
mentul Lo gistic cu rolul de asi gu -
rare a echi librului între nivelul de
serviciu agreat (SLA), costurile de
asi gu ra re a nivelului de servicii ºi
nivelul de stoc. 

Acţiuni necesare

Menþinerea Nivelului Agreat de
Servicii (SLA) implicã ºi câteva ac -
þiuni absolut necesare, cum ar fi: 

- Optimizarea disponibilitãþii
de materiale pentru lucrãri; 

- Strategia de gestionare a
stock-out;
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PPrreemmiiuull  AARRIILLOOGG
ppeennttrruu  EENNEELL
Premiul ARILOG 2012 în cadrul categoriei Best
Operational Excellence a fost acordat companiei Enel,
pentru „Optimizarea Stocurilor în companiile Enel
Distribuţie România“. Pentru prima oară în acest an, în
cadrul concursului ARILOG, a candidat o companie de
utilităţi publice.

Adriana Pãlãșan, vicepreședinte
ARILOG, înmânând premiul lui Daniel
Fulaș, manager logisticã Enel România
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- Segmentarea lead-time-ului
pe tipuri de materiale;

- Simplificarea gestionãrii co -
men zilor/lean order flow (exem -
ple: online tools, customer visi -
bi lity);

- Reducerea timpului pentru
ciclul de comandã de transfer.

Pentru reducerea costurilor
afe rente menþinerii nivelului de
ser vicii, trebuie implementat un
set de mãsuri precum:

- Reducerea suprafeþelor de
depozitare prin optimizarea lor;

- Optimizarea transporturilor
(folosind calendarizarea rutelor
ºi mãsurând gradul de încãrcare
al camioanelor) utilizând TMS
(Trans port Management System);

- Minimizarea daunelor/pro -
ble melor de calitate;

- Optimizare costuri admi nis -
tra tive/costuri fixe. 

Stocurile constituie o proble -
mã permanentã deoarece ele
sunt, în general, „crescute” arti -
fi cial pentru a acoperi erorile apã -
rute în diferite departamente ale
unei companii. Pentru a preîn tâm -
pina derapajele în zona stocurilor,
s-au stabilit mãsuri în urmãtoarele
direcþii: 

- Tehnici de previzionare;
- Optimizarea reþelei/plani fi -

ca re;
- Procese evolutive de rea pro -

vizionare;
- Optimizarea stocurilor de si -

gu ranþã; 
- Urmãrirea rotaþiei stocurilor

pen tru menþinerea în parametrii
bu getaþi.

Proiectul ENEL a constat în
Opti mizarea Stocului în com pa -
niile Enel Distribuþie România prin
dezvoltarea unui sistem informatic
care sã realizeze planificarea ºi
sã menþinã trasabilitatea ºi sta -
tu sul materialelor de la comandã
pânã la finalizarea proiectelor de
investiþie. În acest scop, s-a rea -
li zat o mapare a proceselor ºi s-a
stabilit un model „TO BE”, care
sã fie perfect adaptat cerinþelor
ENEL. 

Despre proiect 

Pentru ca proiectul sã îmbu -
nã tãþeascã procesele existente,
plecând de la modelul AS IS, a
fost creat modelul „TO BE”, care
sã rãspundã cerinþelor de a aduce
beneficii cantitative ºi calitative
cum ar fi: reducerea costurilor,
ali nierea proceselor, reducerea
ni velului de stoc, utilizarea celor
mai noi tehnologii IT&C, îmbunã -
tã þirea „Customer Service”, iar
componenta inovativã a fãcut sã

existe o sinergie pe întregul flux.
A trebuit construitã o arhitecturã
complexã de integrare a tuturor
sistemelor informatice utilizate. 

Beneficiile
proiectului

Principalele beneficii canti ta -
tive sunt:

- Reducerea nivelului de stoc
da toritã îmbunãtãþirii Demand
Plan ning circa 15% în faza 1 ºi
25-30% în faza 2;

- Reducerea nivelului de stoc
da toritã schimbãrii modului de
ges tiune a materialelor dedicate
sta þiilor de transformare (pe prin -
ci piul JIT), cu încã 10%;

- Reducerea nivelului de stoc

da toritã schimbãrii modului de
ges tiune a echipamentelor ºi dis -
po zitivelor de protecþie a muncii
(pe principiul JIT), cu încã 5%;

- Mãrirea rotaþiei de stoc - în
pri mul an la indice 2 iar în anul 2
la 3;

- Acurateþe inventar materiale;
- Micºorarea valorii ma te ria -

lelor deteriorate;
- Reducerea achiziþiilor dato -

ri tã controlului acurat de stoc;
- Reducere Opex datã de dimi -

nua rea suprafeþelor ocupate de
de pozitarea materialelor;

- Reducere FTE din cadrul Uni -
tãþii Logistice cu 10% ºi rea lo -
carea pe alte activitãþi relevante.

Principalele beneficii
calitative sunt:

- Îmbunãtãþirea Customer
Service;

- Monitorizarea indicatorului
de Customer Satisfaction prin
trimiterea chestionarelor online
pentru fiecare livrare;

- Utilizarea celor mai noi
tehnologii în domeniul logistic.

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center

www.esupplychain.eu

Reþea depozite: Este formatã
din depozite pe douã niveluri:
(Niv. 1) = 4 DC;
(Niv. 2) = 75 Depozite Enel
(Niv. 2) =131 Depozite 3P
∑ = 210 Depozite (N1+N2)
Restructurare:
(Niv. 1) = 2 DC;
(Niv. 2) = 47 Depozite Enel
(Niv. 2) =104 Depozite 3P
∑ = 153 Depozite (N1+N2)

Dezvoltările din cadrul proiectului
Demand planning

INBOUND LOGISTICS - Prin implementarea BI (Business
Intelligence), a fost schimbat principiul de aprovizionare din Order
to Stock în Order to Order, astfel încât BI-ul preia datele din
aplicaþia Web privind etapizarea necesarului ºi pe principiul M-3 (cu
3 luni înainte) propune cantitatea necesarã de aprovizionat, luând în
calcul: stocul existent în depozitul solicitantului, stocul existent în
platformele logistice, livrãrile în curs, astfel încât cantitatea
comandatã sã fie exact cantitatea necesarã. Pe principiul M-1 (cu o
lunã înainte) se trimite furnizorului confirmarea definitivã a
cantitãþii cu o variaþie de ± 5%. 
OUTBOUND LOGISTICS - este efectuat pe baza datelor furnizate de
BI si ERP respectând politicile de stoc implementate.
Dupã implementarea Aplicaþiei Web cu funcþionalitatea VMI (Vendor
Managed Inventory), s-a schimbat principiul de aprovizionare cãtre
nivelul 2 de depozite 3P, din PUSH în PULL, iar procesul se
desfãºoarã în felul urmãtor: gestionarul lucrãrii încredinþeazã ordinul
de începere a lucrãrii executantului, ce conþine atât parte de prestaþii
cât ºi de componenþã de materiale, dupã care responsabilul cu
demand planning-ul din cadrul Unitãþii Logistice ruleazã programul
de reaprovizionare Nivel 2 ºi, prin tranzacþiile custom, centralizeazã
tot necesarul de aprovizionat, þinând cont de cantitatea existentã în
depozitul solicitant, necesarul pentru executarea lucrãrii ºi cantitãþile
în tranzit cãtre acesta. În acest mod, stocul este calculat pentru a fi
suficient tuturor lucrãrilor care se executã pe un interval de 15 zile,
deoarece aprovizionarea se face bilunar. Pentru a responsabiliza
pãrþile implicate în proces, au fost modificate ºi Condiþiile Generale
de Lucrãri (CGL), incluzându-se toate responsabilitãþile ºi obligaþiile
pãrþilor implicate în proces.

Managementul stocului
A fost îmbunãtãþitã politica de stoc prin configurarea în ERP: SS –
Stocul de Siguranþã, NO - Nivelul de Stoc Optim (stoc maxim între 2
aprovizionãri) ºi PS - Stocul pentru Proiecte Speciale. 
Implementarea BI (Business Intelligence) pentru a calcula
consumurile istorice, a restricþiona cantitatea comandatã ºi a nu
permite comandarea cantitãþilor superioare acestui nivel.
Identificarea soluþiei inovative de înregistrare a consumurilor
istorice, care sunt transpuse într-o tabelã custom în BI, a ajutat la
calculul NO ºi pentru executanþii lucrãrilor de mentenanþã.

Managementul Materialelor
Prin îmbunãtãþirea managementului materialelor, nomenclatorul de
materiale a fost restructurat prin clasificarea în 4 macrocategorii
astfel:

- Materiale IT (Înaltã Tensiune) sunt materiale nestocabile cu
decontare pe proiecte prin definirea unor clase dedicate de
evaluare care sã permitã o astfel de gestiune;

- Materialele MT/JT (Medie ºi Joasã Tensiune) sunt considerate
materiale stocabile;

- Alte Materiale, gestionate pe stoc;
- Echipamente ºi dispozitive de protecþie individualã, care nu mai

sunt gestionate pe stoc, ci direct pe cheltuialã (OPEX).
Faþã de sistemul precedent, au fost aduse câteva modificãri ale
sistemului de inbound logistics astfel:

- Materialele IT se aprovizioneazã în sistem JIT;
- Echipamentele ºi dispozitivele de protecþie individualã se

aprovizioneazã tot pe principiul JIT;
Restul materialelor se aprovizioneazã pe stoc pe principiul OtO.

∑ (anul 2012) = reducerea
nivelului de stoc cu 15%;

∑ (anul 2013) = reducerea
nivelului de stoc cu
25-30%;

∑ (anul 2012) = Saving Opex
aproximativ 1 500 k ron/an

- restructurare depozite
centrale.
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Renania - KLG Europe, 
premiaţi pentru parteneriat

Proiectul - După

Echipa Renania pregãtitã de
specialiºtii KLG ºi-a însuºit pro -
ce sele ºi operaþiunile imple men -
ta te ºi, imediat dupã GO-LIVE, a
în ceput operarea depozitului.

Procesul de picking (adicã
pro cesul de identificare ºi preluare
a comenzii) se realizeazã în for -
mat MULTI-STORE (sau MULTI-
ORDER) ceea ce înseamnã cã un
picker (persoana care ges tio nea -
zã comanda) pregãteºte simultan
mai multe comenzi. 

Conform procedurilor Renania,
comenzile clienþilor care se
primesc pânã la ora 12:00 vor fi
livrate a 2-a zi. Modalitãþile de
livrare sunt:

- livrare cu maºinile proprii;
- livrare cu o companie de

transport specializatã;
- ridicarea de cãtre clienþi.
Pentru aceste 3 modalitãþi de

livrare, Renania ºi KLG au stabilit
fluxuri diferite de pregãtire ºi
verificare a comenzilor, dupã cum
urmeazã:

În cazul livrãrii cu maºinile pro -
prii Renania, s-au stabilit rute fixe
pe zone geografice, astfel încât vo -
lumele încãrcate ºi comenzile
livrate sã poatã fi gestionate încã
de la primirea acestora în sistem.

Concluzii

În urma implementãrii acestui
proiect, existã douã mari concluzii
ce se pot trage;

1. Orice companie care îºi des -
fã ºoarã activitatea logisticã în re -
gim IN-HOUSE poate beneficia de
experienþa unui logistician spe cia -
lizat atât din punct de vedere al
proceselor ºi operaþiunilor, cât ºi
din punct de vedere al WMS-ului.

De la analizele de randament
ºi productivitate pânã la opti mi za -
rea fiecãrei locaþii de depo zi ta re,
logisticianul va oferi parte ne rului
cele mai bune concluzii ºi in ter pre -
tãri astfel încât împreunã sã op ti -
mizeze toate costurile im plicate de
activitatea logisticã.

Depãºind sfera mana ge men tului
de depozit, partenerul poate be -

neficia de toate serviciile logis ti -
 cianului, indiferent dacã se referã la
transport internaþional (rutier, ma -
 ritim, aerian), declarare vamalã, dis -
tribuþie naþionalã sau eti che ta -
re/ambalare/împachetare; a vând
con tact permanent, cele douã com -
pa nii pot identifica mul te sinergii ale
activitãþilor fiecã ruia, reuºind ast fel
sã reducã ºi costurile ope ra þio nale
în bene fi ciul ambelor com pa nii.

2. Pentru orice dezvoltare ulte -
ri oarã, partenerul beneficiazã de
ex pertizã de cea mai înaltã ca li tate
ºi nu este nevoit sã încerce singur
di verse alternative; mai mult, dez -
voltãrile fãcute de lo gis ti cian sunt
foarte dese ºi apli ca bi le în multe
operaþiuni logistice ale partenerului.

Luând ca exemplu colaborarea
KLG - Renania, toate dezvoltãrile
efectuate de KLG pânã în prezent
sunt disponibile ºi pentru Renania,
adu când plus-valoare opera þiu ni -
lor logistice. 

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu

Premiul ARILOG 2012 pentru „Warehouse Management
Solution“ în cadrul categoriei Win Win Partnership a fost
adjudecat de KLG Europe Logistics şi Renania Trade. Vă
prezentăm, în continuare, câteva detalii ale proiectului.
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Modalitate de livrare Ora primire Durata Ora 
comenzi pregatire încãrcare

1. livrare cu maºinile 
proprii Renania 12:00 7 ore 19:00
2. livrare cu companie de 
transport specializatã 12:00 9 ore 21:00
3. ridicare client oricând 2 ore 2 ore de la 

primirea comenzii

Cine sunt jucătorii 

Renania Trade este o com pa -
nie româneascã nãscutã în 1996
în Târgu Mureº, care, timp de 16
ani, s-a dezvoltat într-o afacere
de succes, în domeniul echipa -
men telor pentru securitate ºi sã -
nãtate în muncã. Astãzi, este li -
derul industriei de profil, ca
fur nizor de echipamente ºi soluþii
„one stop shop”, poziþie con so -
li datã ani la rând prin inovaþie ºi
creativitate. Acþionariatul a refuzat
jumãtãþile de mãsurã, aproximãrile
ºi indulgenþa în ceea ce a crezut
cã este vital pentru angajaþi ºi
com panii - sãnãtatea ºi secu ri ta -
tea la locul de muncã.

KLG Europe Logistics este una
dintre cele mai vechi companii de

logisticã olandeze, fondatã dupã
primul rãzboi mondial, în 1918.
Este prezentã pe piaþa din Româ -
nia din 2005. Filiala din România
este acum cea mai mare din grup,
având o echipã foarte dinamicã
de 350 de oameni ce lucreazã în
6 oraºe.

Istoricul relaţiei

Renania distribuie pe piaþa
româneascã peste 2000 de pro -
duse aparþinând unui numãr de
peste 100 de mãrci internaþionale,
care corespund nevoilor de calita -
te ale clienþilor. Compania a înre -
gistrat creºteri importante de vân -
zãri ºi, în paralel, a fãcut din nivelul
de calitate al serviciilor o prio ri -
tate. Însã evoluþia nu s-a transmis

uniform la toate structurile, astfel,
depozitul central din Târgu-Mureº
a devenit neîncãpãtor pe de o par -
te, iar depozitele locale nu îºi de -
mon strau toate utilitatea. 

Soluţia tehnică

Pentru minimizarea costurilor
de implementare, KLG ºi Renania
au ales conexiunea REMOTE pen -
tru toate operaþiunile din Târgu Mu -
reº. Toate calculatoarele ºi ter mi -
nalele din depozit se conec tea zã
prin internet la serverul KLG din
Bucureºti, unde sunt pãstrate toate
informaþiile. Renania poate ge nera
rapoarte printr-o simplã co mandã
(apãsare de buton). Ra poartele
sunt deja construite ºi folosite de
KLG în activitatea lo gis ticã.

Coordonatorii proiectului
WIN-WIN au fost Andreea
Mureºeanu - Manager
Operaþiuni din partea
Renania ºi Paul Niþã -
Manager de logisticã din
partea KLG.
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- CONTROLUL FLUXURILOR
DE APROVIZIONARE - presupune
consolidarea fluxurilor de apro vi -
zio nare într-un singur depozit ad -
mi nistrat de cãtre CEVA ºi am -
plasat într-o poziþie strategicã. 

- AUTOMATIZAREA PROCE SE -
LOR DE REAPROVIZIONARE -
CEVA va administra depozitul apli -
când metodele cele mai opor tune
de realimentare a stocurilor, în con -
cor danþã cu strategia produ cã torului.

- SCHIMB DE DATE AUTOMAT
- întregul lanþ de aprovizionare,
producþie ºi distribuþie va fi admi -
nis trat într-un singur punct, asi -
gu rând vizibilitatea integralã ºi în
timp real atât producã -
torilor cât ºi vânzãtorilor.

- MANAGEMENTUL
RE LAÞIEI CU FURNIZORII
- administrarea re  la þiilor
con tractuale cu fur nizorii,
asi gurând supor tul necesar
pentru atin ge rea nivelului
de con for mare so  licitat
prin spe ci ficaþiile con su -
ma  torului (producãtorului). 

- ECONOMII GLOBALE
- Ajutã producãtorul (con -
su matorul) ºi fur nizorul
(vân zãtorii) sã obþinã re du -
 ceri substanþiale ale cos  tu -
ri lor de achiziþie ºi livrare.

De ce CEVA -
De ce VMI

VIZIBILITATE ªI CON -
TROL ÎN TIMP REAL

- Soluþie online care
poa te fi ac cesatã de con -
su mator (produ cã tor) ºi
fur nizor (vânzãtor)

- Notificãri anticipate,
per  mi þând urmãrirea ºi
controlul între gului proces

- Soluþie IT stan dar di -
za tã, MATRIX WMS.

- Instrumente online
asi gurând furnizorilor con -
tro lul integral în propriul
inventar.

CONTINUITATEA PRO -
DUC ÞIEI

- Notificarea în timp
real a oricãrei întreruperi
în lanþul de aprovizionare
cu impact direct în pro ce -
sul de producþie

- Asigurarea unui pro ces
LEAN de plasare a co men -
zilor ºi eliminare a erorilor 

CREªTEREA LICHI DI -
TÃ ÞILOR

- Scãderea inventarului
ºi spaþiului necesar pentru
depozitare

- Creºterea vizibilitãþii ºi îmbu nã -
 tãþirea forecas tu lui cãtre fur ni zori

SCÃDEREA TIMPILOR DE
APROVIZIONARE, PRO DUCÞIE ªI
DISTRIBUÞIE

- Asigurarea Just în Time a ma -
terialelor necesare producþiei

- Asigurarea nivelului de ca -
litate cerut de specificaþiile de
ma teriale ale producãtorului

REDUCEREA COSTURILOR
- Reducerea costurilor prin

aplicarea de soluþii flexibile ºi

planificare riguroasã a necesarului
de materiale

- Reducerea procesãrii ma nua -
le a comenzilor.

Experienþa globalã combinatã
cu modelul SMART VMI fac CEVA
partenerul ideal pentru a  ad mi nis -
tra ºi optimiza performanþa lan þu -
lui dumneavoastrã de aprovi zio -
nare, producþie ºi distribuþie în
ca drul depozitului existent în fa bri -
ca dumneavoastrã sau într-un de -
pozit extern, beneficiind de si ner -
gia oferitã de soluþiile „multiuser“.

ÎÎ n ceea ce priveºte ope ra þiu -
nile din cadrul CEVA, cãu -
tãm perfecþiunea ºi utilizãm
o abordare sistematicã prin
intermediul cãreia realizãm

fiecare sarcinã în mod cores pun -
zã tor, de fiecare datã. Procesul
nostru acoperã fiecare etapã a
unui proiect - de la asigurarea unui
început perfect pânã la depunerea
eforturilor necesare pentru creº -

te rea continuã a eficienþei ºi mã -
su rarea rezultatelor în mod con -
stant. Elementul cheie în ceea ce
priveºte asigurarea de valoare
con stã în implementarea unei cul -
turi pentru excelenþã.

Acesta este cadrul care sus -
þi ne abordarea CEVA cu privire la
Ex celenþa Operaþionalã. În in te -
riorul acestui cadru, CEVA dez -
vol tã modele SMART, gândite sã

ofere soluþii accesibile parte ne -
rilor ºi participanþilor la întregul
lanþ de aprovizionare, producþie ºi
distribuþie. Unul dintre aceste mo -
dele este ºi VMI – „Vendor Mana -
ge ment Inventory”.

Vendor Management Inven tory
este modelul prin care cum pã rã -
torul produselor transmite anumite
informaþii referitoare la ma terialele
utilizate cãtre pro du cã torul (vânzã -
torul) acestora, vânzã torul pre -
luând întreaga re sponsabilitate a
menþinerii unui nivel agreat de stoc
în depozitul cumpãrãtorului.

În condiþiile economice actua -
le, producãtorii ºi vânzãtorii sunt
puºi în faþa multor provocãri de a
menþine stabil fluxul de apro vi -
zio nare, producþie ºi distribuþie.
Ce rinþa din piaþã este de a scurta
tim pul în care produsul este pre -
zent la îndemâna consumatorului
final, acest fapt ducând la creº te -
rea volatilitãþii pieþelor ºi la un
ciclu plãþi-încasare mai îndelungat. 

Acestea conduc la o serie de
pro vocãri în cadrul lanþului de
apro vizionare, producþie ºi distri -
buþie, cum ar fi:

- Timpi de livrare mai înde lun -
gaþi din cauza faptului cã furnizorii
cu preþuri scãzute sunt localizaþi
la distanþe mari, uneori chiar pe
un alt continent

- Diminuãrile costurilor de fa -
bri caþie sunt impactate negativ
de creºterea costurilor din lanþul
de aprovizionare, producþie ºi dis -
tri buþie.

- Lipsa vizibilitãþii asupra loca -
li zãrii produselor, costurilor totale
de aprovizionare ºi distribuþie

- Creºterea capitalului de lucru
ne cesar finanþãrii aprovizionãrii,
producþiei ºi distribuþiei.

Soluþia CEVA VMI presupune
câteva schimbãri în fluxul fizic al
bunurilor cât ºi al proceselor, prin
care se executã alimentarea ºi
trans ferul datelor.

Excelenţă
operaţională
Multe companii utilizează metode şi tehnici de excelenţă
operaţională pentru dezvoltarea unui consens în cadrul
organizaţiei şi a relaţiei cu clienţii, având drept obiective
declarate creşterea satisfacţiei clienţilor şi îmbunătăţirea
performanţei, iar multe altele încearcă încă să atingă
aceste obiective.
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„„SS usþin par te ne -
ria tul ºi cred în
co operare între
com paniile de
lo gisticã. Cred

cã poate reprezenta un element
im portant prin care putem deveni
mai competitivi. De aceea, în pre -
zent, încercãm sã punem bazele
unui astfel de sistem, prin care sã
putem, împreunã cu alte firme, sã
fo losim elementele de per for -
manþã dezvoltate de fiecare“, ne-a
declarat Mihai Iancu, directorul
ge neral GTI Logistic. În opinia sa,
rea lizarea unui parteneriat între
4-5 companii din sectorul de lo -
gis ticã ar putea reprezenta soluþia
câºtigãtoare pentru urmãtorii ani.
„Chiar lansez o invitaþie în acest
sens. Lucrãm în aceeaºi piaþã ºi
nu suntem duºmani. Suntem con -

cu renþi, iar dacã fiecare dintre noi
este puþin mai demn ºi mai loial
par teneriatului, nu vom întâmpina
pro bleme în aceastã direcþie.
Bine înþeles cã într-un parteneriat
tre buie sã cunoºti dedesubturile
cel eilalte companii cu care lucrezi.
De aceea te poþi simþi vulnerabil
pen tru cã partenerul îþi cunoaºte

exact clienþii ºi volumele. Dar cli -
en þii fiecãrei companii se cunosc
oricum în piaþã. De aceea este o
imagine falsã cea potrivit cãreia
nu ºtim cine lucreazã cu cine ºi
pen tru ce tarife. Cred cã dacã o
sã existe voinþã în acest sens, co -
o perarea va fi soluþia pentru ca
noi, logisticienii, sã ne optimizãm

ºi sã rezistãm presiunii costurilor.
Se pot gãsi companii care sã se
com pleteze, care sunt mai bine
dez voltate pe anumite zone“, a
ex plicat Mihai Iancu, subliniind cã
a început încã de anul trecut sã
stu dieze modele de parteneriat
prac ticate în afarã. „Colegii din
mul tinaþionale folosesc în mod
si gur un astfel de sistem în afara
Ro mâniei. Nu vãd de ce ar trebui
sã investim ºi sã pierdem bani
pen tru a dezvolta anumite zone,
unde alte companii sunt mai bune.
De exemplu, ca sã formãm siste -
mul de distribuþie «Next day», am
pier dut bani aproximativ 2 ani
pen tru a forma liniile. Astãzi, mai
mult ca niciodatã, trebuie sã ne
fo losim împreunã atuurile, pentru
a obþine avantaje suplimentare“,
a mai spus directorul general GTI
Logistic.

Distribuţie „Next
day“ pe profit

La un an de la lansarea sist e -
mu lui de distribuþie „Next day“,
GTI Logistic începe sã se bucure
de rezultate, în primul rând prin
atra gerea de clienþi noi, care asi -
gu rã astãzi o bazã stabilã pe care
se poate construi. În acest con -
text, anul 2012 a fost pentru com -

pa nia specializatã în cross-dock -
ing unul mai bun decât 2011. „Du -
pã ce am închis anul 2011 a proa -
pe de zero, în 2012 avem pro fit
din septembrie, reuºind încã din
august sã acoperim începutul
dificil de an“, a arãtat Mihai Iancu,
su bliniind cã în anii trecuþi lunile
de start, caracterizate prin chel -
tu ieli mai mari, erau acoperite abia
din octombrie - noiembrie, când
se începea sã se meargã pe profit.

„Trebuie sã þinem cont de faptul
cã noi activãm în zona de cross-
dock ing, iar pe mãsura scãderii
vo lumelor de transport, clienþii
s-au adresat unor furnizori din zo -
na noastrã. De exemplu, un client
care pânã anul trecut avea la noi
200-250 de paleþi, a ajuns în pre -
zent la 600, pentru cã nu a mai
putut sã se consolideze singur.
A cesta este un motiv pentru care
am crescut“, a arãtat, în final, Mi -
hai Iancu, menþionând cã, pentru
în ceputul anului 2013, se lucreazã
la extinderea depozitului din Bu -
cu reºti cu 1.000 mp.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

GTI Logistic

Invitaţie la parteneriat
O companie care a demonstrat că românii pot fi eficienţi
pe piaţa de logistică, că atunci când construieşti cu
atenţie şi cu viziune, poţi ajunge uşor, uşor, pe plan
local, la masă cu cei grei. După un itinerar care a avut la
bază seriozitatea, GTI Logistic pregăteşte intrarea într-o
nouă etapă. Iar pasul care ar trebui să marcheze evoluţia
este PARTENERIATUL.

Made in simplicity
Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

Adresa: Şoseaua Berceni, nr. 110
Telefon/Fax: +4 021 352 23 44; 0740 148 255

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro
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Mihai Iancu, director general
GTI Logistic:

Am muncit dublu faþã de anul trecut. În 2012,
s-au schimbat cerinþele clienþilor. Sunt mai

atenþi la termenul de livrare, solicitã un lead time
mai mic, cer o calitate crescutã. Avem anumiþi clienþi
pentru care realizãm grupaj cu date ºi ore fixe de
livrare, ceea ce nu mai reprezintã grupaj. Este, mai

degrabã, transport dedicat, chiar dacã o comandã se referã la 5
paleþi, la unul sau la jumãtate de palet.“

„

80% din activitatea
noastrã o reprezintã

cross-docking-ul, distribuþia.
Acestea sunt punctele noastre
forte. Dar, în ultimul timp, a
crescut ºi segmentul de servicii
logistice. Întotdeauna am mers
pe principiul «încet dar sigur» în
ceea ce priveºte dezvoltarea.
Am fãcut tot ce înseamnã efort
financiar pe baza veniturilor
proprii, fãrã credite bancare
sau alte datorii.“

„

Efervescenţă în dezvoltare
- Iunie 2011 - consolidare parteneriate strategice cu unii dintre

marii jucãtori pe piaþa europeanã de logisticã.
- August 2011- mutarea punctului de lucru într-un depozit de 3.200

mp în ºoseaua Berceni.
- Ianuarie 2012 - inaugurarea serviciului de cross docking în

Bulgaria ºi Turcia.
- Februarie 2012 - Start serviciu livrãri FTL în Turcia, Slovenia,

Austria, Slovacia, Bulgaria ºi Grecia.
- Aprilie 2012 - Implementare aplicaþie track and trace.
- Ianuarie 2013 - Scanare POD în timp real. Semnãturã electronicã

de confirmare de la client.
- Martie 2013 - Deschidere Hub Cluj.

- Next day delivery: în
Moldova, Ardeal, Muntenia,
Banat.

- Same day delivery: zona
Bucureºti ºi judeþul Ilfov.

- 24-72 ore în restul României.
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FF ondatã în 1996, reþeaua
Pall-Ex a devenit unul
din tre liderii europeni în
ma terie de servicii logis -
ti ce. Cu o experienþã de

15 ani în supply chain, Pall-Ex ac -
ti veazã de aproape un an în Ro -
mâ nia, promovând un model ino -
va tiv de afaceri, care permite
for  marea unei reþele de trans por -
ta tori ºi distribuitori locali, ce ofe -
rã un serviciu de livrare în 24 de
ore a mãrfurilor paletizate pe
întreg teritoriul þãrii. 

„Este o soluþie nouã de distri -
bu þie naþionalã. O asociere de
com panii independente, de trans -
port sau distribuþie care, în acest
mo ment, are 20 de membri, targe -

tul pe ce ni-l propunem fiind de
30 de membri“, ne-a declarat Da -
nor Ionescu, CEO Pall-Ex Ro ma -
nia. 

Infrastructură de
distribuţie la
dispoziţia
partenerilor

Concret, distribuþia se reali -
zea zã în mai multe faze. Prima se
re ferã la colectarea ºi conso li da -
rea mãrfurilor de cãtre membri,
care apoi sunt transportate la
hub-ul central Pall-Ex din Sibiu.
Acest lucru se întâmplã în fiecare
zi, la o orã prestabilitã. Odatã ajun -
sã în hub, marfa este sortatã pen -

tru a fi încãrcatã în vehiculele co -
res punzãtoare ale membrilor, care
se întorc la sediul propriu ºi li -
vrea zã marfa cãtre clienþii din
zonã. 

De menþionat cã fiecare par -
te ner opereazã depozitul lui local,
unde colecteazã marfa, pe care
o trimite utilizând camioane mari
în hub-ul central. „În fiecare noap -
te, vin camioane cu marfã pale ti -
za tã în depozitul din Sibiu, unde
se face cross-dock. De exemplu,
din Con stanþa este adusã marfã
pen  tru restul þãrii, care este pre -
luatã din Sibiu de ceilalþi parteneri.
În acelaºi timp, partenerii din þarã
aduc la Sibiu marfã având des ti -
na þie Constanþa. Astfel, economia
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vine din faptul cã vehiculul este
ocu pat ºi pe tur ºi pe retur“, a ex -
pli cat Danor Ionescu, menþionând
cã, în depozitul din Sibiu, un ca -
mion este descãrcat în 16 minute,
în condiþiile în care marfa este
sca natã ºi statusul ei descãrcat
în sistem. De altfel, marfa este
sca natã încã din momentul în care
este preluatã de parteneri în de -
po zitele proprii, parcursul ei pu -
tând fi urmãrit printr-un sistem
track & trace de cãtre clienþi. Prac -
tic, totul este gestionat de siste -
mul Twine, dezvoltat de englezi în
ultimii 16 ani, implementat la toþi
partenerii Pall-Ex, care presupune
tehnologie Bar-Code, track &
trace, comunicare ºi rãspuns “real-
time”, trasabilitate & controlul
calitãþii, KPI, dovada livrãrii online
(E-POD) ºi CMR Scanat în 24h.

Astfel, pe lângã faptul cã Pall-
Ex pune la dispoziþia companiilor
partenere infrastructura necesarã
pentru distribuþie, oferã know-
how, metodologie, proceduri ºi,
mai ales, disciplinã. 

O reţea care are
grijă de membri

Reprezentanþii reþelei audi tea -
zã partenerii pentru îndeplinirea

rigorilor impuse de sistem ºi îi
ajutã în activitatea comercialã prin
managerii din fiecare zonã din
þarã, care le oferã consultanþã in -
clusiv pentru creºterea vânzãrilor,
pentru a dezvolta zona comercialã
alocatã. „Ne implicãm în cele mai
mici aspecte din activitatea aces -
tor membri, pentru cã vrem sã ai -
bã succes“, a subliniat Danor Io -
nescu. 

Un alt mare avantaj îl con sti -
tu ie asigurarea, reprezentatã prin -
tr-o poliþã-umbrelã, care oferã
aco perire tuturor membrilor de la
punctul de recepþie al mãrfii pânã
la livrare. „Avem 4 tipuri de asi -
gu rãri. Astfel, în momentul în care
mem brul defineºte o partidã de
marfã în asigurãri, trebuie sã bi -
fe ze o cãsuþã din patru pentru fie -
care palet transportat. În funcþie
de valoare, acesta poate fi asi gu -
rat la 1.500, 3.000, 7.500 sau

PALL-EX

Viziune. Soluţii.
Oportunităţi
O idee simplă la prima vedere şi un proiect ambiţios. De
fapt, un sistem bine elaborat, care permite mai multor
companii aflate în parteneriat să fie competitive în
distribuţie. Pall-Ex, reţeaua numărul 1 de distribuţie de
mărfuri paletizate din Marea Britanie, face carieră şi în
România, oferind o variantă cel puţin interesantă de
reducere a costurilor.
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Danor Ionescu, 
CEO Pall-Ex:
Pall-Ex este un concept
nou pentru Centrul ºi

Estul Europei. Dar astfel de
reþele opereazã de 15 ani în
Europa. În Marea Britanie
funcþioneazã 10, în Germania
9, în Italia ºi în Spania 4, iar în
Franþa sunt 7. Pall-Ex se aflã
în creºtere atât în Marea
Britanie cât ºi în Europa
Continentalã - astãzi unificã
250 membri în întreaga
Europã ºi transportã 2,5
milioane de paleþi pe an.“

„

Sistemul de distribuþie
are la bazã o matrice,

care trebuie respectatã. Noi
suntem gardienii regulilor.
Existã, în acest sens, chiar un
manual cu 106 pagini. Totul
este gestionat de  sistemul
Twine.“

„

50



15.000 de euro. Pentru valori mai
mari, trebuie trimisã o notificare
cã tre brokerul de asigurãri cu care
lu crãm, care va confirma asi gu ra -
rea“. Danor Ionescu a precizat cã,
în acest fel, costurile cu asigurãrile
sunt mult mai mici pentru membri
în condiþiile în care acoperirea
este extinsã.

Cum devii
membru?

Pentru ca o companie sã de -
vi nã membru Pall-Ex, trebuie par -
cur se mai multe etape. Într-o pri -
mã etapã, viitorii parteneri sunt
iden tificaþi sau iau din proprie
iniþiativã legãtura cu reprezentanþii
reþelei. Apoi, are loc o discuþie cu
pa tronul companiei, cãruia i se
pre zintã conceptul, pentru a se
pu tea implica iniþial direct. Ulte -
rior, acþiunea poate fi preluatã de
managerii care îl reprezintã în
com panie. „Este foarte important
ca firma sã aibã o bunã reputaþie
localã ºi sã beneficieze de exper -
ti zã în transportul ºi distribuþia de
marfã. Sã deþinã maºini cu ajutorul
cãrora sã acopere zona. De ase -
me nea, sã înþeleagã aspectele co -
merciale ºi sã dispunã de oameni
de vânzãri ºi de un sistem IT. În
acelaºi timp, partenerii trebuie sã
fie stabili din punct de vedere fi -
nan ciar, motiv pentru care se face
o analizã financiarã pe baza ba -
lan þelor ºi a bilanþurilor, în urma
cã reia compania primeºte un scor -
ing. Urmãrim din acest punct de
vedere mai multe aspecte precum
gradul de îndatorare, active versus

pasive sau acoperirea din piaþã“,
a arãtat Danor Ionescu, subliniind
cã nivelul parcului conteazã, dar
nu reprezintã un criteriu elimi na -
toriu. „De exemplu, o firmã de dis -
tribuþie poate avea doar vehicule
specializate pe acest segment ºi
nu camioane mari. Am avut mem -
bri din Cluj, care n-au avut c am -
ioane de la început, pentru ca,
ulterior, sã achiziþioneze unul uti -
lizat exclusiv în reþeaua Pall-Ex, în
condiþiile în care avea asi gu rate
atât turul cât ºi returul“, a mai con -
tinuat reprezentantul Pall-Ex. În
opinia sa, membrii încep sã facã
pro fit în maxim 6 luni de la mo -
mentul aderãrii, în condiþiile în
care costurile iniþiale nu sunt foar -
te mari. Este vorba de o taxã de
acces la reþea, valabilã timp de
10 ani, la care se adaugã o taxã
operaþionalã, direct proporþionalã
cu numãrul paleþilor distribuiþi în
reþea. De asemenea, fiecare de -
po zit al partenerilor este dotat cu
aparate wireless, prin intermediul
cã rora mãrfurile sunt automat in -
tro duse în sistem. „Aceste dis po -
zi tive sunt furnizate prin inter me -
diul Pall-Ex, dar trebuie achitate

de parteneri. Ele au o duratã de
viaþã de cel puþin 5 ani ºi oferã o
serie de facilitãþi suplimentare pe
lângã scanare, precum foto gra -
fierea paletului ºi mãsurarea lui.
Aducem aceste aparate din An -
glia, unde am obþinut preþuri foar -
te bune, beneficiind de puterea
de negociere a grupului. ªi eti -
che tele utilizate în reþea au
anumite caracteristici speciale ºi
pot fi scanate de la 7-8 metri.“
De asemenea, în cazul în care nu
au, partenerii Pall-Ex trebuie sã
îºi recruteze un om de vânzãri ºi
un operator la calculator, care sã
lucreze part-time, dimineaþa ºi
seara, câte 2-3 ore. 

„Ne aflãm în parteneriat. Fie -
care firmã are clienþii proprii ºi îºi
stabileºte preþurile. Tarifele pentru
serviciile prestate între parteneri
sunt însã fixe. Toþi partenerii au
astfel acces la un sistem
competitiv de distri bu þie naþionalã
24 h, lucru care, altfel, este
aproape imposibil. Nici o altã
firmã care nu foloseºte pu terea
altor firme nu poate sã facã asta“,
a concluzionat Danor Io nescu. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Transportãm pentru
clienþi sferturi de palet,

jumãtãþi, paleþi full ºi
megafull. Greutãþile maxime
acceptate sunt de 175 kg
pentru sfert, 350 kg pentru
jumãtate de palet, 700 kg
pentru full ºi 1.200 kg pentru
megafull.“
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DD elamode Romania a lan -
sat anul acesta linii noi
de grupaj cãtre Da ne -
mar ca ºi Turcia, în che -
ind, de asemenea, un

nou parteneriat pentru Olanda ºi
Belgia. Acestea se adaugã li ni ilor
regulate cãtre Bulgaria, Mol do va,
Ungaria, Italia, Austria, Ger mania,
Marea Britanie sau Spania. „Piaþa
de grupaj creºte în Europa continuu
în ultimii trei ani, iar în a ceste con -
di þii noi am reuºit sã ne dezvoltãm.
Am lansat linii noi de grupaj. Mer -
gem, de exemplu, cãtre Turcia de
douã ori pe sãp tã mânã, iar cãtre
Da nemarca de douã sau chiar trei
ori sãp tã mânal“, a afirmat Danor
Io nescu, CEO Central & Eastern
Eu rope Delamode Group. De altfel,
Dela mod e a abordat Turcia în mod
tra di þional pe segmentul de trans -
port textile, unde compania este
spe  cia lizatã, dezvoltarea pe seg -
men tul de grupaj realizându-se cu
ajutorul unui partener autohton nou.
„Avem o soluþie stabilã pe Tur cia
ºi am început sã vindem ac tiv acest
ser viciu. Cred cã a ceas tã piaþã va
con tinua sã creas cã sãnãtos“, a
apre ciat repre zen tan tul Delamode. 

Un sistem IT nou,
mai performant

Delamode România a investit
anul acesta într-un nou ERP, care
in clude un modul TMS ºi o funcþie
track & trace. „Noul sistem este
mai bine adaptat cerinþelor noas -
tre ºi modului în care operãm li ni -
ile de grupaj ºi distribuþie“, a arã -
tat Danor Ionescu, menþionând cã
mulþi dintre clienþii europeni au fost
atraºi de sistemul foarte bun de
distribuþie de care dispune firma la
nivel naþional, þinând cont cã prin
intermediul Pall-Ex, al cãrui membru
este, ºi prin cele 7 hub-uri proprii
Delamode poate asi gura livrãri în
24 de ore în orice punct din þarã.
Delamode deþine hu buri în Oradea,
Timiºoara, Sibiu, Ba cãu, Constanþa,
Bucureºti ºi Oto peni. Danor Ion es -

cu a þinut sã su blinieze cã, prin in -
ter mediul func þiei track & trace,
clienþii pot ur mãri online mãrfurile
pe par cur sul internaþional, în ace -
e aºi ma nie rã în care sunt urmãrite
la nivel naþional.

De asemenea, Delamode a in -
ves tit în WMS. „Dispunem acum
de un sistem foarte puternic ºi ver -
satil cu secvenþe de picking“, a
precizat Danor Ionescu. Totul este
scanat pe bazã de cod de bare,
WMS-ul comunicând cu ERP-ul ºi
cu TMS-ul. Astfel, noti fi cã rile de la
nivel internaþional vin prin ERP ºi
ajung direct în TMS, care notificã
WMS-ul când ºi câtã marfã ajunge
în depozit. Ulterior, marfa este pre -
gãtitã ºi alocatã de WMS cãtre zo -
nele de distribuþie. 

„Noi am avut în 2012 un o biec -
 tiv de creºtere de apro xi ma tiv 8%,
pe care l-am depãºit, atin gând o
ma jorare de 10%, faþã de anul tre -
cut. A fost un an în care am îmbu -
nã tãþit serviciile, prin sof tu rile pe
care le-am implementat, prin linii
noi de grupaj ºi par te ne ria te“, a
con cluzionat Danor Io nescu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Parteneriat CHEP - Delamode
Cel mai mare specialist în pooling pentru containere ºi paleþi
reutilizabili, Chep, a încheiat în acest an un acord de cooperare cu
Delamode pentru depozitarea ºi distribuþia în România a
containerelor pentru industria auto. Punctul central al
parteneriatului este depozitul Delamode de la Sibiu, unde se
manipuleazã lunar, între 60 ºi 70 de camioane cu containere mici
pentru industria auto, livrate prin reþeaua CHEP.
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Danor Ionescu, CEO
Central & Eastern
Europe Delamode

Group:
La grupaj aducem
valoare prin plecãri

regulate, transport de marfã
de diferite dimensiuni, diferite
tipuri, frecvenþã, timpi de
tranzit scurþi, calitate în
serviciu. Încercãm sã loializãm
clienþii prin îmbunãtãþirea
continuã a acestor servicii.”

„

Delamode este o firmã britanicã la origine, dar s-a plasat pe
piaþã ca un specialist pe Europa Centralã ºi de Est. Compania

este reprezentatã în România, Bulgaria, Ungaria, Moldova, Serbia,
Lituania ºi Estonia, plasându-se în mintea consumatorului ºi a
clienþilor ca un specialist. Reuºim sã unim Vestul cu Estul Europei
pentru cã avem parteneri în toate þãrile din Vestul Europei, companii
având culturi similare, foarte flexibile ºi dedicate clientului.”

„

DELAMODE ROMANIA

Grupaj inclusiv către Danemarca
Linii noi. Sisteme IT mai competitive. Mai multe variante
pentru clienţi. Delamode este o expresie a faptului că
dacă dispui de know-how şi de o bază de dezvoltare poţi
să creşti ştacheta pe piaţa de grupaj... unul dintre
puţinele segmente aflate astăzi în creştere. 
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„

Avem membri care vin
în fiecare noapte la

Sibiu cu 2 tiruri, alþii care vin
cu unul sau cu 10 paleþi. Pe
membrii din zonele
îndepãrtate îi încurajãm sã
foloseascã acelaºi camion. De
asemenea, Pall-Ex dispune de
hub-uri regionale, în Bucureºti
ºi în Bacãu, unde membrii se
pot întâlni pentru a consolida
un camion.“

„
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„Easy to do
business with”

Pentru Grupul Wim Bosman, o importantă
companie logistică preluată anul trecut de
către Mainfreight, un grup cu sediul central
în Noua Zeelandă, echipa face diferenţa.
Aşa cum o spune unul dintre sloganurile
sale, flexibilitatea şi uşurinţa de a
colabora şi a face afaceri cu companii
de toate dimensiunile sunt valori
importante pentru un jucător a cărui
mândrie este de a gândi global, dar a
acţiona local, pentru a oferi clienţilor cel
mai bun nivel de servicii. Despre aceste
aspecte (şi nu numai) am discutat cu Liane
Philipsen, managing director pentru servicii
logistice în cadrul companiei Wim Bosman
Logistic Services BV, cu sediul central în
Olanda.

Ziua Cargo: Puteþi sã ne
faceþi o scurtã prezentare
a activitãþilor globale ale
Grupului Wim Bosman?
Liane Philipsen: Compania

Wim Bosman ºi-a început acti vi -
ta tea în 1963, cu operaþiuni în Eu -
ropa. În principiu, în prezent, avem
o companie cu o cifrã de afaceri
de 240 milioane EUR în Europa
ºi peste 1.500 membri ai echipei.
Prin cipalele servicii generale pe
care le oferim clienþilor includ
trans port, expediþii ºi, de ase me -
nea, depozitare. Putem oferi so -
luþii de supply-chain, toatã gama
de servicii, de la expediþii maritime
ºi aeriene, depozitare ºi pânã la
distribuþia cãtre utilizatorul final,
inclusiv elemente care sunt foarte
importante în prezent, ºi anume
track and trace.

De un an ºi jumãtate suntem
parte a Grupului Mainfreight, o
com panie cu sediul central în
Noua Zeelandã, care ºi-a început
activitatea la sfârºitul anilor 70.
Ei au deja multe subsidiare, în
Noua Zeelandã, Australia, Asia ºi
Sta tele Unite. Nu aveau încã o
„am prentã” în Europa, ceea ce au
realizat prin intermediul achiziþiei
Gru pului Wim Bosman. Cultura ºi
men talitãþile Wim Bosman ºi
Main freight sunt similare, deci a
re prezentat o achiziþie pozitivã
pen tru noi. Prin preluarea de cãtre

Mainfreight, dispunem acum de
mult mai multe subsidiare peste
tot în lume ºi volume mult mai
mari, astfel încât putem oferi pre -
þuri mai bune clienþilor noºtri ºi
putem creºte mai mult ºi în afara
Europei. 

Unul dintre sloganurile noastre
este „Easy to do business with”
(„Uºor de fãcut afaceri cu noi”).
La nivel mondial, grupul are acum
peste 5.000 membri ai echipei ºi
este important pentru noi sã ne
pu tem încã trata clienþii ca ºi cli -
enþi reali, nu ca niºte simple nu -
me re. Ascultãm cerinþele ºi ne -
ce sitãþile clienþilor noºtri pentru
a le putea oferi servicii per so na -
li za te. 

Þintiþi numai marile
companii multinaþionale
sau, de asemenea, clienþii
locali mai mici?
Lucrãm cu companii mari mul -

ti naþionale, dar ºi cu clienþi locali
de dimensiuni mai mici. În Europa,
avem mai multe þãri în care avem
propriile noastre subsidiare, în
Olan da, Belgia, Germania, Finlan -
da, Ucraina, Franþa, Polonia, Ro -
mâ nia ºi Rusia ºi dorim sã fim pre -
zenþi ºi pe pieþele locale, pentru
a deservi clienþii locali. În special
dacã te uiþi la activitãþile de ex -
pe diþie, de exemplu, avem mulþi
cli enþi care fac afaceri cu noi cu

un singur palet pe lunã. Dar, întru -
cât avem o reþea atât de dez vol -
ta tã în Europa, împreunã cu par -
te nerii noºtri, orice este posibil. 

În ce mod a afectat criza
operaþiunile
dumneavoastrã în Europa
de Est?
În Europa de Est, afacerile au

înre gistrat un adevãrat „boom”
pânã în 2008, apoi senzaþia a fost

cã s-au prãbuºit complet de la o
zi la alta. Avantajul în România
este cã avem un de po zit cu clienþi
cu care am încheiat contracte pe
termen lung, astfel încât avem o
bazã mai stabilã. Dacã ai o
combinaþie optimã de trans port
ºi depozitare, le poþi e chi libra. Un
alt aspect pozitiv este cã nu ne
concentrãm numai pe anu mite
produse, de exemplu, în exclu -
sivitate, pe automotive. Dacã te
uiþi în special la bunurile de con -
sum cu miºcare rapidã (FMCG),
toatã lumea are încã ne voie de
produse de folosinþã zil ni cã. Con -
sider cã am fost afectaþi de crizã
într-un mod mai extrem în Rusia.
În România, activitatea a încetinit,
dar nu s-a oprit. Situaþia este com -
parabilã cu ceea ce s-a întâmplat
în Europa de Vest. În Ro mânia,
din punctul de vedere al vânzãrilor,
competiþia dintre com paniile
logistice devine din ce în ce mai
acerbã.

Care sunt avantajele
Grupului Wim Bosman
comparativ cu competitorii
sãi?
Ceea ce ne face diferiþi faþã

de alte companii este echipa
noas trã. Toatã lumea poate sã ara -
te clãdiri sau camioane, dar mem -
brii echipei fac diferenþa. De ase -
me nea, avem un program de
îm bunãtãþire continuã, pentru cã
dorim sã le arãtãm clienþilor noºtri
cã avem în vedere în permanenþã
idei inovative, astfel încât sã ºtie
cã ne gândim la cele mai bune
so luþii pentru ei. Este important
sã menþinem serviciile la un nivel

calitativ corect. Iar în România lu -
crãm din ce în ce mai mult ca aici,
în Europa de Vest, cu un sistem
de costuri bazate pe activitate,
fle xibilitate ºi îmbunãtãþire con -
ti nuã.

Aveþi strategii diferite
pentru pieþe diferite?
Pe de o parte, mediul local

este foarte important, dar pe de
altã parte încercãm sã oferim cli -
enþilor din Europa, Asia, SUA ºi
Noua Zeelandã aceeaºi expe rien -
þã Mainfreight. De aceea, încer -
cãm sã lucrãm în acelaºi mod cât
de mult posibil, dar cu adaptãri
lo cale. De asemenea, este ºi o
pro blemã legatã de diferite stadii
de dezvoltare. Spre exemplu, stra -
te gia pentru Europa de Est este
uºor diferitã, deoarece aici sun -
tem încã în faza de dezvoltare.
Este mai mult despre a te face
cunoscut pe piaþã, de a prezenta
ceea ce poþi face ºi de a cãuta
cei mai potriviþi parteneri cu care
sã lucrezi. Pe de altã parte, struc -
tu rile pe care le avem în fiecare
þarã în parte au propria lor res -
pon sabilitate de a dezvolta o stra -
te gie localã, pentru cã ei cunosc
cel mai bine condiþiile pieþei. ªi
avem o echipã managerialã foarte
bunã în România. 

Care este rolul României în
cadrul strategiei
dumneavoastrã?
România este importantã pen -

tru noi ca poartã de intrare în Eu -
ropa de Est, mai ales datoritã Por -
tului Constanþa, astfel încât sã
putem oferi clienþilor o gamã

completã de servicii, inclusiv sea
freight. De asemenea, experien -
þe le pe care le-am avut în România
în ultimii zece ani ne-au dat în -
cre derea de a începe activitãþi în
Rusia ºi în alte þãri Est Europene.
În prezent, pentru cã activitatea
din România este atât de dez vol -
tatã, putem sã oferim soluþii în
Europa de Est pentru clienþi din
Europa de Vest. 

Se poate observa, în
prezent, o recuperare dupã
crizã? Criza a oferit ºi
oportunitãþi, în afara
problemelor cauzate?
Piaþa încã nu este în recu pe -

rare. Uneori, se pot observa
îmbunãtãþiri uºoare, mici semnale,
dar apoi activitatea încetineºte
din nou. Considerãm cã criza con -
ti nuã ºi cred cã nici anul viitor nu
ne putem aºtepta la schimbãri
pozitive majore. Deci, este foarte
important pentru noi sã ne con -
centrãm pe costuri ºi sã rãmânem
competitivi. În acest context, una
dintre oportunitãþile pe care le
poate aduce criza este faptul cã
te forþeazã sã îþi studiezi organ i -
za rea ºi sã acþionezi cât mai efi -
cient cu putinþã, sã reduci cât mai
mult posibil costurile. De ase me -
nea, dacã clienþii observã cã le
rãmâi loial, cã nu îþi creºti preþurile,
cã îi ajuþi sã facã faþã la rândul lor
crizei, acest lucru asigurã mai mul -
tã încredere ºi loialitate între noi
ºi client. Acest fapt oferã opo rtu -
nitatea de a consolida relaþiile.

Raluca MIHĂILESCU
's-Heerenberg, Olanda 

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro



Întrebările lunii DECEMBRIE (etapa 37)

Întrebările lunii NOIEMBRIE (etapa 36) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
7 ianuarie, prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câştigătorii ediţiei din

decembrie şi variantele
corecte de răspuns vor fi
publicate în numărul din

ianuarie al revistei
ZIUA CARGO.

GTI

1. Ce avantaje ale docului încastrat
cunoaşteţi?

a. Cost redus de construcţie
b. Doc relativ modern
c. Cost ridicat de construcţie
d. Asigură o închidere completă a

zonelor din interiorul docului şi
oferă protecţie contra
intemperiilor - CORECT

2. Care este scopul contractului
de depozit?

a. Preluarea lucrului depozitat
b. Vânzarea lucrului depozitat la

momentul oportun
c. Conservarea lucrului depozitat, în

vederea restituirii lui, în natură, la
cererea deponentului - CORECT

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

3. Contractul de 3PL este
contractul în care:

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

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

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

1. Care sunt principiile de bază TQM?
a. Satisfacerea clientului, îmbunătăţirea

continuă, implicarea angajaţilor
b. Îmbunătăţirea continuă a proceselor,

benchmarking, crearea instrumentelor
de rezolvare a problemelor

c. Proiectarea produsului/serviciului,
implicarea angajaţilor, proiectarea
procesului

d. Satisfacţia clientului, benchmarking,
implicarea angajaţilor

2. Planificarea vânzărilor şi
operaţiunilor este:

a. Procesul planificării nivelelor de
resurse agregate astfel încât

aprovizionarea să satisfacă cererea
b. Procesul planificării nivelelor de

resurse dezagregate astfel încât
aprovizionarea să satisfacă cererea

c. Procesul planificării nivelelor de
resurse agregate astfel încât cererea
să satisfacă aprovizionarea

d. Previzionarea cererii

3. O metodă de a avea stocuri acurate
este de:

a. a securiza stocul în spaţii bine păzite
pentru a preveni retrageri neautorizate

b. a nu livra
c. a verifica stocul o dată pe trimestru
d. a urmări numai sistemul informatic

HENKEL

C
O

N
C
U

R
S

Câştigătorii lunii NOIEMBRIE
Diana Venin, Mihai-Daniel Vasile şi Alexandra Doria Truşcă
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 27 de concurenţi care
au răspuns corect la întrebările lunii noiembrie, cea de a 36-a
etapă a concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect
Carmen Marinache, Radu Paul Alecu, Cătălin Bara, Florentina
Elena Dragomir, Adrian Preda, Radu-Gheorghiţă Chertif, Robert
Hrabal, Adrian Vlase, Marcel Vlase, Nicuşor Tirim, Alexandra Doria
Truşcă, Sorin Dan Teriteanu, Mihai Burcin, Alexandra Vlase,
Annamaria Cherteş, Mihai-Daniel Vasile, Diana Venin, Tanţa
Nicolescu, Laura Andrei, Sorin Diaconeasa, Florin Doros, Ximenna-
Alexandra Ştefănescu, Claudiu Mihăilescu, Mirela Penciu, Rodica
Hărănguş, Mugurel Florin Ungureanu, Mihaela Ionel.

Concursul de cunoştinţe
generale în domeniul logisticii

lansat de ZIUA CARGO şi
compania de consultanţă şi
training în logistică Supply
Chain Management Center

continuă cu etapa a 37-a. În
fiecare lună, publicăm 3

întrebări tip grilă, pentru ca, în
luna următoare, să dăm

publicităţii variantele corecte
de răspuns. Câştigătorii sunt
stabiliţi prin tragere la sorţi

dintre persoanele care
răspund corect.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (37)
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MAI PUŢINE LOCUINŢE
CONSTRUITE

Numãrul locuinþelor finalizate în
primele 9 luni a scãzut cu 8,35%
(respectiv 2.430 unitãþi)
comparativ cu perioada similarã
a anului trecut, de la 29.084
locuinþe la 26.654, cele mai
multe dintre acestea fiind
realizate din fonduri private,
relevã datele provizorii publicate
în decembrie de Institutul
Naþional de Statisticã (INS).
Distribuþia în profil regional pune
în evidenþã o scãdere a
numãrului locuinþelor terminate,
în urmãtoarele regiuni de
dezvoltare: Nord-Est (-966
locuinþe), Centru (-827 locuinþe),
Sud-Est (-412 locuinþe), Nord-
Vest (-290 locuinþe),
Bucureºti-Ilfov (-226 locuinþe),
Sud-Muntenia (-71 locuinþe) ºi
Vest (-50 locuinþe). La polul opus,
singura creºtere s-a consemnat
în regiunea de dezvoltare Sud-
Vest Oltenia (+412 locuinþe). Pe
medii de rezidenþã, în perioada
analizatã s-a înregistrat o
creºtere a ponderii locuinþelor
terminate în mediul rural, cu
56,7%. Totodatã, în funcþie de
finanþare, în trimestrul al treilea
din acest an, faþã de perioada
corespunzãtoare din 2011, a
scãzut numãrul locuinþelor
realizate din fonduri private cu
2.358 locuinþe, iar numãrul
locuinþelor realizate din fonduri
publice s-a diminuat cu 72 de
locuinþe.

PISTA AEROPORTULUI
BRAŞOV-GHIMBAV,
PARAFATĂ

Consiliul Judeþean Braºov ºi
firma Vectra Service SRL,
câºtigãtoarea licitaþiei, au semnat
contractul pentru construirea
pistei Aeroportului Internaþional
Braºov-Ghimbav, ce va avea o
lungime de 2.850 m ºi o lãþime
de 45 m. Costul investiþiei este
de 12,7 milioane de euro, cu TVA,
iar fondurile provin de la CJ.
Lucrãrile vor începe în primãvarã,
pânã atunci urmând a fi realizatã
organizarea ºantierului. Pista va fi
construitã la standardele
internaþionale, dintr-un beton
special cu acordurile ºi benzile
pentru dirijarea avioanelor din
asfalt. „Avem personal specializat
pentru aceste lucrãri ºi cred cã
suntem cei mai potriviþi pentru a
executa acest proiect întrucât
avem toatã logistica ºi
organizarea chiar în zona
Ghimbav, ceea ce ne-a permis sã
ofertãm preþul cel mai mic”, a
declarat managerul firmei, Marcel
Butuza.

PASAJUL DOAMNA
GHICA-CHIŞINĂU,
TERMINAT DUPĂ 5
ANI

Cei 1,8 km de ºosea ºi 363 de
metri ai pasajului suprateran D-
na Ghica-Chiºinãu din Sectorul
2 al Capitalei au fost terminaþi în

sfârºit, dupã 5 ani de la
începerea lucrãrilor, ºi inauguraþi,
la începutul lunii decembrie, de
primarul general Sorin Oprescu
ºi de premierul Victor Ponta.
Investiþia cuprinde, pe lângã
podul care supratraverseazã linia
de cale feratã Bucureºti-
Constanþa, construirea a douã
noi artere: una între Str. Heliade
între Vii ºi podul peste calea
feratã ºi alta în continuarea
strãzii Doamna Ghica, pânã la
Complexul Delfinul, spre Bdul
Chiºinãu. Prin realizarea noii
artere de circulaþie au fost create
ºi 136 de locuri de parcare: 13 la
Policlinica Delfinului, 20 la
Fabrica de Mobilã, 91 lângã
breteaua podului Doamna Ghica,
12 în zona de intrare cãtre pod
(Heliade între Vii). Primarul
general a arãtat cã noua lucrare
vine în sprijinul bucureºtenilor
care tranziteazã zona de Nord-
Est, Est ºi Sud-Est a oraºului ºi
reduc distanþa cu 5 km ºi
aproximativ 10-15 minute.
Tronsonul face parte din reþeaua
majorã a municipiului Bucureºti
ºi completeazã inelul median de
circulaþie.

DRUM EXPRES
NYIREGYHAZA-PETEA-
SATU MARE-BAIA
MARE

Ministerul Transporturilor ºi
Infrastructurii (MTI) va lansa pânã
la sfârºitul anului licitaþia pentru
Centura Satu Mare, ce va face
parte din drumul expres
Nyiregyhaza-Petea-Satu Mare-
Baia Mare, proiect început în
2005 ºi care are ºanse sã fie
realizat din fonduri europene.
Conform proiectului, drumul
expres va fi o continuare a
autostrãzii M49: va intra din
Ungaria în România prin
apropierea localitãþii Petea, va
trece prin partea de nord a
municipiului Satu Mare, prin
nordul localitãþii Odoreu ºi va
continua spre Baia Mare, paralel
cu râul Someº. În localitatea
Seini, ºoseaua va trece la sudul
Someºului iar în dreptul localitãþii
Ardusat, va trece în judeþul
Maramureº, pânã la Baia Mare.

Începând din decembrie,
conducătorii auto pot afla în
timp real informaţii despre
situaţia drumurilor din
România accesând site-ul
UNTRR, www.untrr.ro. Aici
pot fi consultate linkuri utile
cu hărţi despre starea
drumurilor pe trafficguide,
despre situaţia drumurilor
naţionale şi despre restricţiile
de circulaţie furnizate de
CNADNR, de Centrul
Infotrafic al Poliţiei Române.
Totodată, sunt prezentate
informaţii despre starea
vremii şi atenţionările
meteorologice de la Institutul
Naţional de Meteorologie şi
Hidrologie (INMH). Uniunea
Naţională a Transportatorilor

Rutieri din România (UNTRR)
recomandă transportatorilor
rutieri ca, înainte de a porni la
drum, să se informeze corect,
să respecte regulile de
circulaţie, să se asigure că au
în permanenţă rezervorul plin
cu carburant şi să ia la bord
îmbrăcăminte, mâncare şi
lichide (nu alcool). Nu uitaţi
că anvelopele de iarnă sunt
obligatorii în orice zi a anului
în care drumurile sunt
acoperite cu gheaţă, zăpadă
sau polei. Prin punerea la
dispoziţia utilizatorilor a unor
astfel de informaţii, UNTRR
îşi propune să vină în mod
constant şi în timp real în
sprijinul transportatorilor
rutieri din ţară şi în Europa.

STAREA DRUMURILOR, ÎN TIMP REAL PE
WWW.UNTRR.RO
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milioane de lei, fãrã TVA (1,6 mi li -
oane euro), pentru o duratã de 5
luni.

În caz cã nici a patra oarã nu
s-ar fi prezentat vreo firmã cãreia
sã i se încredinþeze direct contrac -
tul, DRDP Constanþa ar fi fost
nevoitã sã lucreze în regie proprie,
adicã sã foloseascã propriile uti -
la je pentru a curãþa de zãpadã, în
a ceastã iarnã, autostrada spre
mare ºi centura Constanþa. Ceea
ce ar fi fost dezastruos, mai ales
dupã experienþa din februarie,
când Autostrada Soarelui a stat
mai mult închisã traficului.

Romstrade a
pierdut
contractele

CNADNR a reziliat contractele
de deszãpezire încheiate cu firma
Romstrade, dupã ce le-a anulat ºi
pe cele 4 de infrastructurã rutierã
- douã pentru construirea unui
tron son din autostrada Nãdlac-
Arad ºi a Centurii Caracal, iar ce -
le lalte pentru modernizarea a
douã drumuri naþionale.

Zonele rãmase descoperite vor
fi însã deszãpezite cu utilaje ale
drumarilor ºi închiriate de la alte
firme. Este vorba despre Lotul 6
SDN Ploieºti ºi lotul 9 A2 (Bu -
cureºti - Lehliu), ambele încheiate

de Direcþia Regionalã de Drumuri
ºi Poduri Bucureºti în 6 noiem brie. 

Pânã la demararea unei noi
proceduri de atribuire a acestor
con tracte, activitatea de des zã -
pe zire pe cele douã loturi va fi
asi guratã de utilaje proprii ºi
închiriate de la SC PA&CO Inter -
na tional SRL, pentru lotul 6 SDN
Ploieºti, ºi de utilaje proprii ºi în -
chiriate de la SC Gecor SRL,
pentru lotul 9 A2 Bucureºti-Lehliu.

Buget de 
250 milioane lei

Bugetul pentru deszãpezire în
aceastã iarnã este de 250 mi li -
oane lei, mai mic cu peste 15%
faþã de nivelul fondurilor plãtite
iar na trecutã, care s-au cifrat la
300 milioane lei, potrivit directo -
rului general al CNADNR, Mircea
Pop. Iarna însã nu s-a sfârºit ºi,
mai mult, a intrat în forþã, cu nin -
sori abundente ºi viscol, nu numai
pe teritoriul þãrii noastre, ci în
întreaga Europã. 

CNADNR SA susþine cã între -
prin de, ca în fiecare an „mãsuri
de prevenire, intervenþie ºi coo -
pe rare pentru eliminarea riscurilor
de înzãpezire în sezonul rece ºi
pentru perfecþionarea proce du ri -
lor de reacþie în gestionarea ur -
genþelor“. 

Una dintre ele se referã la
achiziþionarea ºi montarea de pa -
ra zãpezi pentru protejarea sec -
to arelor de drumuri naþionale pre -
dispuse înzãpezirii grave. Pentru
iarna 2012-2013 sunt montate
147.368 m de panouri parazãpezi. 

De asemenea, CNADNR sus -
þine cã, în bazele de deszãpezire,
cantitatea de materiale anti de -
rapante (sare, nisip, clorurã de
calciu) existã în conformitate cu
prevederile „Normativului privind
prevenirea ºi combaterea înzã pe -
zirii drumurilor publice“ - indicativ
525/2011. 

„În Caietele de Sarcini în toc -
mite pentru procedurile de achi -
ziþie a contractelor de întreþinere
pe timp de iarnã a drumurilor na -
þionale ºi autostrãzilor, au fost
pre vãzute, pentru întreþinerea în
se zonul rece, aspecte precum:
pre gãtirea drumurilor pentru sezo -
nul rece; aprovizionarea cu mate -
riale antiderapante; asigurarea ºi
montarea panourilor parazãpezi;
deszãpezirea manualã ºi me ca -
nicã; resursele tehnice necesare
pentru îndeplinirea activitãþilor de
deszãpezire etc“, precizeazã re -
pre zentanþii Companiei de
Drumuri. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Prima ninsoare a prins
CNADNR fără contracte în
Prahova şi Bucureşti-Lehliu
Prima ninsoare cu viscol a adus şi primele drumuri închise
- de data aceasta în vestul ţării, zona Arad-Timişoara,
după ce în februarie am avut traficul rutier paralizat în
toată partea de sud şi sud-est a ţării.

DD esigur, experienþa din
iarna trecutã ar fi tre bu -
it sã determine auto ri -
tãþile sã sufle ºi în iaurt,
însã nu s-a întâm plat

aºa. Primele cãderi masive de zã -
pa dã au gãsit CNADNR fãrã toate
con tractele de deszãpezire în che -
ia te. Licitaþia s-a þinut în au gust,
ofertele s-au deschis în sep tembrie
ºi, la începutul lui de cembrie, nu
erau încã toate per fectate. ªi, colac
peste pupãzã, douã dintre ele - cu
firma Rom strade - au trebuit
reziliate, dupã ce patronul ei, Nelu
Iordache, a fost arestat pentru
deturnare de fonduri europene.
ªeful Com pa niei de Drumuri se
mândreºte, însã, cã a reuºit sã facã
economie la bani, prin negocieri
mai intense cu firmele contractante.

Ca un fãcut, prima zãpadã cu
viscol ºi blocaje de circulaþie a ve -
nit exact în zona opusã celei afec -
 tate în februarie: Banat. Di recþia
Regionalã de Drumuri ºi Po duri
(DRDP) Timiºoara a avut aici mari
pro bleme cu semnarea con trac te -
lor, dupã ce unele firme au atacat
la Consiliul Naþional de Soluþionare
a Contestaþiilor pro ce dura de atri -
bu ire a contractelor de deszãpezire
ºi, drept urmare, licitaþia a fost
blocatã mai mult timp.

Când, în sfârºit, lucrurile s-au
lã murit ºi s-a semnat contractul,
a venit zãpada. ªi nu oricum, ci cu
viscol, care ar fi dat bãtãi de cap
ºi unei firme dotate cu utilaje per -

formante ºi, mai ales, în numãr
mare. Numai cã „firma veche, ro -
mâ neascã”, al cãrei nume nu a
fost dezvãluit de ºeful CNADNR,
Mir cea Pop, nici prim-ministrului
Victor Ponta în videoconferinþa
ce a urmat, nici jurnaliºtilor, a tri -
mis doar douã pluguri. Rezultatul:
autostrada a stat blocatã de nã -
meþi timp de trei zile. 

Premierul Victor Ponta a cerut
re zilierea contractului. „Afarã! ªi
puneþi-i pe lista neagrã, sã nu mai
primeascã niciun contract cu
statul român, dacã nu sunt în stare
sã se þinã de treabã!“, a cerut Pon -
ta. El a criticat intervenþia druma -
ri lor din toatã zona de vest, res -
pec tiv Timiº, Caraº-Severin, Arad,
Me hedinþi, unde au fost înregis -
tra te probleme foarte mari din
cau za viscolului ºi a arãtat cã ºi
ce lelalte judeþe trebuie sã fie pre -
gã tite pentru fenomenele de iarnã.

Directorul general al CNADNR
a recunoscut cã a existat „o pro -
blemã cu o firmã veche, româ -
neas cã“ la deszãpezirea auto strã -
zii, unde nu au fost aduse utilajele
prevãzute în contract. Cum nu i-a
dez vãluit numele, vom afla, pro -
ba bil, la rezilierea contractului,
da cã va face publicã sancþiunea. 

Deszăpezire 
la secret

„În iarna 2012 - 2013, se va
interveni cu 2.996 utilaje proprii

sau închiriate de la fírmele cu care
s-au încheiat sau se vor încheia
contracte de deszãpezire“, asi -
gu rã CNADNR. 

Pânã la începutul lunii decem -
brie, au fost încheiate majoritatea
contractelor, constructorii înþe le -
gân du-se între ei. Printre companii
se numãrã unii dintre cei mai mari
con structori locali, precum Spe -
dition UMB ºi Tehnostrade, Delta
ACM sau Pa&Co.

Excepþie fac segmentul de
auto stradã Bucureºti-Lehliu ºi dru -
mu rile naþionale din judeþul Pra -
ho va, pentru restul drumurilor na -
þi o nale ºi autostrãzilor fiind
sem  nate contractele, fãrã însã a
fi fãcute publice.

Au existat mai multe pro ble me:
fie ofertele erau neco res pun -
zãtoare, fie nu existau ofertanþi, fie
au fost contestate licitaþiile. Aºa
s-a ajuns în pragul iernii, din varã.

O zonã nedoritã de nimeni a
fost porþiunea Cernavodã-Con stan -
þa din Autostrada Bucureºti-Con -
stanþa. La licitaþie nu a fost de pusã
nicio ofertã, astfel cã re pre zentanþii
CNADNR au recurs la „procedura
de urgenþã“ prevã zutã de legislaþie:
încredinþarea directã. Dar ºi aici au
întâmpinat greutãþi, astfel cã abia
la a patra „strigare“ DRDP Con -
stan þa a reuºit sã parafeze con trac -
tul pen tru deszãpezirea „la pachet“
a Autostrãzii Cernavodã-Constanþa
ºi a Centurii Constanþei. Valoarea
estimatã a contractului este de 7,4
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ta este într-adevãr locul naºterii
Domnului (Contra Celsum, cartea
I, capitolul LI).

Basilica originală
(327 - circa
529/556)

Prima bisericã din acest loc a
fost începutã de Sfânta Elena, ma -
ma Împãratului Constantin I. Sub
supravegherea Episcopului Ma -
ca rie al Ierusalimului, construcþia
a început în anul 327 ºi a fost în -
che iatã în 333. Biserica ar fi tre -
buit sã facã parte dintr-un proiect
mai mare stabilit în cadrul Primului
Consiliu din Niceea de a construi
monumente în locurile aflate în
co nexiune cu viaþa lui Iisus. Pro -
iectul bisericii s-a concentrat asu -
pra a trei secþiuni arhitecturale
ma jore: o rotondã octogonalã
dea supra locului naºterii lui Iisus,
un atrium 45x28 m ºi o curte cu
ab side 29x28 m. Dupã cum am
amintit, structura a fost distrusã
într-un incendiu în jur de 529 sau
556.

Basilica de secol 6

Lãcaºul de cult care este încã
în picioare ºi în care încã se þin
sluj be a fost construit în forma
cu rentã în anul 565 de cãtre îm -
pã ratul Iustinian I. Când perºii con -
duºi de Chosroes II au invadat a -
ceste teritorii în anul 614, nu au
dis trus structura. Legenda spune
cã Shahrbaraz, comandantul ar -
ma telor, a fost impresionat de
ima ginile din interiorul bisericii
ale celor trei Crai de la Rãsãrit
pur tând veºtminte persane ºi a
co mandat ca basilica sã fie cru -
þatã. Cruciaþii au realizat reparaþii
ºi completãri ale clãdirii în timpul
Imperiului Latin al Ierusalimului, cu
permisiunea ºi ajutorul Împã ra tu -
lui Bizantin ºi primul rege al Ieru -
salimului a fost încoronat în
aceastã bisericã. De-a lungul vre -
mii, complexul a fost extins ºi as -
tãzi acoperã 12.000 mp. Biserica
a fost una dintre cauzele directe
ale implicãrii francezilor în Rãz bo -
iul Crimeei împotriva Rusiei. 

Pânã în 1131, Biserica Naºterii
Dom nului a fost utilizatã ca loc
de încoronare pentru regii cruciaþi.
În aceastã perioadã, au avut loc
decorãri ºi restaurãri, proces care
a continuat pânã în 1169. 

Cele mai notabile distrugeri
suferite de basilicã au avut loc în
aprilie 1244, fãcute de turci. În au -
gust 1448, Regatul Burgundiei a
alocat resurse de restaurare, dar
abia în 1480 a început proiectul,

cu o reconstrucþie extensivã a aco -
periºului, care era într-o stare jal -
nicã. Mai multe regiuni au con tri -
bu it la repararea acoperiºului,
An glia oferind plumb, cel de-al
doilea Regat al Burgundiei - lemn
ºi Republica Veneþia - mâna de
lucru. 

Secolul 19 şi
Războiul Crimeei

Între 1834 ºi 1837, cutremure
ºi replici au cauzat daune sub -
stan þiale Bisericii Naºterii Dom nu -
lui. Primul, cu epicentrul în Pales -
ti na, a avariat turnul clopotului,
mobi lie rul din grotã ºi câteva pãrþi
ale structurii bisericii. În timpul
re plicilor ºi a cutremurului din Ga -
lileea, din 1837, au fost provocate
daune mi no re. În 1846, biserica
ºi spaþiul încon jurãtor erau cam
în paraginã ºi vulnerabile la jafuri.
Multe dintre dalele de marmurã
ale podelei au fost îndepãrtate ºi
furate în prima jumãtate a seco -
lu lui 19 ºi o parte mutate pentru
a fi folosite la con struc þii din re -
giu ne, cum ar fi pe Mun tele Tem -
plului în Ierusalim. În acelaºi an,
steaua de argint cu sem ni ficaþie

religioasã care fusese pla satã
dea supra Grotei a fost furatã. 

În 1851, Biserica Naºterii Dom -
nului era sub controlul Im pe riului
Otoman, dar în apropierea Crãciu -
nului în 1852 Napoleon al III-lea a
trimis un ambasador la poarta
Otomanã, forþându-i pe turci sã
recunoascã Franþa ca au to ritate
suveranã pe Tãrâmul Sfânt, pe care
latinii l-au pierdut în secolul 18. 

Când Sultanul Turciei a plasat
din nou steaua deasupra Grotei cu
o inscripþie latinã, Imperiul Rus a
di s putat schimbarea de autoritate
citând douã tratate, unul din 1757
ºi cel de-al doilea din 1774 (Tra ta -
tul de la Kuciuk Kaynargi), ºi a trimis
ar mate în regiunea Dunãrii. Ca re -
zultat, otomanii au emis fir ma nuri
pentru anularea deciziei an terioare,
renunþând la pre ve de rile tratatului
cu Franþa ºi rein stau rând pe greci
ca autoritate su veranã asupra bise -
ri cilor de pe Teritoriul Sfânt, creând
tensiuni locale. Acestea, alãturi de
fur tul stelei, sunt consemnate de
cãtre istorici ca ºi cataliºti ai Rãz -
bo iu lui Cri meei. Dar ulterior, cãtre
sfâr ºi tul secolului 19 ºi începutul
se co lului 20, au avut loc reparaþii
ºi renovãri extensive. 
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Biserica Naşterii
Domnului este o basilică
situată în Betleem şi
este considerată a fi cel
mai vechi lăcaş de cult
creştin din lume în
folosinţă continuă.
Biserica a fost iniţial
comandată în anul 327 de
către împăratul
Constantin şi de către
mama sa, Elena, pentru a
fi construită pe locul care
este considerat a fi în
mod tradiţional al
naşterii lui Iisus din
Nazaret. 

Monument în primejdie
Starea curentã a bisericii este destul de îngrijorãtoare. Multe dintre
bucãþile de lemn de pe acoperiº sunt putrede ºi nu au fost înlocuite
din secolul 19. Apa de ploaie care se infiltreazã în clãdire nu numai
cã accelereazã putrezirea lemnului ºi avariazã integritatea
structuralã a construcþiei, dar avariazã ºi picturile murale ºi
mozaicurile de secol 12 de pe pereþi. De asemenea, tot din cauza
apei, existã pericolul unui incendiu electric. Iar dacã o sã se mai
producã un cutremur cu o magnitudine similarã celui din 1834,
rezultatul ar fi catastrofic. De aceea, se sperã cã prezenþa sa pe
lista UNESCO a monumentelor în pericol va încuraja conservarea
sitului, inclusiv cã îi va convinge pe cei trei custozi, catolici,
ortodocºi ºi armeni, alãturi de cãlugãrii franciscani, sã colaboreze,
ceea ce nu s-a mai întâmplat de sute de ani. De asemenea, guvernul
israelian ºi autoritatea palestinianã trebuie sã colaboreze pentru
conservarea construcþiei. În 2010, autoritatea palestinianã a anunþat
cã implementarea unui program de restaurare în valoare de multe
milioane de dolari este iminentã.

BB asilica originalã a fost
con struitã în anul 335,
dar distrusã într-un in -
cen diu în timpul revol -
te lor samaritenilor din

secolul 6. O nouã bisericã a fost
con struitã în anul 565 de cãtre
Im periul Bizantin, în stilul arhitec -
tu ral al originalului. De la re con -
struc þie ºi pânã în prezent, Bi -
serica Naºterii Domnului a primit
numeroase renovãri ºi completãri,
inclusiv clopotniþele. 

Ansamblul a devenit parte a
Patrimoniului UNESCO ºi a fost
primul monument din Palestina
care a fost listat sub aceastã em -
blemã. De asemenea, se aflã ºi
pe Lista UNESCO a monumen te -
lor aflate în primejdie. 

Izvoare istorice

Aºa cum am amintit, locul
sfânt, cunoscut ºi sub numele de
Gro ta, deasupra cãruia a fost con -
struitã Biserica Naºterii Domnului,
este asociat cu grota (sau ieslea
- în tradiþia ortodoxã) unde s-a
nãscut Iisus. Se spune cã, în anul
135, împãratul Adrian ar fi con -
ver tit amplasamentul creºtin de
dea supra Grotei într-un altar de -
di cat lui Adonis, (semi)zeul grec
al frumuseþii ºi dorinþei. Un preot
de la Biserica Naºterii Domnului
a consemnat înaintea morþii sale,
în anul 420, cã Grota a fost la un
moment dat consacratã lui Adonis
pentru a ºterge amintirea lui Iisus.
Dar unii cercetãtori moderni con -

tes tã acest argument ºi insistã cã
a cest cult al lui Adonis-Tammuz
a stat la originea altarului ºi cã, de
fapt, creºtinii ar fi preluat am pla -
sa mentul pentru adoraþia Dom -
nu lui. 

Faptul cã locul a fost asociat
naºterii Domnului încã din cele
mai vechi timpuri este atestat de
cã tre apologetul creºtin Justin
Mar tyr (anii 100-165 aproximativ),
care a notat în Dialogul cu Trypho
cã Familia Sfântã s-a refugiat
într-o grotã în afara oraºului. De
ase me nea, Origen din Alexandria
(185 - 254) a scris cã în Betleem
este marcatã peºtera unde s-a
nãs cut Iisus ºi ieslea din grotã
unde a fost adãpostit, înfãºat în
scu tece ºi cã se zvoneºte cã aces -

Steaua de argint marcheazã locul nașterii lui Iisus



.................................................................................................................. decembrie 2012

IN
E
D

IT

64

Timpuri moderne

În aprilie 2002, 50 de pales -
ti nieni înarmaþi urmãriþi de Forþele
de Apãrare Israeliene (IDF) s-au
încuiat în bisericã, împreunã cu
200 cãlugãri ºi alþi palestinieni
sosiþi cu alte scopuri în regiune,
care au fost reþinuþi ca ostatici.
Clã direa fiind sensibilã, IDF nu a
pãtruns cu forþa, dar a împiedicat
distribuirea de hranã celor din
bisericã. Dupã lungi negocieri, s-a
convenit ca refugiaþii înarmaþi sã
fie evacuaþi în Gaza, Spania ºi
Italia. 

În prezent, biserica este ad -
mi nistratã de cãtre autoritãþile Ro -
ma no-Catolicã, Greco-Ortodoxã
ºi Armeneascã Apostolicã, în cola -
borare, toate trei având comunitãþi
monastice la faþa locului. Ca re -
zul tat, au apãrut certuri dese între
novici în privinþa respectãrii rugã -
ciu nilor celorlalþi, a imnurilor ºi
chiar din cauza împãrþirii spaþiilor
ºi responsabilitãþilor de curãþenie.
Uneori, a fost chiar chematã poli -
þia palestinianã pentru a menþine
ordinea. 

Stil arhitectural

Structura sitului este o com -
bi naþie a douã biserici ºi a criptei
de sub basilica iniþialã, Grota Naº -
terii Domnului. Principala Bisericã
a Naºterii este administratã de
Patriarhatul Greco-Ortodox al Ie -
rusalimului. Este proiectatã ca o
basilicã tipicã romanã, cu patru
naosuri laterale ºi o absidã la ex -
tre mitatea Esticã, unde este alta -
rul. Pereþii laterali sunt acoperiþi
de mozaicuri aurite, destul de de -
gradate la ora actualã. Intrarea se
face prin intermediul unei uºi foar -
te scunde, numitã „Uºa Umilinþei”.
Podeaua originalã în stil roman a
fost acoperitã, dar în podeaua mo -
dernã existã o trapã care se des -

chide pentru a oferi vizibilitate la
mozaicurile acesteia. Biserica a -
dã posteºte, de asemenea, un ico -
nostas aurit de dimensiuni mari,
iar cãpriorii din lemn au fost do -
naþi de Regele Eduard al IV-lea al
Angliei, care a donat ºi plumb
pentru acoperiº (ulterior topit de
cãtre turcii otomani pentru a face
muniþie pentru rãzboiul împotriva
Ve neþiei). Altarul conduce, prin in -
ter mediul unor scãri în spiralã, cã -
tre Grotã. 

Alãturi se aflã Biserica roma -
no-catolicã Sf. Ecaterina, con stru -
i tã într-un stil modern de tradiþie
go ticã ºi modernizatã conform
tendinþelor liturgice ale Vatica nu -
lui. Aici, Patriarhul Latin al Ieru sa -
li mului celebreazã Slujba de Crã -
ciun de la miezul nopþii din Ajun. 

Grota Naºterii Domnului, o
peº terã subteranã localizatã sub
bas ilica originalã, marcheazã locul
exact unde s-a nãscut Iisus prin
inter mediul unei stele de argint
cu 14 colþuri, încastratã în po dea -

ua de marmurã ºi înconjuratã de
candelabre de argint. Altarul de
deasupra stelei este neutru, dar
are ceva elemente cu influenþe
apos tolice armene. Un alt altar
din Grotã, administrat de romano-
catolici, marcheazã locul unde se
spune cã Fecioara Maria l-a aºe -
zat pe Pruncul Iisus în iesle. 

Situl mai conþine, de ase me -
nea, numeroase capele, cum ar fi
cea al Sfântului Iosif, comemo -
rând momentul când Îngerul i s-a
înfãþiºat lui Iosif, spunându-i sã
fugã cãtre Egipt, Capela Inocen -
þi lor, comemorând copiii uciºi de
Irod, ºi capela Sfântului Ieronim,
unde se spune cã ar fi tradus Bi -
blia în latina vulgarã. 

Piaþa Ieslei, o piaþã mare, pa -
va tã, este locul unde se reunesc
în numãr mare credincioºii în Aju -
nul Crãciunului, pentru a cânta co -
lin de, în aºteptarea slujbei. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Ziua Cargo vă doreşte un Crăciun liniştit 
şi luminos alături de cei dragi!
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COMERŢUL CU
AUTOVEHICULE A
SCĂZUT CU 4,5%

Cifra de afaceri din comerþul cu
autovehicule ºi motociclete a
scãzut cu 4,5%, ca serie brutã,
ºi cu 4,2%, ca serie ajustatã în
funcþie de numãrul de zile
lucrãtoare ºi de sezonalitate, în
primele 10 luni, faþã de aceeaºi
perioadã a anului precedent,
potrivit Institutului Naþional de
Statisticã (INS). În octombrie
însã, faþã de luna precedentã,
cifra de afaceri a crescut cu
12,2%, ca serie brutã, dar a
scãzut cu 3,4% ca serie
ajustatã. 
Volumul cifrei de afaceri pentru
serviciile de piaþã prestate
populaþiei a scãzut, în 10 luni,
cu 1,2% atât ca serie brutã, cât
ºi ca serie ajustatã. Faþã de

luna precedentã, a crescut cu
2,9% ca serie brutã ºi cu 2,7%
ca serie ajustatã. 
Faþã de octombrie 2011,
volumul cifrei de afaceri pentru
comerþul cu autovehicule ºi
motociclete a scãzut cu 6,6%,
ca serie brutã, ºi cu 11,6%, ca
serie ajustatã în funcþie de
numãrul de zile lucrãtoare ºi
de sezonalitate. Cifra de
afaceri pentru serviciile de
piaþã prestate populaþiei a
crescut însã atât ca serie brutã,
cu 4,7%, cât ºi ca serie
ajustatã, cu 2,9%. 
La capitolul întreþinere ºi
reparare autovehicule ºi
motociclete, în octombrie s-a
înregistrat o creºtere cu 12,2%
a cifrei de afaceri, la seria
brutã, datoritã creºterilor
înregistrate la comerþul cu
piese ºi accesorii pentru
autovehicule (+17,5%), a

activitãþilor de întreþinere ºi
reparare a autovehiculelor
(+15,4%) ºi a comerþului cu
autovehicule (+8,6%).
Comerþul cu motociclete, piese
ºi accesorii aferente,
întreþinerea ºi repararea
motocicletelor a scãzut cu
3,5%.

ANVELOPE DE PESTE 1
MILION DE EURO
PENTRU RATB

Regia Autonomã de Transport
Bucureºti (RATB) a achiziþionat
anul acesta 3.000 de anvelope
de iarnã Pirelli M+S, în cadrul
unui contract de 960.000 euro,
fãrã TVA (320 de euro bucata),
astfel cã acum are echipate de
iarnã toate cele 1.000 de
autobuze ºi 197 de troleibuze
din parcul circulant.
Totodatã, RATB are încheiate
2.103 poliþe de asigurare RCA
pentru toate vehiculele din
parcul propriu - autobuze,
tramvaie, troleibuze, utilaje de
intervenþie ºi autoturisme ale
regiei. Perioada de valabilitate
a poliþelor este de un an, iar
valoarea totalã a acestora este
de 1.930.555,45 lei.

LIBERALIZARE TOTALĂ
A PIEŢEI PIESELOR
AUTO

Piaþa pieselor auto ar putea fi
liberalizatã în totalitate, dacã
Parlamentul va aproba un
proiect de lege care prevede
cã ºi piesele vizibile, situate la
exteriorul automobilului
(portierã, faruri, oglindã etc)
pot fi fabricate ºi vândute fãrã
aprobarea producãtorului
maºinii. În prezent, existã o
recomandare a Comisiei
Europene în acest sens, dar
statele au posibilitatea sã
decidã dacã o aplicã sau nu. 

„Piesele auto pot fi copiate, dar
în momentul de faþã piesele
vizibile sunt protejate. Numai
producãtorul maºinii are
dreptul sã le vândã, ceea ce
înseamnã cã preþul lor este
mai mare. Nu vedem de ce
orice componentã a maºinii sã
fie produsã doar de un singur
producãtor. Industria auto
afirmã cã pune preþuri mici la
maºina pe care o vinde prima
datã, pentru ca, ulterior, sã ia
mai mulþi bani când se
schimbã ceva la maºinã”, a
argumentat Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele Consiliului
Concurenþei.

LIBER LA ACHIZIŢII DE
MAŞINI 

Guvernul a aprobat o
ordonanþã prin care instituþiile
ºi autoritãþile publice îºi pot
achiziþiona din nou
autoturisme ºi în afara
Programului „Rabla”, dupã o
interdicþie de 3 ani. Actul
normativ prevede ca maºinile
cumpãrate sã nu aibã motor
mai mare de 1600 cmc ºi sã
nu coste mai mult de 18.000
euro, cu TVA.

Actul normativ se aplicã tuturor
autoritãþilor ºi instituþiilor
publice, indiferent de sistemul
de finanþare ºi de subordonare,
societãþilor naþionale,
companiilor naþionale ºi
societãþilor comerciale cu
capital integral sau majoritar
de stat, precum ºi regiilor
autonome.

CEL MAI COOL BRAND
AUTO

În cadrul Galei Forbes,
desfãºuratã la sfârºitul lunii
noiembrie, smart a obþinut
premiul pentru cel mai cool
brand auto. Gala Forbes a
prezentat rezultatele Topului
„Cool Brands” ºi a premiat
primele 10 branduri din top. 
Topul 100 „Cool Brands” a fost
realizat de 66 de formatori de
opinie ºi trendsetteri români.

Lista iniþialã a cuprins 300 de
branduri, selectate în urma
cercetãrii ºi documentãrii în
publicaþii sau social media.
Potrivit Forbes România,
selecþia formatorilor de opinie,
intervievarea acestora, analiza
ºi interpretarea rezultatelor a
fost realizatã de ANTZ, agenþie
de coolhunting. Cei 66 de
formatori de opinie au ales 10
branduri/categorie, în ordinea
crescãtoare privind factorul
„cool” pe care acestea îl deþin
din punctul lor de vedere. 
Printre cele mai cool branduri,
alãturi de smart, se mai
numãrã Dior, Valentino,
Starbucks, Ikea, Librãriile
Cãrtureºti, Harley-Davidson,
OMV, Createur5dEmotion,
Clinica Regina Maria sau Plafar.
„Sloganul smart este «Open
your mind!», aºa cã ne
bucurãm sã vedem cã
trendsetterii din România sunt
deschiºi ºi vãd în smart
automobilul prezentului ºi
viitorul: maºina citadinã,
pregãtitã pentru cele mai cool
experienþe. În fond, este cool
sã fii smart!”, a declarat 
Monica Floriºtean,
Marketing/Communications
Mercedes-Benz Cars.

CFR Cãlãtori a lansat
serviciul „Transport
mesagerie rapidã” destinat
societãþilor comerciale care
realizeazã servicii de curierat
rapid în România. Transportul
pe calea feratã este asigurat
cu vagoane de dormit ºi
cuºetã existente în
compunerea trenurilor de
cãlãtori aflate în circulaþie.
Numãrul mare de trenuri pus
la dispoziþie de CFR Cãlãtori
pentru „Transportul
mesageriei rapide” între
Capitalã ºi principalele oraºe
ale þãrii va acoperi o arie

variatã de corespondenþã. În
plus, expediþiile vor ajunge în
condiþii de siguranþã la
destinaþie, dã asigurãri CFR
Cãlãtori. Pentru a putea
beneficia de serviciul de
„Transport mesagerie
rapidã” este necesarã
încheierea unui contract de
prestãri servicii între
societatea comercialã ºi CFR
Cãlãtori, al cãrui model
standard se aflã la
www.cfrcalatori.ro. Mai
multe informaþii sunt
disponibile la numãrul de
telefon 0731/990.130.

MESAGERIE RAPIDĂ PENTRU FIRME,
LA CFR CĂLĂTORI
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Ziua Cargo: Au apãrut
zvonuri privind o posibilã
prelungire a valabilitãþii
actualului program de
transport, deci o amânare
a atribuirii. Mai este posibil
acest lucru?
Sorin Supuran: Nu am cu noº -

tin þã, nici mãcar la nivel de zvon, de
su biectul prelungirii programului
de transport. Pot sã spun doar cã
noi am postat pe site-ul ARR ca -
len darul, iar data de începere a afi -
ºãrii programului pe site-ul CNMSI
este 15.01.2013. Se va desfãºura
conform programului afiºat, fiind
totul cuprins în normele de aplicare
ale OMTI 980. Între 15 ºi 20 ia -
nua rie, va fi perioada de corectare
a programului, intervalul 20-25 ia -
nua rie este dedicat depunerii so -
licitãrilor, urmând apoi evaluarea
ofertelor, iar 5 februarie 2013 va
fi data de atribuire. În prezent, ARR
co ordoneazã ºi are ca misiune atri -
buirea ºi organizarea programului
de transport interjudeþean. Noi do -
rim ca, de la jumãtatea lunii de cem -
brie 2012, sã afiºãm pe site-ul ARR
proiectul privind programul de
transport 2013 - 2019, urmând ca,
dacã vor fi corecþii de fãcut, înainte
cu o zi de 15 ianuarie, sã le trimitem
în forma finalã, pentru a fi afiºate
pe site-ul CNMSI.

Pe site-ul ARR, am postat in -
for maþii referitoare la imple men -
tarea criteriilor de evaluare. A -
ceste precizãri se referã la modul
în care se va putea face dovada
existenþei/inexistenþei situaþiei
de insolvenþã a unor operatori de
transport, a modului în care se va
putea confirma dovada dotãrii au -
to buzelor cu aer condiþionat, pre -
cum ºi a certificãrii exis ten þei/in -
exis tenþei unor obligaþii ale
o peratorilor de transport cãtre
Bu getul Centralizat al Statului,
res pectiv Certificatul de Atestare
Fiscalã, eliberat de cãtre Direcþia
de Finanþe Publice, precum ºi
Ates tatul de Certificare Fiscalã
eli berat de Direcþia de Taxe ºi Im -
pozite Locale.

Care este ultima zi în care
operatorii îºi pot înregistra
autovehiculele?
Data de 25 ianuarie este ul ti -

ma zi la care cei interesaþi îºi pot
înregistra vehiculele la ARR, sã
obþinã copiile conforme ºi, tocmai
pentru a veni în sprijinul opera to -
ri lor de transport, noi vom fi foarte
atenþi la programul de funcþionare
al agenþiilor ARR, astfel încât cei
care vor dori sã participe, pe ul -
ti ma sutã de metri, sã poatã fi
foarte prompt serviþi. 

Pentru a fi siguri de cu prin de -
rea integralã a tuturor traseelor,
existã ºi o a doua sesiune de atri -
buire, care va începe în 4 martie
2013, iar ºedinþa de atribuire va
avea loc în data de 25 martie.

Toate aceste date despre ca -
len darul atribuirii Programului de
Transport Interjudeþean 2013-
2019 sunt postate pe site-ul ofi -
cial al Autoritãþii Rutiere Române,
www.arr.ro, la Secþiunea Trans port.

În urma alegerilor
parlamentare, sunt
aºteptate schimbãri la
nivelul MTI ºi, implicit,
ARR?
Este o preocupare ºi o frã mân -

tare ºi din partea noastrã vizavi
de ce se va întâmpla din punct de
vedere politic. Nu am informaþii în
a cest moment despre ce va fi, da -
cã se va schimba ministrul sau da -
cã acest minister face obiectul
unor negocieri politice. Sunt o se -
rie de proiecte începute, pe care
aº dori sã le duc la bun sfârºit. Ex -
perienþa politicã a ultimilor 20 de
ani ne aratã cã pot apãrea schim -
bãri; poate fi numit ºi un mi nistru
care sã nu doreascã sã co la boreze
cu tine, dar, indiferent de situaþie,
tre buie sã lãsãm totul în ordine.
Sunt cu gândul la ope ra tori mai
mult decât dacã eu voi fi recon -
firmat sau nu în funcþie. De aceea
am vrut transparenþã la toate
mãsurile pe care le-am luat: le-am
pus pe site, pentru a da, în pri mul
rând, o siguranþã ope ra to rilor.

Se discutã despre intenþia
unor operatori de a bloca
atribuirea în justiþie. Este
acest aspect un motiv de
îngrijorare?
Spre plãcuta mea surprindere,

nu au apãrut plângeri pentru Pro -
gra mul de Transport Judeþean,
însã ar putea apãrea nemulþumiri
legate de Programul de Transport
Interjudeþean, dupã ce acesta va
fi postat pe site-ul ARR, deºi men -
þionez faptul cã toate solicitãrile
au fost tratate astfel încât sã fie
aprobate modificãrile specificate.

ARR trateazã toate solicitãrile
în aºa fel încât acestea sã vinã în
în tâmpinarea necesitãþilor pasa -
ge rilor, fiind vorba de transport
pu blic de persoane, dar fãrã sã
afec teze mediul concurenþial în
care îºi desfãºoarã activitatea
ope ratorii de transport. 

Colegii de la MAI au emis, de
ase menea, o radiogramã privind
calendarul de atribuire a pro gra -
mului de transport judeþean, care
este acelaºi cu cel de la inter ju -
de þean, ºi au trimis cãtre Consiliile
Ju deþene. Valabilitatea progra me -
lor de transport judeþean ºi inter -
judeþean este de 74 luni, termen
pro pus la unul dintre eveni men -
te le Ziua Cargo, operatorii de
trans port argumentând cã, dupã
pe rioada leasing de 5 ani (pe ri oa -
da cea mai utilizatã pentru leasin -
g ul autobuzelor, autocarelor ºi
mi crobuzelor), sã poatã fi folosite
ºi pentru rentabilizarea societãþii,
ast fel încât sã se justifice inves -
ti þiile pentru atribuirile urmãtoare,
în cazul în care vor rãmâne atribu -
iri, sau pentru o piaþã liberalizatã.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Atribuirea – pe 5 februarie
Cele mai recente precizări ale ARR
referitoare la atribuire au clarificat o serie
de nelămuriri - calendar, modalităţi de
punctare. Totuşi, mai sunt întrebări la care
am încercat să aflăm răspunsul chiar de la
Sorin Supuran, directorul general al
Autorităţii Rutiere Române.
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CC omercializarea auto bu -
ze lor urbane presupune
câºtigarea unor licitaþii
în care preþul de achiziþie
joa cã, în cele mai multe

ca zuri, un rol foarte important sau
chiar decisiv. În aceste condiþii,
este firesc ca orice dealer sã îºi

do reascã sã poatã comercializa
in clusiv produse ieftine, iar China
este principalul furnizor în acest
sens.

În cadrul evenimentului care a
marcat începerea colaborãrii dintre
Cefin ºi Golden Dragon, a fost
prezentat autobuzul urban de 12

m cu podea complet co bo râ tã. Axe
ºi cutie de viteze ZF, mo tor
Cummins, sistem de frâ nare Knorr-
Bremse sunt câteva din tre
elementele menite sã creas cã
încrederea în acest pro dus.

„Acest autobuz se încadreazã
în dimensiunile standard eu ro pe -

ne, cu o caroserie autoportantã,
ce combinã elementele de fibrã
de sticlã din partea din faþã ºi din
spate cu foile de aluminiu sau oþel
supus tratamentului de cataforezã
pe lateral. De altfel, tratamentul
de cataforezã este utilizat pentru
întreaga structurã a autobuzului.
În plus, sunt folosite foarte multe
componente care provin de la
mari producãtori europeni. Prac -
tic, acest autobuz are, ca pro ve -
nien þã din China, doar manopera,
tabla ºi sticla“, a precizat George
Stamate, director general divizia
de autobuze ºi autocare Cefin.

Planurile Cefin prevãd lãrgirea
gamei de produse chinezeºti co -
mer cializate în România, inclusiv
cãtre segmentul interurban ºi tu -
ris tic.

„Gama Golden Dragon este
foar te largã, iar acesta este doar
pri mul autobuz pe care dorim sã
îl promovãm în România. Ur mã -
to rul model va fi un autobuz in -
ter urban-turistic de 9 m lungime.
Acestea au omologãri de tip eu -
ro pene ºi pot fi înmatriculate.
Avem în vedere ºi aducerea unui
autobuz hibrid de 12 m, precum
ºi a unui troleibuz. Iar lucrurile nu
se opresc aici. Analizãm inclusiv
po sibilitatea asamblãrii acestor
au tovehicule în România“, a com -
ple tat George Stamate.

9 ani de
experienţă
internaţională

Xiamen Golden Dragon Bus
este o companie înfiinþatã în 1992,
specializatã în producþia de
autobuze ºi autoutilitare uºoa re.
În ultimii opt ani, compania a in -
vestit puternic în dezvoltarea ca -

pa citãþii de producþie, imple men -
ta rea de noi tehnologii, creº te rea
calitãþii ºi a serviciilor after-sales.
La ora actualã, în cele trei fabrici
de care dispune, Golden Dragon
are o capacitate anualã de pro -
duc þie de peste 30.000 de au to -
buze. Experienþa interna þio nalã a
început în 2003 ºi, de atunci, au
fost comercializate auto buze în
peste 40 de þãri din Asia, Orientul
Mijlociu, Africa, America de Sud,
iar în Europa sunt la început.

Colaborarea cu alþi producã -
tori de autobuze precum ºi cu fur -
nizori consacraþi de componente
ºi chiar designeri au ajutat la creº -

terea calitãþii produselor Golden
Dragon. Un aspect important îl
reprezintã utilizarea cataforezei
ca tratament anticoroziv pentru
autobuze.

Producãtorul chinez dispune
de o gamã largã de produse, rea -
lizând autobuze ºi autocare de la
5 la 14 m lungime, având de la 5
la 86 de scaune.

Implementarea de noi teh no -
lo gii a fãcut ca, la ora actualã, Gol -
den Dragon sã ofere inclusiv un
model de autobuz hibrid.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Producătorul chinez de autobuze şi autocare Golden
Dragon este reprezentat în România de Cefin, care,
astfel, îşi lărgeşte gama de produse comercializate
către un segment accesibil din punct de vedere al
preţului de achiziţie.

George Stamate, director
general divizia de autobuze 

şi autocare Cefin:
Suntem convinºi cã putem aduce acest model,
în varianta de bazã, ca ºi cel mai ieftin produs

de pe piaþã.“

„

Golden Dragon XML6125CL
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 12.000/2.550/3.122 mm
Ampatament: 5.850 mm
Masa proprie: 12.200 kg
Masa maximã: 18.000 kg
Motor: Cummins ISB6.7, EEV
Putere: 250 sau 300 CP
Cutie de viteze: ZF ECOMAT
Rezervor combustibil: 280 l
Rezervor AdBlue: 35 l
Sistem frânare: dublu circuit, discuri faþã/spate, ABS, EBS, Intarder
Suspensie: integral pneumaticã, independentã faþã
Structurã: autoportantã
Uºi: trei, duble
Înãlþime podea: maxim 340 mm
Capacitate transport: 100 pasageri (24 - 36 scaune).
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Cu regretul cã uneori cuvintele ºi imaginile sunt, poate, nu
su  fi cient de puternice pentru a descrie cu exactitate com  ple -
xi tatea ºi fru mu seþea unor... adevãrate opere de artã (individual,
ma ºinile ex pu se, dar ºi ca ansamblu - în tre gul mu zeu al au -
to mobilului), încheiem aici scurta noastrã ex cursie în lu mea
ca ilor putere, reînnoind re co mandarea de a vizita acest muzeu
în persoanã, dacã aveþi ocazia. Me ritã cu adevãrat!

Raluca MIHĂILESCU, Torino, Italia

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

MMuuzzeeuull
AAuuttoommoobbiilluulluuii
ddiinn  TToorriinnoo  ((IIII))

DDuuppăă  ccuumm  vv--aamm  pprroommiiss,,
ccoonnttiinnuuăămm  îînn  aacceesstt  nnuummăărr
aall  rreevviisstteeii  ccuu  pprreezzeennttaarreeaa
ccââttoorrvvaa  ddiinnttrree  mmiinnuunniillee
aauuttoommoobbiilliissttiiccee  aallee
sseeccoolluulluuii  ttrreeccuutt,,  ddee  dduuppăă
cceell  ddee--aall  ddooiilleeaa  RRăăzzbbooii
MMoonnddiiaall,,  aaşşaa  ccuumm  ssuunntt  eellee
eexxppuussee  îînn  MMuuzzeeuull
AAuuttoommoobbiilluulluuii  ddiinn  TToorriinnoo..

Cisitalia 202 SMM Spider Nuvolari, Italia, 1947

Purtând numele lui Tazio Nuvolari, pilot italian de
curse de dinainte de rãzboi, care a participat ºi în

1947 la cursa Mille Miglia, modelul a fost proiectat
de Giovanni Savonuzzi, inginerul ºef al Cisitalia
între 1945-1948. Automobilul are o caroserie în
întregime din aluminiu ºi a fost construit într-o

ediþie limitatã de aproximativ 20 de unitãþi.
Exemplarul expus este unul dintre cele 10 rãmase.

Prezentat în premierã la Salonul Auto de la Paris în 1955,
modelul DS 19 este una dintre cele mai emblematice
maºini de dupã rãzboi, pe care majoritatea designerilor
auto declarã cã ar fi vrut sã o proiecteze ei înºiºi. Modelul a
introdus o serie de inovaþii tehnice, printre care se numãrã
suspensia hidropneumaticã, un sistem modern de direcþie,
frâne disc faþã ºi ambreiaj asistat hidraulic. Pânã la
scoaterea sa din producþie, în 1975, au fost fabricate peste
un milion ºi jumãtate de unitãþi.

Cadillac a fost înfiinþat la Detroit de William H. Murphy
ºi Henry Leyland în 1902. Purtând numele ofiþerului
francez care a fondat acest oraº în 1701, marca a
devenit curând sinonimul automobilelor americane de
lux. Cadillac a devenit parte a General Motors în 1909.
Modelul 62 a fost unul dintre cele mai populare la
nivel mondial (designul sãu fiind aproape copiat de
alte modele europene). A fost produs ca ºi coupe,
decapotabil ºi sedan pânã în anul 1964.

Un alt model foarte popular, alãturi de
binecunoscutul Volkswagen „Bulli”,
mai ales în rândul tineretului anilor 60.
Motor: 4 cilindri în linie, 633 cmc, 21,5
CP la 4.600 rpm, viteza maximã 90
km/h, masã: 1.150 kg.

Giovanni Bertone, tatãl lui Nuccio (pãrintele designului auto
modern) a deschis un atelier de „rotãrie” în iarna anului 1912,
în Via Villarbasse, Torino. Giovanni era maestru lemnar, iar
trãsurile sale foarte apreciate ºi cãutate. Dar automobilul
tocmai îºi fãcuse intrarea în vieþile oamenilor. Datoritã
prieteniei sale cu Vincenzo Lancia, au apãrut primele
automobile cu caroserie Bertone, începând extraordinara
aventurã de la trãsurã...

...Capabile sã batã toate recordurile de vitezã ale lumii. 

Cadillac 62 - SUA 1947Citroën DS 19, Franþa 1955 Fiat 600 Multipla - Italia 1956

......llaa  aauuttoommoobbiilleellee  ddee  aazzii  ººii  ddee  mmââiinnee......

Mai multe
exemple ale

legendarei case
de design.

De la trãsurã...

Proiectat pentru a sãrbãtori centenarul Bertone, modelul
Nuccio este un tribut adus fondatorului companiei, un
exemplu elocvent al ADN-ului Bertone personificat într-o
maºinã sportivã (4,3 l, 8 cilindri, 480 CP). Designul aminteºte
de câteva dintre modelele Bertone care au fãcut istorie: Alfa
Romeo Carabo (1968), Lancia Stratos 0 (1970) ºi Lamborghini
Countach (1971).

Nuccio

Legenda unei legende, Bertone
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Din punct de vedere
profesional, sunteţi la

înălţime: e o perioadă în care
atrageţi succesul, în special prin
siguranţă şi inteligenţă, dar şi prin
spiritul de cooperare şi
diplomaţie. Sărbătorile bat la uşă
şi, o dată cu ele, planurile
grandioase de vacanţă încep să se
materializeze! Evitaţi cheltuielile
extravagante! Călătoriţi mult -
atenţie în trafic!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Veţi trece cu bine
peste această perioadă

dacă reuşiţi să vă cultivaţi simţul
umorului. Atât în viaţa
profesională, cât mai ales în cea
personală, cuvintele cheie sunt
„amabilitate şi tact”. Măcar din
punct de vedere financiar,
lucrurile vor fi ceva mai relaxate.
Călătoriţi moderat. Chiar şi aşa,
evitaţi să vă urcaţi la volan dacă
nu v-aţi odihnit suficient.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Lucrurile capătă
amploare în plan personal,

îndreptându-se spre o traiectorie
ascendentă. În plan profesional,
însă, va trebui să aveţi mare grijă
pentru a depăşi cu bine barierele
cu care vă veţi confrunta.
Creativitatea vă va ajuta. Veţi
călători foarte mult. Atenţie la
volan: evitaţi conflictele în trafic şi
nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Se anunţă o perioadă
plină de evenimente.

Pentru că veţi avea multe
de rezolvat într-un timp limitat,
stresul nu va întârzia să-şi
facă simţită prezenţa. Acţionaţi
cu diplomaţie şi apelaţi la
toate resursele de comunicare.
Nu ignoraţi problemele care par
greu de rezolvat - vă vor da mari
bătăi de cap ulterior. Călătoriţi
mult. Atenţie în trafic: nu fiţi
agresivi!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Este o perioadă
aglomerată, activă,

agitată. Vă veţi confrunta şi cu
bune şi cu rele. De
dumneavoastră depinde să
rezolvaţi fiecare situaţie în parte,
apelând la resursele potrivite. Veţi
călători destul de mult. Nu lăsaţi
oboseala şi stresul să vă domine!
Aveţi grijă în trafic, dar, mai ales,
de parteneriate, atât profesionale,
cât şi personale.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Se anunţă o perioadă
interesantă pentru

dumneavoastră. Lucrurile se
desfăşoară într-un ritm alert,
obositor, uneori par scăpate de
sub control. Însă rezultatul final
va fi de-a dreptul minunat în toate
planurile: financiar, profesional şi
personal. Veţi călători moderat.
Atenţie la volan: conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă!

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Vitalitate, energie, simţ
practic. Urmează o

perioadă bună pentru
dumneavoastră. Totuşi, nu vă
lăsaţi duşi de valul entuziasmului.
Trebuie să vă odihniţi şi să vă
planificaţi cu grijă activităţile. Nu
veţi călători foarte mult, însă dacă
o veţi face, ar fi indicat să vă luaţi
toate precauţiile privind starea de
funcţionare a maşinii în cazul unui
drum lung.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Iubirea vă bate la
uşă. O puteţi primi

pe uşa din spate (o relaţie
interzisă) sau o puteţi aştepta
în prag cu braţele deschise
(relaţia actuală se revigorează).
Alegerea vă aparţine, dar trebuie
să conştientizaţi că de asta
depinde viitorul dumneavoastră.
Alegerea din plan personal va
avea ecouri de foarte lungă
durată (câţiva ani) în toate
planurile.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Pentru mulţi, această
perioadă este plină de

frământări. Pentru
dumneavoastră însă, lucrurile vor
decurge calm, fără prea mari
bătăi de cap. Nici realizările nu
vor fi incredibile, dar nimic nu
pică din cer dacă nu-şi dă cineva
silinţa în acest sens. Veţi călători
mult. Şi tot în linişte - asta cu
condiţia să vă păstraţi în
permanenţă calmul şi echilibrul.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Entuziasmul este
elementul principal în

construcţia succesului
profesional. Şi nici rezultatele în
plan financiar nu vor întârzia să
apară. Puneţi-vă toate lucrurile în
ordine, păstraţi-vă voia bună şi
răbdarea: recompensele vor fi pe
măsură. În plan personal,
sentimentele înfloresc dacă
eliminaţi cenzura: oferiţi iubire –
primiţi (înzecit) iubire!

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Perioada se anunţă
extrem de plictisitoare şi,

pe alocuri, chiar dificilă. Veţi trece
cu bine peste aceste momente
doar dacă apelaţi la toate rezervele
de răbdare. Evitaţi relaţiile
interzise, chiar dacă, pentru
moment, vă vor da senzaţia că
viaţa e un pic mai frumoasă -
ulterior, viaţa va fi extrem de
neplăcută şi complicată. Călătoriţi
mult. Atenţie la volan!

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Veţi petrece momente
minunate alături

de familie şi prieteni de
Sărbători. Încercaţi să
menţineţi ştacheta voioşiei
cât mai sus şi pentru cât mai
mult timp. Vă va ajuta să treceţi
cu bine peste perioada
plictisitoare care va urma. De
asemenea, este indicat să vă
faceţi noi prieteni şi să vă
propuneţi rezolvarea unui proiect
complicat, de termen lung.

15 decembrie 2012 - 15 ianuarie 2013
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