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C a în fiecare an, în luna
sep tembrie, demarãm
con cursul „Romanian
Trans port Company of
the Year“, iar acest lucru

re prezintã un important prilej de
a vizita elita transportului ro mâ -
nesc de mãrfuri, de a vedea ulti -
me le tendinþe ale sectorului. ªi
nu este vorba doar despre cele
ºap te companii care au intrat în
finala competiþiei ºi pe care vã
invitãm sã le votaþi pe site-ul
www.ziuacargo.ro. Pentru aceastã
ediþie a concursului am primit zeci
de recomandãri, companii de
trans port cu care am discutat, iar
pe unele am avut prilejul chiar sã
le vizitãm.

ªi pentru cã aceastã com pe -
ti þie îºi propune în primul rând
popularizarea celor mai bune prac -
tici, am hotãrât sã prezint în acest
editorial, pe scurt, unele dintre
cele mai importante aspecte ur -
mã rite de cãtre transportatori pen -
tru a obþine performanþã.

Creºterea numãrului de km
parcurºi este esenþialã ºi este un
aspect urmãrit permanent de cãtre
companiile de transport. Astfel,
cei angrenaþi în transportul inter -
na þional încearcã sã utilizeze la
maxim programul de lucru al ºo -
ferilor (tot mai des utilizeazã doi
ºoferi pe camion) ºi se feresc pe
cât posibil de zonele cu infra struc -
turã deficitarã. Practic, încearcã
sã îºi þinã camioanele cât mai puþin
în România. Dar asta nu este tot.
Sunt cazuri în care firmele de
trans port optimizeazã lanþul logis -
tic al clienþilor lor pentru suplimen -
ta rea kilometrilor parcurºi de ºo -
feri ºi auto ve hicule. Acest lucru
se realizeazã prin creºterea par -
cu lui de semi re morci peste numã -
rul capetelor trac tor ºi prin reali -
za rea propriilor depozite.

Cu ajutorul unui parc cât mai
nou ºi prin instruirea permanentã
a ºoferilor, consumul mediu a atins
pentru unele firme cote con si de -
ra te nu demult imposibile. Sunt
trans portatori care au ajuns la un

con sum mediu ce a scãzut sem -
ni ficativ sub 30 l/100 km.

Expediþiile, grupajele, crearea
unor reþele de transportatori (co -
la boratori permanenþi) sunt alte
me tode importante pentru creº -
terea profitabilitãþii.

Sunt douã aspecte importante
care pot fi remarcate. Primul este
legat de relaþia cu ºoferii. Pentru
multe firme consumul normat a
dis pãrut, fiind cãutate metode ino -
vative de motivare ºi stimulare a
ºoferilor pentru a fi cât mai per -
formanþi.

Cel de-al doilea aspect este
legat de atitudinea proactivã a
unor transportatori. A devenit evi -
dent faptul cã, sub presiunea con -
curenþei, tarifele de transport sunt
greu de crescut ºi uneori chiar de
menþinut. Astfel, companiile de
transport au început sã gândeascã
sisteme ingenioase pentru creº -
te rea competitivitãþii. Pe de o par -
te, venituri mai mari prin creºterea
numãrului de km parcurºi precum
ºi prin oferirea de servicii com -
ple mentare. Pe de altã parte, scã -
derea costurilor. Dacã la debutul
crizei fiecare transportator cãuta
îmbunãtãţirea capacitãţii de moni -
to rizare a costurilor, astãzi sunt
com panii care imple men tea zã mã -
suri inovative pentru scã de rea
con tinuã a costurilor, atingând toa -
te aspectele legate de acti vi tatea
de transport.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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RAMONA MĂNESCU,
ŞEFĂ LA
TRANSPORTURI

Europarlamentarul PSD
Ramona Mãnescu, soþia
primarului Sectorului 6, Rareº
Mãnescu, a fost numitã
ministru al Transporturilor, în
locul lui Relu Fenechiu,
condamnat în primã instanþã la
5 ani de închisoare cu
executare. Premierul Victor
Ponta, cel care a asigurat
interimatul timp de 45 de zile
la conducerea instituþiei, i-a
cerut noii instalate la cârma
Transporturilor sã mãreascã
absorbþia fondurilor europene
din Programul POS-T ºi sã
semneze contractul cu GFR
pentru privatizarea CFR Marfã. 
Ramona Mãnescu a spus cã
aºteaptã susþinere din partea
personalului ministerului ºi a
cerut presei sã fie îngãduitoare
douã sãptãmâni, pânã se va
familiariza cu treburile
instituþiei.

ROMTRAILER LA SIBIU

Romtrailer vine în întâmpinarea
transportatorilor din centrul
þãrii, dar nu numai, printr-un
complex modern de servisare
deschis la Sibiu, în care s-au
investit 1,35 milioane euro (fãrã
echipamente) din care 900.000
euro au fost obþinuþi prin credit,
restul reprezentând investiþia
proprie. Suprafaþa atelierului de
lucru este de 680 mp, cu 5

canale de lucru, iar birourile ºi
depozitul de piese au câte 170
mp fiecare. Serviciile sunt
similare cu cele oferite de
centrul aflat pe A1 la km 23,
ITP ºi revizii, reparaþii instalaþii
pneumatice ºi electrice, axe ºi
sisteme de frânare, ºasiuri,
suprastructuri, structuri
frigorifice ºi prelate. Se executã
montaje de instalaþii hidraulice
ºi compresoare, reparaþii ºi
montaj de anvelope (truck point
Bridgestone), reparaþii în
garanþie pentru semiremorcile
Schmitz Cargobull ºi Spitzer
Silo, dar ºi reparaþii în caz de
accidente cu derulare direct
prin asigurãtor. Totodatã, la
noul service Romtrailer, se
elibereazã ºi certificate ATP.

PROIECT DE FORMARE
PROFESIONALĂ ÎN
DOMENIUL AUTO 

Grupul de formare profesionalã
Master în parteneriat cu Blocul
Naþional Sindical a finalizat un
proiect în cadrul cãruia peste
350 de persoane au beneficiat
de pregãtire profesionalã în
domeniul auto. Acest proiect
s-a desfãºurat pe durata a 3
ani, iar valoarea totalã aprobatã
a fost de 10,373 milioane lei.
Obiectivul proiectului
„Dezvoltarea unui sistem
inovativ de formare
profesionalã pentru
calificare/recalificare în meserii
din domeniul auto“ a fost atins,
peste 350 de persoane

beneficiind de cursuri de
calificare în domeniul service-
ului auto pe posturi de
mecanic auto, tinichigiu-
vopsitor auto ºi
electrician-electronist auto.
Aceste cursuri s-au adresat
angajaþilor care, fie nu au avut
o pregãtire profesionalã
corespunzãtoare acestui
domeniu, fie având deja
calificare într-o altã profesie
ºi-au dorit sã înveþe încã o
meserie pentru a face faþã
dinamicii pieþei forþei de
muncã ºi pentru a-ºi lãrgi
orizontul de cunoaºtere.

SCHNEIDER ELECTRIC
PREZINTĂ EVLINK

Cu ocazia International Electric
& Automation Show 2013,
desfãºurat la mijlocul lunii
septembrie la Palatul
Parlamentului, Schneider
Electric a prezentat soluþia
EVlink pentru vehicule
electrice, care include, pe
lângã staþiile de încãrcare
propriu-zise, ºi managementul
infrastructurii de încãrcare. În
funcþie de necesitãþile
utilizatorilor, este posibilã
încãrcarea optimizatã a
vehiculelor electrice în trei
moduri (normal, accelerat ºi
rapid), în orice moment al zilei
ºi în orice locaþie (acasã, la
birou, într-un parc auto etc).
Schneider Electric oferã ºi
suport în proiectarea
infrastructurii de încãrcare,
întreþinerea acesteia ºi un
management simplu ºi eficient,
care sã genereze reduceri de
costuri. Soluþia EVlink a
Schneider Electric a fost
prezentatã la IEAS 2013 alãturi
de douã modele de vehicule
electrice de la Renault, Kangoo
Z.E. ºi Twizy.

Spune-]i p`rerea!

Despre trimestrul IV
Cum consideraţi că vor fi ultimele 3 luni
ale acestui an din punctul de vedere al
volumului de marfă de transportat în
cadrul companiei dumneavoastră? Puteþi transmite

comentariile
dumneavoastrã
direct pe site-ul

www.ziuacargo.ro
la secþiunea

„Întrebarea lunii“.

1. Mult mai slabe decât perioada similarã a anului trecut.
2. Puþin mai slabe decât perioada similarã a anului trecut.
3. La nivelul anului trecut.
4. Puþin mai bune decât perioada similarã a anului trecut. 
5. Mult mai bune decât perioada similarã a anului trecut. 
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După ce a lansat în luna
aprilie „THE BEST XF EVER”
prin două evenimente la Cluj
şi Bucureşti, dealerul DAF în
România începe să livreze
noul model. Iar Dan
Eurotrans este compania
care achiziţionează primul
DAF XF EURO 6.
Dan Eurotrans este un client
tradiţional al EVW Holding,
specializat pe frig şi
transporturi generale, un
transportator a cărui flotă
este formată în majoritate
din camioane DAF, care a
achiziţionat peste 10
camioane grele de la EVW

Holding din 2010 până în
prezent.
Ultima achiziţie a companiei
arădene este chiar nava
amiral a producătorului
olandez, DAF FT XF EURO
6, cu 460 CP SSC, cutie
automată ZF, intarder şi
două rezervoare de aluminiu
pentru autonomie mai mare.

EVW HOLDING LIVREAZĂ EURO 6 CĂTRE DAN
EUROTRANS

Semnal de încredere 
pentru EURO VI

Mai mult de jumãtate dintre
respondenþii la întrebarea lunii
august au transmis un semnal de
încredere pentru vehiculele noi.
La întrebarea „Credeþi cã actuala
generaþie de camioane (EURO VI)

va asigura un consum mai mic de
carburant?“, 53% dintre cei care
au rãspuns au optat pentru prima
variantã „Da. Noile camioane au
un consum mai redus.“. 35% sunt
de pãrere cã în cazul camioanelor

EURO VI consumul este ase -
mãnãtor cu cel al camioanelor
EURO V, în timp ce 12% au optat
pentru varianta potrivit cãreia con -
sumul creºte în cazul mo delelor
EURO VI.
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Ziua Cargo: Sunt firmele de
transport obligate sã
efectueze un audit
energetic?
Marius Vladu: Societãþile co -

me r ciale care efectueazã doar ac -
ti vitate de transport ºi au în com po -
nenþa parcului auto mai mult de 25
de autovehicule au obligaþia sã dez -
volte programe de monitorizare ºi
gestiune a consumului de car bu ranþi
pentru grupul de vehicule de þinut
(art. 8 din OG 22/2008, art. 10 din

HG 409/2009). Pro gra mele de mo -
ni torizare ºi de gestiune a con su -
mului de carburanþi conþin mãsuri
de reducere a consumului de com -
bus tibili ºi, dupã caz, mãsuri privind
utilizarea biocarburanþilor. Ges tiunea
consumului de carbu ranþi include
date statistice privind dis tanþele par -
curse, numãrul de cã lãtori trans por -
taþi ºi/sau cantitãþile transportate,
pre cum ºi consu mu rile specifice, ex -
primate în tone echi valent petrol/mii
km, tone echi valent petrol/mii cãlã -

tori, tone echi va lent petrol/mii tone
km, tone e chi valent petrol/mii
cãlãtori km, dupã caz.

Societãþile comerciale care, pe
lângã activitatea de transport, des -
fã ºoarã ºi alte activitãþi ce implicã
consum de energie anual mai mare
de 200 tep (tone echivalent petrol)
tre buie sã se conformeze pre ve -
derilor art. 3 ºi ale art. 4 din OG
22/2008. Astfel:

a) pentru un consum de energie
anual cuprins între 200 tep ºi 1000
tep trebuie sã aibã un audit ener -
ge tic realizat o datã la 2 ani ºi sã
trans mitã ANRE „Declaraþia de con -
sum anual“ (art. 4 din OG 22/2008,
art. 5 din HG 409/2009);

b) pentru un consum de energie
anual mai mare de 1000 tep trebuie
sã se realizeze anual un audit ener -
getic, sã aibã un manager energetic
atestat ANRE, sã transmitã la ANRE
„Declaraþia de consum anual“,
„Ches tionarul de analizã ener ge -
ticã“ (pânã la 30 aprilie) ºi „Pro -
gramul anual de mãsuri de îm bu nã -
tãþire a eficienþei energetice“ (pânã
la 30 septembrie) (art. 3 alin. 1 din
OG 22/2008, art. 5 ºi art. 9 din HG
409/2009). Auditul ener getic
trebuie sã stea la baza stabilirii ºi
aplicãrii mãsurilor de îmbunãtãþire
a eficienþei energetice.

Care sunt amenzile pe care
le riscã dacã nu respectã
aceste reglementãri?
Sancþiunile pentru neres pec tarea

prevederilor art. 3 alin. 1 lit. a), b) ºi
c) ºi ale art. 4-8 din OG 22/2008
sunt prevãzute la art. 25 din acest
act normativ; cuantumul amen zilor
este de la 7.500 lei pânã la 15.000
lei ºi se aplicã opera to rului eco -
nomic. ANRE efectueazã controale
te ma tice prin Direcþia Generalã Con -
trol, care are evidenþa numãrului de
societãþi de profil controlate.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Transportatorii controlaţi 
şi de către ANRE
În urmă cu câteva săptămâni, am primit pe adresa redacţiei
solicitarea unei firme de transport de a lămuri necesitatea
efectuării unui audit energetic de către operatorii de transport.
Respectiva firmă fusese controlată de către agenţii ANRE
(Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei) şi
i se întocmise un proces verbal de sancţionare pentru lipsa unui
audit energetic. Prezentăm, în continuare, răspunsul ANRE la
întrebările noastre, semnat de către Marius Vladu, Director al
Direcţiei Comunicare, Cooperare şi Relaţia cu Parlamentul. 
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P revederea a fost prinsã
în HG 301/2012 pentru
aprobarea Normelor
me to dologice de apli -
ca re a Legii 333/2003

privind paza obiectivelor, bunu ri -
lor, valorilor ºi protecþia persoa -
ne lor. Evaluarea riscului la securi -
tatea fizicã trebuie efectuatã de
persoane autorizate înregistrate
în „Registrul Naþional al Evalua -
to rilor de Risc la Securitatea Fizi -
cã”. Neîndeplinirea cerinþelor a -
cestei reglementãri pânã la data
de 16 decembrie 2013 este con -
si deratã încãlcare a legii ºi pedep -
sitã cu o amendã cuprinsã între
5.000 ºi 10.000 lei. Potrivit lui
Io nel Popa, Senior Partner în ca -
drul companiei Senior Security
Con sulting, în acest moment în
România sunt înregistrate în „Re -
gis trul Naþional al Evaluatorilor
de Risc la Securitatea Fizicã” pes -
te 50 de companii, iar aceastã
evaluare impusã de lege se poate
realiza într-o perioadã relativ scur -
tã (una sau câteva zile), în funcþie
de numãrul de locaþii deþinute de
fiecare companie în þarã. La baza
evaluãrii stã o grilã legalã, în care
sunt o serie de aspecte de secu -
ri tate, vizând în special siguranþa
per soanelor, a bunurilor ºi a va -
lo rilor deþinute de fiecare com -
panie în parte.

Eficienţi pe
segmentul de
securitate

Lãsând la o parte aceastã eva -
luare obligatorie a securitãþii flu -
xu rilor, existã o serie de principii
a cãror respectare poate aduce
be neficii substanþiale mai ales
com paniilor aflate într-o zonã de
risc ridicat. Colaborarea cu o com -
pa nie care oferã consultanþã pen -
tru întãrirea securitãþii poate avea,
potrivit lui Ionel Popa, implicaþii
inclusiv în reducerea costurilor.

„Beneficiile pot fi semnifi ca -
ti ve. Este vorba despre reducerea
procentajului de furturi, a costu -
ri lor legate de securitate, dar ºi
de spre evitarea pierderilor de stoc
prin utilizarea unor practici proac -

ti ve. Senior Security Consulting
poate oferi soluþii customizate de
securitate, concepte de securitate
construite în funcþie de procesele
ºi necesitãþile beneficiarilor, dar
ºi o culturã de securitate integratã
în organizaþie“, a explicat Ionel
Popa. În paralel, se poate vorbi
de spre valoare adãugatã pentru
imaginea companiei ºi brandului,
prin creºterea clienþilor ºi parte -
ne rilor asupra afacerii, dar ºi prin
asigurarea unui mediu de lucru
sigur, cu tehnici non-agresive. 

Experienţă de
peste 30 de ani

Senior Security Consulting
ofe rã peste 30 de ani de expe -
rien þã cumulatã în domeniul secu -
ri tãþii în cadrul unor companii
majore locale ºi multinaþionale
pre cum Nokia, Philip Morris, Pe -
trom, Securitas, Group 4 Secu -
ricor, Altex sau Kaufland. Pe lângã

evaluarea legalã de risc, compania
oferã consultanþã privind mana -
ge mentul securitãþii, realizând
ana liza afacerii (raportare/analizã,
con trol, planificarea resurselor,
bench marking, bugetare), mana -
ge mentul proceselor interne (re -
sur se umane, proceduri, mediu
de lucru, puncte slabe), dar ºi ma -
nagementul contractelor de secu -
ritate externalizate (pazã, tehnic,
întreþinere ºi servicii de moni to -
rizare/investigaþie). 

„De asemenea, elaborãm pro -
iecte de securitate concretizate
prin audituri de securitate, eva -
lua re de risc ºi analiza pericolelor
în designul conceptelor de secu -
ritate/personal, proceduri ºi in te -
grarea sistemelor tehnice în poli -
tici, proceduri ºi direcþii de urmat,
dar ºi în programe de conºti en ti -
zare ºi training pentru echipa ma -
na gerialã, responsabilii de secu -
ritate ºi personal. În paralel, oferim
consultanþã privind mana ge men -
tul situaþiilor speciale (plan de
acþiune în caz de urgenþã, mana -
ge ment de crizã ºi plan de con ti -
nuitate a afacerii), dar ºi privind
sis teme de management al secu -
ritãþii informaþiei. Senior Security
Consulting este reprezentatã de
profesioniºti independenþi, care
deþin know-how-ul necesar pentru
protecþia afacerilor, fãrã a cheltui
mai mult decât este necesar pen -
tru paza umanã, echipamente teh -
nice sau alte resurse de securi ta -
te. Deþinem o experienþã vastã în
domeniul proceselor, al modului
de operare ºi al soluþiilor disponi -
bi le pentru liderii industriei din
diverse domenii, cum ar fi retail,
supply chain, producþie, opera þiu -
ni bancare, petrol, internet“, a mai
arãtat Ionel Popa, precizând cã
principalele motoare ale Senior
Security Consulting sunt exce len -
þa, urgenþa ºi eficienþa. „Þinând
cont de cele mai sus menþionate,
Se nior Security Consulting vã pro -
voacã sã rãspundeþi la o întrebare:
De ce sã angajezi o «problemã»
când poþi contracta o «soluþie»?“.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Evaluări obligatorii de
risc la securitatea fizică
Toate societăţile comerciale vor trebui ca, până la
mijlocul lunii decembrie, să îşi construiască un sistem de
management al securităţii pe baza unui proces autorizat
de evaluare a riscului la securitatea fizică.
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Ionel Popa
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C oncurenþi în an sunt, în or -
dine alfabeticã: Dian thus,
Lagermax AED Ro ma nia,
Logistics Ro-Tir, Polach
Logistics & Trans port,

Rou tier European Transport, Trans
Car ºi Van Moer Romania. Iar arti -
co lele de prezentare ale acestor
com panii le puteþi citi în pa ginile ur -
mãtoare. Operatorii care concu rea -
zã în acest an se axeazã în spe cial
pe transportul internaþional, dar ºi
transportul intern este reprezentat. 

Procedura de vot

Toþi cititorii revistei Ziua Cargo
sunt invitaþi sã voteze câºtigãtorul
ºi, pentru cã internetul a devenit
un instrument utilizat de toatã lu -
mea, întregul proces de vot se va
desfãºura pe website-ul revistei
- www.ziuacargo.ro.

Astfel, fiecare cititor va acorda
10 puncte companiei pe care o
con siderã cea mai potrivitã pentru
a câºtiga concursul, 6 puncte pen -
tru locul doi, 4 puncte pentru locul
trei, 3 puncte pentru locul patru,
2 puncte pentru locul cinci, res -
pec tiv 1 punct pentru locul ºase.
Pen tru ca votul sã fie unul valid,
tre bu ie respectatã aceastã pro -
ce durã, fie care cititor având drep -
tul sã vo te ze o singurã datã. În
plus, vor trebui completate datele
de contact ale celui care voteazã,
pentru cã, în ziua decernãrii pre -
mi ilor, va fi organizatã o tombolã
cu premii surprizã pentru parti ci -
pan þii la procesul de vot.

Votul cititorilor are o pondere
de 50% pentru rezultatul final, un

juriu format din specialiºti fiind
responsabil pentru restul de 50%.

Juriul este alcãtuit din: Sorin
Su puran - director general al Au -
to ritãþii Rutiere Române, Gabriel
ªtefãnescu - inspector de stat ºef
al Inspectoratului de Stat pentru
Con trolul în Transportul Rutier, co -
misar ºef Lucian Diniþã - direc tor
Direcþia Rutierã IGPR, Marin Lepã -
da tu - director general IFPTR (Insti -
tu tul de Formare Profe sio na lã în
Transporturi Rutiere), Ionuþ Simion
- partener PricewaterHou se Coo -
pers, Ștefan Ichim - reprezentant
MARSH, Dan Cote nes cu - di rec tor
general Bur satrans port, Adriana
Pãlãºan - vice preºedinte ARILOG
(Asociaþia Românã de Lo gis ticã),
Vasile ªte fãnescu - preºe dinte
COTAR, Doru Marian Crãc -
preºedinte FORT, Radu Dinescu -
secretar general UNTRR, Radu
Borcescu - redactor ºef Ziua Cargo.

Spectacol,
surprize şi...
informaţie de
ultimă oră

Festivitatea de premiere va
avea loc pe 31 octombrie la
Palatul ªtirbey (Buftea), un eve -

ni ment special, unde spectacolul
se va împleti cu informaþii de ulti -
mã orã despre piaþã. Aceasta pen -
tru cã, odatã cu decernarea titlului
„Romanian Transport Company
of the Year 2013 - Continental“,
vor fi prezentate ºi rezultatele
baro metrului pieþei de transport
ºi logisticã realizat de Ziua Cargo
ºi Supply Chain Management
Center.

Vom avea astfel, faþã în faþã,
rãspunsurile furnizorilor de servicii
de transport ºi ale clienþilor ºi vom
putea estima care sunt tendinþele
pe piaþa de profil. ªi pentru cã ne
dorim sã avem o imagine cât mai
corectã a pieþei de transport, vã
invitãm pe toþi (transportatori ºi
clienþi) sã rãspundeþi la ches tio -
na rul de pe pagina noastrã de in -
ternet www.ziuacargo.ro. Datele
pe care ni le veþi furniza vor fi
con fidenþiale, toþi cei care vor rãs -
pun de întrebãrilor din sondaj fiind
înscriºi într-o tombolã cu premii
surprizã. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Votează
Transportatorul
Anului 2013!
Începe votul pentru desemnarea
câştigătorului concursului „Romanian
Transport Company of the Year 2013 -
Continental“. Şapte companii se află şi în
acest an la linia de start a competiţiei. 
Iar votul dumneavoastră CONTEAZĂ...

Taxa de participare la Gala Premiilor de Transport unde vor fi
prezentate, în premierã, ºi rezultatele barometrului pieþei de
transport, este de 200 lei. Cei care vor vota însã în cadrul
competiþiei care desemneazã „Romanian Transport Company of the
Year 2013 - Continental“ vor putea beneficia de un discount de 50
lei, la care se va adãuga o reducere suplimentarã de 50 lei pentru
cei care vor completa chestionarul de pe pagina dedicatã studiului
de piaþã.

Spectacolul va fi oferit în
acest an de trupa TAXI.



A stãzi, flota Dianthus
re uneºte 220 de ca -
mi oane echipate cu
se miremorci standard
ºi megatrailer destina -

te mãrfurilor generale. „De la ni -
sipurile Antaliei ºi pânã în ghe -
þurile Suediei, nu existã drum
im portant al Europei pe care roþile
camioanelor Dianthus sã nu fi
rulat. Efectuãm transport în tot
spa þiul UE ºi suntem deschiºi ori -
cãror noi destinaþii în statele
emer gente, fiind receptivi la co -
menzi care, în mod normal, nu
sunt accesibile companiilor con -
cu rente. Putem acoperi cu succes
trasee noi ºi categorii de mãrfuri
speciale, fiind consecvenþi unei
flexibilitãþi în care am crezut încã
de la înfiinþare“, afirmã Adrian Ale -
xandru Dinoiu, managerul general
Dianthus, care îºi aduce aminte
cu nostalgie de perioada în care
a început, în 1993, afacerea alã -
turi de partenerul sãu. „Atât eu
cât ºi colegul meu am terminat
Po litehnica. Am fost ultima pro -
mo þie de ingineri care au primit re -
partiþie guvernamentalã. Colegul
meu a fost repartizat la un IAS, în
sudul judeþului Argeº, iar eu la o
întreprindere care se ocupa de iri -
gaþii. Iar înfiinþarea firmei a venit
din necesitatea noastrã de a trãi.
S-au fãcut 20 de ani de când am
înfiinþat firma. Ne-am dorit sã
avem cele mai moderne ºi bine
echi pate camioane, care sã ne
ofere performanþã, eficienþã, cu
un impact cât mai redus asupra
me diului, ºi am reuºit. Îmi aduc
aminte cã am fost primul trans -
por tator din România care a achi -
zi þionat camioane Volvo cu normã
de poluare Euro 5, în anul 2006.
Credem într-un transport cât mai
eficient ºi cât mai curat. Înde pli -
nim standardele europene antipo -
luare, fiind printre cei mai receptivi

transportatori români faþã de a -
ceastã tendinþã“, a continuat el.
De altfel, faptul cã Dianthus trans -
portã pentru industria auto implicã
alinierea la un sistem just-in-time,
unde erorile nu sunt permise, iar
calitatea parcului, noutatea lui
devin esenþiale.

Şoferi motivaţi
pentru camioane
performante

Un transport eficient înseamnã
atât camioane performante cât ºi
ºoferi experimentaţi. Iar pregãtirea
lor reprezintã un element esenþial
în cadrul Dianthus. Fiecare ºofer
rãs punde pentru maºina lui, care
îi este alocatã pentru perioade
îndelungate. „Foarte rar alocãm
doi ºoferi pe o maºinã. Potrivit
filo sofiei noastre, ºoferul preia
ma ºina nouã, îºi duce leasingul
pânã la capãt ºi timp de 4 ani stã
lângã maºinã. Din punctul nostru
de vedere, acelaºi stil de con du -
cere creºte ºi fiabilitatea“, a expli -
cat Adrian Alexandru Dinoiu. Con -
trolul activitãþii conducãtorilor
auto se face pe baza datelor ofe -
rite de computerul maºinii. Iar în
ultimele luni a fost introdus un

sistem suplimentar de premiere
fi nanciarã cu 1.000 de euro a ce -
lor mai buni 10 ºoferi. Sunt urmã -
rite mai multe aspecte privind
condusul economic, precum rula -
rea liberã sau numãrul de frânãri
la suta de kilometri sau procentul
în care a fost utilizat pilotul auto -
mat. „ªoferii care conduc bine,
care sunt corecþi cu firma primesc
un plus de 10% la diurnã. Una din -
tre regulile de bazã este ca ºo ferii
sã îºi primeascã banii la timp.
Exis tã inclusiv un panou unde sunt
prezentaþi cei mai buni ºoferi. De
asemenea, avem un sistem de
creº tere a loialitãþii ºoferilor, ofe -
rin du-le sporuri de vechime. Ast -
fel, pentru o perioadã de 5 ani de
lucru în cadrul companiei se acor -
dã un spor de vechime de 25%
din salariul fix, în timp ce pentru
o perioadã de 10 ani procentul
se dubleazã. Camioanele noastre
nu stau în parcare, þinem la oa -
meni. Dar ne-am schimbat optica,
în sensul cã ne-am dat seama cã
nimeni nu e de neînlocuit“, a con -
clu zionat managerul general Dian -
thus.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

septembrie 2013..................................................................................................................

Schimbãm din temelii
sistemul de motivare.

Vom face o notare a
parametrilor de conducere ºi,
în funcþie de aceasta, îºi vor
lua șoferii diurna.“

„

Am decis sã optãm pentru achiziþia de motorinã în sistem
vrac, ceea ce ne-a oferit în anumite perioade discounturi de 8-

9%. Am achiziþionat chiar douã cisterne în acest sens. Plãtim însã
motorina pe loc.“

„
Din pãcate, concurenþa neloialã se manifestã în continuare pe
piaþã ºi vor fi companii de transport care nu vor reuºi sã

supravieþuiascã în aceste condiþii. Mã aºtept sã aibã loc din nou o
corecþie, ca la sfârºitul anului 2008.“ 

„
Transport o sã mai fie cât o sã mâncãm, dar va exista o
tendinþã de creºtere a volumului mãrfurilor transportate în

sistem feroviar“

„

................................................................................................................ septembrie 2013
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DIANTHUS

Trecut şi VIITOR

O afacere de transport pornită în 1993, care a trecut prin
perioada de pionierat a breslei locale de profil, a
traversat perioada autorizaţiilor, perioada liberalizării
transportului în relaţie cu statele UE, a suferit de pe
urma crizei şi a reuşit să se ridice. Un nume care spune
multe oricărei persoane interesate de ramura
transporturilor din România: Dianthus.

Dianthus este certificatã
pentru calitate
ISO 9001-2008.

Toate vehiculele sunt dotate cu
sistemul Volvo de monitorizare
a flotei, Dynafleet, care oferã,
în timp real, toate informaþiile
necesare privind camionul ºi
ºoferul.

O flotã pentru o ofertã
completã de transport pe
segmentul de mãrfuri
generale ºi o oportunitate
pentru un numãr mare de
solicitãri de transport intern ºi
internaþional.

Adrian Alexandru Dinoiu -
manager general Dianthus:
Ne-am dezvoltat continuu în cei 20 de ani, iar
astãzi, suntem o companie care priveºte spre

viitor, mãrindu-ºi permanent capacitatea de
transport. Puterea unei companii de transport stã în
înþelegerea dorinþelor clienþilor ºi capacitatea de a

rãspunde prompt cu tot ceea ce îi stã în putinþã pentru a le rezolva
solicitãrile. Nu existã client cu solicitãri imposibile atunci când
existã un preþ corect pentru acestea“.

„
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LAGERMAX AED ROMANIA

24/7 lângă client

„N e adresãm în
spe cial indus -
triei auto, dar
a vem clienþi ºi
din alte sec -

toa re. Acest segment de piaþã im -
pu ne o mare rigurozitate în orga -
ni zarea transportului“, a afirmat
R a reº Mãcinicã, Managing Direc -
tor Lagermax AED Romania. El a
þinut sã precizeze cã industria
auto înseamnã un lanþ logistic ex -
trem de complex, care nu permite
eroare, ceea ce genereazã impli -
ca þii mari asupra livrãrilor. Iar
ºoferii reprezintã o verigã foarte
im por tantã. „În cazul nostru, ºo -
ferul þine legãtura cu ºeful de ser -
vice unde se face livrarea, par ti -
cipã la sortarea mãrfurilor în
depo zit, ºtie tot timpul ce trans -
por tã ºi ceea ce trebuie sã aibã
în vedere din punct de vedere teh -
nic. Transferãm toatã partea de
co municare ºoferului, care þine
legãtura cu clientul (ex. ºeful de
service) pe tot parcursul livrãrii.
Realizãm în special livrãri de piese

de schimb cãtre service-uri ºi dea -
leri din toatã þara.“ Rareº Mãcinicã
a subliniat cã segmentul de piese
de schimb este unul foarte atent
monitorizat dupã ce, în urma
studiilor, s-a ajuns la concluzia cã
im pactul acestei zone în profi ta -
bi litatea producãtorilor auto este
de peste 50%. În acest context,
lanþul logistic este cu atât mai im -
por tant. „Putem livra 70-80 de
re pe re, în condiþiile în care un re -
per reprezintã un destinatar iar
pe fiecare destinatar existã 4-5
co lete. Practic, ºoferul este res -
pon sabil pentru distribuþia a circa
250 de colete într-un sistem next
day delivery“, a mai arãtat Manag -
ing Directorul Lagermax AED Ro -
mania. El a apreciat cã distribuþia

de piese de schimb reprezintã un
hibrid între distribuþia clasicã ºi
cu rierat, perioadele de livrare fiind
foarte scurte. Altfel spus, chiar ºi
atunci când sistemul în care se
lu creazã este unul „next day deli -
very“, în multe cazuri se impun
ore pentru livrare (pânã în ora
12.00 sau pânã în ora 15.00, de
exem plu). Totul este precis plani -
fi cat, iar calitãþile ºoferului depã -
ºesc pu þin sfera obiºnuitã, pentru
cã par ticipã activ în lanþul logistic.
S-ar putea spune cã are calitãþi
s imilare cu ale unui gestionar de
de pozit sau dispecer de transport.

Iar pentru ca lucrurile sã mear -
gã bine, în cadrul Lagermax AED
Ro mania au loc traininguri interne
unde ºoferilor li se pre dau detaliile

Viitorul în transporturi înseamnă să fii foarte rapid. Să fii
lângă client. Sunt principii pe care îşi gândeşte
dezvoltarea Lagermax AED Romania, abordând o nişă
potrivită companiilor medii care, printr-o flexibilitate
accentuată, ocupă locul lăsat liber de marii jucători din
domeniu.

tehnice privind mãr furile transpor -
tate ºi modul în care trebuie abor -
dat transportul, pe ba za instruc -
þiunilor primite de la pro du cãtorii
pieselor auto. „Avem ghi duri de
manipulare ºi transport pen tru
piesele considerate critice, care
sunt afiºate în depozit ºi fã cu te
cunoscute tuturor angajaþilor ce
intrã în contact cu acestea, in clu -
siv ºoferilor. Sunt proceduri clare
privind manipularea pieselor, am -
ba larea lor, alocarea unor anu mi -
te zone în depozit. Sunt anumi te
semne specifice de fragilitate pe
care, dacã ºoferul nu le înþele ge,
poate manipula greºit piesele res -
pective. Existã inclusiv un ma nual
al ºoferului ca parte a trai ning u -
 lui“, a mai arãtat Rareº Mã ci nicã.
El a precizat cã maºinile din parcul
companiei sunt folosite aproape
exclusiv pentru livrarea de piese
cãtre dealeri ºi servi ce-uri. Iar prin
aceasta asigurã o mare fle xi bili -
tate în raport cu cli enþii. „Atributul
Lager max este fle xibilitatea. Apar
urgenþe sau livrãri la 12 noaptea,
sâm bãta sau du minica ºi este
foar te important sã ai controlul
întregului proces. Avem doi ºoferi
pe fiecare maºinã ºi ºtim în fiecare
moment unde se aflã. Noi privim
ºoferii ca pe o parte integrantã
din procesul lo gistic. Este un post
im portant. De aceea trebuie sã

co munice foarte bine. Nu vrem sã
fie absolvenþi ai Academiei Româ -
ne, dar nici sã facã greºeli de gra -
mat icã sau sã aibã un stil agresiv.
Trebuie sã aibã un stil apropiat
de cel al unui vân zãtor de servicii“,
a mai con tinuat Managing Direc -
torul Lager max AED Romania.

Şoferi motivaţi
pozitiv

Motivaþia ºoferilor se face prin
bo nusuri, pe care le primesc sub
for mã de prime, dacã îºi înde pli -
nesc obiectivele. „Obiectivele pe
care le avem noi le au ºi ei. Este
vor ba despre acel «service level
agre  ement». Nu ne permitem erori
pentru cã fiecare greºealã se rãs -
frân ge nu numai în calitatea servi -
ci ilor Lagermax Romania, dar pu -
tem afecta imaginea Grupului în
ge neral. Sunt contracte foarte mari
la nivel de grup, pentru care depu -
nem foarte mari eforturi sã le
desfã ºu rãm aºa cum trebuie. E nor -
mal sã fim foarte rigizi atunci când
vine vorba de eroare. Iar pre siunea
vine din partea clienþilor. De aceea
avem o relaþie deschisã cu ºoferii.
Impor tant este ca în ca zul unei
greºeli sã înþeleagã unde au greºit.
Bine  în þeles, o gre ºea lã poate
atrage dupã sine tãie rea bonu su -
ri lor, care rep rezintã o parte im -
portantã din venit. Þinem evidenþa
lunar centra lizat asupra costurilor
de transport ºi ne con cen trãm
asupra celor varia bi le. Dar în ceea
ce priveºte camio nul, nu raportãm
performanþa strict în legãturã cu
Lagermax, ci în legã tu rã cu clientul.
Le explicãm ºofe ri  lor cã nu Lager -
max le plãteºte sa la riile, ci clientul.

E simplu. Trãim din clienþi“, a su -
bli niat Rareº Mã cinicã. 

De menþionat cã maºinile sunt
ur mãrite prin GPS, compania
beneficiind totodatã de un TMS
(Transportation Management Sys -
tem), care funcþioneazã în legã -
turã directã cu WMS-ul (Ware -
house Management System),
ceea ce permite urmãrirea în timp
real a mãrfurilor. „Clientul se poa -
te interfaþa ºi poate avea infor -
ma þiile acestea prin intermediul
internetului. Poate vedea tot ceea
ce înseamnã stoc, livrãri ºi sta -
tusul acestora.“

Specialişti în
grupaj
internaţional

Lagermax AED Romania este
spe cializatã pe grupaj interna þio -
nal, segment pe care beneficiazã
de susþinerea grupului. „Acoperim
toatã Europa într-un mod foarte
vizibil. Iar tendinþa de creºtere a
niºei de grupaj se simte ºi la nivel
general, de grup. Este o niºã pen -
tru toatã Europa“, a mai arãtat
Managing Directorul Lagermax
AED Romania, subliniind cã, dacã
în urmã cu 3-4 ani discuþiile erau
purtate cu clienþii în general în ju -
rul camioanelor complete, astãzi 9
din 10 clienþi solicitã grupaj. „Existã
o tendinþã accentuatã sã se evite
stocurile, se lucreazã pe co menzi
ºi astfel nu mai poþi sã influenþezi
cererea prin cantitãþi mai mari, cu
discounturi de vo lum“. De altfel, în
acest context, se simte o schimbare
a volumelor din China cãtre Europa.
Rareº Mã ci nicã a apreciat cã foarte
multe companii pentru care Lager -
max AED furnizeazã servicii îºi
cautã furnizori în Europa, tocmai
din cauza lead-time-ului foarte mare
cu China. Iar acest lucru are un im -
pact pozitiv ºi pentru grupajele
internaþionale. „Lumea nu mai vrea
sã mai audã de stocuri. Creº te
cross-docking-ul ºi stocul tam pon
se mãreºte un pic, dar rãmâne stoc
tampon, iar cu China nu mai poþi
face acest lucru. Se schimbã din
nou centrul de greutate al eco -
nomiilor mondiale, care doresc
acum producþia mai aproape“, a
concluzionat Rareº Mãcinicã.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Rareş Măcinică, Managing
Director Lagermax AED Romania:

Are loc o regândire a economiei mondiale, ce
se reflectã în principal în transport, care s-a

fracþionat.“

„

Vrem sã investim în
flotã ºi sã grupãm pe

transport mãrfuri din
domeniul auto cu mãrfuri de
pe alte segmente, chiar dacã
industria auto este una cu
cerinþe foarte mari.“ 

„ Mergem pe principiul:
cum te tratezi tu aºa vei

fi tratat ºi cu cât investeºti
mai mult în tine cu atât vei fi
mai mult respectat.“

„

Clienþii vor astãzi un concept bine conturat de transport. Vrem
sã transmitem cã suntem o companie medie, dar flexibilã,

care investeºte în imagine, în oameni, în ºoferi, pregãtindu-i sã
comunice bine ºi sã fie atenþi la client. Credem cã putem face astfel
diferenþa.“

„



Serbia ºi Moldova, clienþii mari
beneficiind de flote dedicate.

Trainiguri şi
sisteme IT pentru
reducerea
cheltuielilor

Reducerea cheltuielilor ºi o
gestiune cât mai efientã a flotei re -
pre zintã una dintre direcþiile ur mã -
rite cu mare atenþie începând din
2011. Directorul Logistics Ro-Tir a
subliniat cã maºinile noi aduc
economii din punctul de vedere al
con sumului, al taxelor de drumuri,
al mentenanþei ºi servisãrii. În pa -
ralel, se organizeazã periodic trai -
nin guri cu ºoferii privind condusul
economic, iar pe camioane au fost
montate GPS-uri, cu sonde de ni -
vel în rezervor. Sistemul IT al com -
paniei este conectat la sistemul de
monitorizare a maºinilor, ceea ce
permite optimizarea activi tã þilor.

„Sistemul de monitorizare ne
oferã informaþii în timp real despre
maºinã. Putem verifica, printre
altele, dacã se respectã traseul.
A fost o realã problemã la început
sã disciplinãm ºoferii. Suntem în
cãutare de dispeceri bine calificaţi
în așa fel încât gestionarea ca mi -
oa nelor alocate sã fie cât mai bu -
nã“, a precizat Ciprian Cristea.
Comu nicarea între dispeceri ºi ºo -
feri se face telefonic, inclusiv pe
cursele de Moldova ºi Serbia,
motiv pentru care contractele cu
fur nizorii de telefonie se rene go -
ciazã periodic.

Logistics Ro-Tir urmãreºte în
aceastã perioadã creºterea por -
to foliului de clienþi pe partea de
am balare, logisticã și distribuţie. 

Pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor clienþilor, în prezent se
dez voltã o interfaþã IT, prin inter -
me diul cãreia aceºtia vor avea ac -
ces la poziþia camioanelor, status
încãrcare/descãrcare, precum ºi
la alte informaþii utile. În acest
sens, în vederea finanţãrii achizi -
ţii lor, avem proiecte depuse pen -
tru accesarea de fonduri euro -
pene“, a concluzionat Ciprian
Cristea.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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LOGISTICS RO-TIR

În pas cu piaţa

L ogistics Ro-Tir este o
afacere de familie din ra -
mura transporturilor de
mãr furi, înfiinþatã în anul
1994, pentru a efectua

trans port internaþional pe relaþia
Ro mânia - Austria. „Suntem cu -
nos cuţi și am funcþionat sub nu -
me le Spedition Ro-A-Tir, dar, din
anul 2008, am dezvoltat și trans -
por tul de persoane, moment în
care am decis, pentru un mai bun
management, despãrţirea celor
douã activitãţi. Transportul de per -
soane este astãzi gestionat prin
Spedition Ro-A-Tir, în timp ce
trans portul de marfã a fost preluat

de o firmã nouã - Logistics Ro-
Tir“, ne-a explicat Ciprian Cristea,
di rector Logistics Ro-Tir. El a men -
þionat cã în viitorul apropiat com -
pa nia va demara ºi activitatea de
lo gisticã, prin intermediul unui de -
po zit pe care îl vor construi în par -
cul industrial Șura Micã, lângã
cen tura autostradã Sibiu.

Ciprian Cristea a arãtat cã so -
cie tatea de ţi ne o flotã cu o posi -
bi litate variatã de transport.

„S-au achiziþionat 10 semire -
morci «walking floor» pentru
transport mãrfuri neambalate (ru -
me guº, cereale, deșeuri), precum
ºi echipamente de transport con -

tai nere, urmãrindu-se lãrgirea ariei
de activitãþi prestate“. 

În prezent, parcul Logistics
Ro-Tir este format din aproximativ
100 de camioane, în cea mai mare
parte destinat transportului de
mãr furi generale. O micã parte
din flotã este destinatã și trans -
por tului la temperaturã controlatã.
Peste 60% dintre camioane sunt
noi, achiziţionate în perioada
2012-2013. Politica firmei pentru
anul 2014 presupune achiziþia
anua lã a aproximativ 15-20% de
uni tãţi pentru înlocuirea parcului
vechi.

„Am ales transportul inter na -
þio nal bilateral. Avem contracte
bu ne cu clienþii ºi asigurãm de o
ma nierã eficientã turul ºi returul
ca mioanelor. Punem accent în
con tinuare pe transportul de mãr -
furi destinate industriei auto. Este
un business pe care ne-am spe -
cializat ºi pe care îl facem foarte
bine“, a subliniat directorul Logis -
tics Ro-Tir. Relaþiile urmãrite cu
precãdere de vehiculele com pa -
niei sunt Austria, Germania, Italia,

Un business de transport, din Mediaş, care
s-a adaptat vremurilor, care urmăreşte
astăzi o linie modernă, care demonstrează
că dezvoltarea este posibilă atunci când
reţeta este cea corectă.

Ciprian Cristea, 
director Logistics Ro-Tir

Vom dezvolta depozite la Mediaº ºi la Sibiu,
având în vedere cã începe sã prindã contur

Coridorul 4 Pan-european. Sibiul se va transforma
într-un centru logistic important, o concurenþã
importantã pentru Cluj. Este singurul oraº mare din

centrul þãrii care are nod de cale feratã, aeroport, plus linie directã
cu exteriorul þãrii prin viitorul Coridor 4 Pan-european.“

„

Pe segmentul
automotive trebuie sã fii

foarte serios ºi sã respecþi cu
stricteþe timpii stabiliþi
contractual. Pentru a ne
optimiza încãrcãrile ºi
descãrcãrile, am gãsit soluþii
împreunã cu partenerii noºtri,
precum lãsarea
semiremorcilor la încãrcat,
fapt posibil datoritã numãrului
mare de semiremorci din parc.
Astfel, reducem la minim
timpii morþi.“ 

„

Cu cât îi creezi unui
ºofer condiþii mai bune,

cu atât el este mai eficient. De
aceea am încercat sã le
punem la dispoziþie maºini cât
mai noi, sã achitãm salariile la
timp, sã le dãm curse fixe. În
acest context, în ultimul an
primim zilnic CV-uri pentru
postul de ºofer, ceea ce nu
poate decât sã ne bucure.“

„

Avem un service
destinat camioanelor ºi

autobuzelor, care se
adreseazã inclusiv terþilor.“

„

Cosmin Mayr, 
patronul Logistics Ro-Tir



„Acum suntem în curs de a înnoi
toatã flota. În prezent, este ex trem
de important sã avem ca mi  oane
noi. Flota to ta lã va fi de apro  ximativ
60 trac toa re ºi 100 de se mire -
morci“, a arã tat Andrei Covaci.

Oportunităţile...
crizei

Dupã cum am amintit, com pa -
nia a cunoscut o dezvoltare acce -
le ratã tocmai pe timp de crizã.
Fle xibilitatea, controlul riguros
asu pra costurilor, profesio na lis -
mul, calitatea, dar ºi... un dram de
noroc ºi-au avut rostul lor în re -
dre sarea dupã prima loviturã a cri -
zei ºi în dezvoltarea ulterioarã. 

„Abia la sfârºitul lui 2008 - în -
ce putul lui 2009 s-au simþit serios
pro blemele. Piaþa a mers foarte
slab. Ceea ce ne-a salvat a fost un
con tract de transport cereale din
Ro mânia cãtre Italia. Practic, am
fost oamenii potriviþi la locul potrivit.
Au fost cantitãþi foarte mari, pe care
nu am putut sã le aco perim numai
noi. Media a fost de 5-6 camioane
încãrcate pe zi, am luat tot volumul
ºi am dat de lucru ºi altora. Preþul
trans portului era foarte slab, dar
era un contract stabil cu plata la 7
zile. La întoar ce re, cursele erau, de
a semenea, slab plãtite ºi astfel în -
ca sãrile aco pereau cu greu cos tu -
rile. În pe ri oa da respectivã am avut
cam 10.000 euro minus pe firmã,
pe lunã, timp de vreo 2-3 luni, pânã
când am început sã ne redresãm”,
subliniazã Andrei Covaci.

Creºterea flotei, precum ºi
noile realitãþi ale pieþei au asigurat
dezvoltarea companiei. 

„Chiar dacã a fost crizã, unul
dintre secretele dezvoltãrii a fost
faptul cã am reuºit sã ne mãrim
flota. Flexibilitatea conteazã foar -
te mult. Pe de altã parte, pro ble -
mele flotelor mari au fãcut loc pe
piaþã ºi au creat oportunitãþi. Apoi,
a fost vorba despre o reaºezare
a clienþilor mari de transport, care
s-au reorientat ºi cãtre transpor -
ta tori mai mici”. 

În prezent, compania se con -
cen treazã pe transportul în spaþiul
UE, realizând cât mai mulþi km în
afara României.

„Avem un proiect pe care l-am
discutat cu unul dintre clienþii
noºtri pentru Rusia, avem ºi po -
si bilitãþi de retur, dar este deo -
cam datã numai în faza de dis -
cuþii”, subliniazã administratorul
Polach Logistics & Transport. 

Optimizarea
costurilor -
element esenţial

Revenind la dezvoltare, dupã
cum am subliniat, compania achi -
ziþioneazã numai camioane noi,
ºi asta din mai multe consi de -
rente. În primul rând, mai ales în
contextul trans porturilor just-in-
time, în care com pania s-a impli -
cat foarte mult în ultima vreme,
clienþii cer cami oa ne performante.
„De exemplu, în cadrul unui con -
tract nou pe care îl avem, sunt pe -
na lizãri la des cãr ca re. Trebuie sã
îþi limitezi riscurile ºi sã ai un timp
foarte scurt de re ac þie. Nu ne per -
mi tem sã avem de fec þiuni care sã
genereze întârzieri”, spune Andrei
Covaci.

Pe de altã parte, este vorba
despre consum. „Un EURO 3 con -
su mã 32 l/100 km, un camion
nou 27 l/100 km. Rezultã o eco -
nomie de aproximativ 1.450 euro
pe maºinã. De asemenea, cos tu -
rile de reparaþii-mentenanþã erau
mai ridicate.”

Pentru a obþine un tarif cât
mai redus la carburant, Polach
Logistics & Transport a adoptat
so luþia de a achiziþiona combus -
ti bil en-gros cu banii jos, având
re zervoare de motorinã în curte
ºi un contract avantajos cu fur ni -
zo rul. Astfel, se înregistreazã o
re ducere importantã a costurilor.

În plus, compania moni to ri -
zeazã atent consumul de com -
bus tibil pe camion, organizând ºi
cursuri de conducere economicã
pentru ºoferi. Nu în ultimul rând,
com pania realizeazã operaþiunile
de reparaþii ºi întreþinere, în afara
garanþiei, în regie proprie. 

De la sfârºitul anului 2010,
Polach Logistics & Transport a im -
plementat un program care þine
evidenþa profiturilor ºi cheltuielilor
pe fiecare cursã, realizeazã ges -

tiu nea flotei ºi poate sã genereze
o varietate de rapoarte utile - cifrã
de afaceri pe camion, rentabilitate
ºofer etc. De asemenea, trac toa -
re le sunt monitorizate în timp real
prin intermediul Cefin Systems,
pe semiremorci fiind montat un
sis tem de poziþionare SAS. 

Importanţa unor
şoferi buni

Tot în contextul optimizãrii
cos turilor, Polach Logistics &
Trans port pune un accent deo se -
bit pe ºoferii buni ºi, mai ales...
cinstiþi. Implementarea sistemelor
de monitorizare a consumului în
2009-2010 a dus la o schimbare
a proape totalã a garniturii de
ºoferi.

„În prezent, nu mai este atât
de greu sã gãseºti ºoferi buni,
mai ales dacã eºti dispus sã pl ã -
teºti corect ºi la timp, dar, desigur,
compania a elaborat un set de ce -
rinþe pe care ºoferul va trebui sã
le îndeplineascã. Înainte de anga -
ja re, fiecare ºofer este testat teo -
re tic ºi practic”, spune Andrei Co -
vaci, subliniind cã, în viitorul
apro piat, compania o sã introducã
ºi un sistem de evaluare pentru
ºoferii sãi, în funcþie de care se
vor acorda bonusuri sau se vor
aplica pe nalizãri. 

„Vor fi premiaþi ºoferii cei mai
buni, cu cel mai mare numãr de km,
cu consumul cel mai redus, care au
avut cea mai mare grijã de ma ºinã
etc. De asemenea, va fi pe nalizat
cel care va avea cele mai multe
daune“, a explicat ad mi nis tratorul
Polach Logistics & Transport. 

Calitate înainte de
toate

Pentru clienþii Polach Logistics
& Transport, deci ºi pentru com -
pa nie, este foarte importantã ca -
li tatea serviciilor. ªi acolo unde
este calitate, trebuie sã existe ºi
cer tificare. „Suntem în prezent în
curs de implementare a certificãrii
de calitate TUV. Am început pro -
ce sul ºi probabil în douã luni va
fi complet implementat. Suntem
în permanenþã monitorizaþi de cã -
tre clienþii noºtri ºi punctaþi pentru
performanþã.“ 

Ca perspectivã de dezvoltare
pe termen scurt-mediu, compania
are în vedere ºi construirea unui
de pozit, pentru mai multã flexi bi -
li tate în preluarea ºi livrarea mãr -
fu rilor pentru clienþi. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Andrei Covaci, administratorul
Polach Logistics & Transport:

Nu dorim sã fim o firmã mare, ci una micã, dar
stabilã ºi foarte bine organizatã. Pentru

moment, cam în zona aceasta ne vedem: 60 de
capete tractor ºi 100 de semiremorci. Cred cã am
ajuns la momentul la care ne vom opri cu mãrirea

flotei ºi vom cãuta sã consolidãm activitatea.”

„
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Polach Logistics & Transport

Dezvoltare pe timp
de criză

L a ora actualã, Polach Lo -
gistics & Transport deþine
o flotã de vehicule ultra -
mo derne, aflatã într-o
con tinuã evoluþie, care in -

clude semiremorci mega cu pre -
latã, Vario ºi speciale pentru trans -
portul de anvelope (certificate EN
12642XL) ºi capete tractor Volvo
ºi DAF, majoritatea EURO 5. Acti -
vi tatea companiei se bazeazã pe
câteva valori cheie, printre care
se numãrã flexibilitatea, fiabilita -
tea ºi viteza de rãspuns.

Evoluţia parcului

Ca majoritatea poveºtilor de
succes pur româneºti din do me -
niul transporturilor, ºi istoria
Polach Logistics & Transport a în -
ceput în anii 90, cu un singur ve -
hicul, condus chiar de patronul
com paniei. „Prima maºinã, în
1993, a fost un TV cu dubã frigo -
ri ficã. Apoi am vândut duba ºi am

cu mpãrat douã camioane din
1986 cu cabinã Volkswagen. Mer -
geam foarte mult în Maramureº,
cu diverse mãrfuri, ºi de acolo
aduceam cherestea”, îºi amin teº -
te Andrei Covaci, administrator
Polach Logistics & Transport.

Pe partea de camioane mari,
primul leasing a fost un Volvo, în
2003.

„L-am condus eu o scurtã pe -
rioa dã de timp, pentru cã am rea -
lizat repede cã nu poþi fi ºi ºofer,
ºi, în acelaºi timp, sã conduci o
firmã. Cu camionul acesta, am fã -
cut numai transport internaþional,
mai ales cãtre Germania. La vre -
mea respectivã, tarifele de trans -
port erau aproape cu o mie de
euro mai mari decât acum. Sigur,
erau cheltuieli mai mari ºi pro ble -
me cu CEMT-urile ºi autorizaþiile“,
a com pletat Andrei Covaci.

În 2003, compania dispunea
de douã vehicule, alãturi de Volvo
fiind achiziþionat ºi un camion

frigorific Mercedes. Apoi, în 2004,
a mai venit un camion Iveco, fo -
lo sit mai ales pentru o cursã între
Ti miºoara ºi Piteºti, pentru Dacia.
De altfel, aceasta a marcat în ce -
pu turile specializãrii companiei în
trans portul de piese ºi compo -
nen te auto.

Achiziþiile au continuat ºi,
dupã un an 2006 foarte bun, în
2007 au fost luate în leasing patru
Volvo, cu un avans de 25-30%. 

„2006 a fost un an bun pentru
noi, am reuºit sã obþinem mai
multe autorizaþii, am prins curse
bu ne. A fost foarte mult de lucru
în perioada respectivã”, poves -
teº te administratorul Polach Lo -
gis tics & Transport .

Interesant este faptul cã dez -
voltarea cea mai importantã a
parcului a avut loc dupã declan -
ºa rea crizei, preþul scãzut de achi -
ziþie, atât pentru vehiculele se -
cond-hand, cât ºi pentru cele noi
fiind un factor important.

Înfiinţată în anul 1993, compania Polach Logistics &
Transport, cu sediul la Pecica în judeţul Arad, a devenit în
ultimii ani un nume respectat pe piaţa transporturilor din
România. Într-o vreme de criză, în care mulţi cărăuşi s-au
confruntat cu probleme aproape insurmontabile - unii dintre
ei fiind forţaţi să vândă camioane sau chiar să îşi închidă
activitatea, Polach Logistics & Transport a cunoscut o
dezvoltare fără precedent de la înfiinţarea firmei.
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Routier European Transport

„Maşina nu trebuie
să stea“

A stãzi, Routier Euro -
pean Transport are
peste 60 de angajaþi
(30 ºoferi) ºi opereazã
trei depozite, douã în

România (Cluj ºi Bucureºti) ºi unul
în Italia. Flota este compusã din
11 capete tractor ºi 61 de semi -
re morci, iar compania colaboreazã
cu peste 50 de subcontractori
per manenþi pe partea de transport
ºi distribuþie. Cea mai recentã
realizare este propriul sediu de
la Cluj (birouri ºi depozit), o inves -
tiþie de 1,5 milioane euro, ce a
devenit funcþionalã în acest an la
1 mai.

Paşii dezvoltării

„Unchiul meu a propus sã în -
ce pem aceastã activitate, el având
deja experienþa din Italia, unde
des chisese o firmã în 2003 ºi
ajun sese la 7 camioane. Astfel,
acti vitatea în România a început
ca ºi casã de expediþie, ca mi oa -
ne le fiind ale firmei din Italia. Din
mai 2007 am trecut câteva ca mi -
oane pe firma din România“, a
pre cizat Rareº Retegan, director

ge neral Routier European Trans -
port.

Fiind o firmã micã, anul 2009
a fost traversat fãrã mari dificultãþi,
în ciuda crizei. Numãrul subcon -
trac torilor a crescut ºi, în acelaºi
ritm, ºi flota de semiremorci.

„Ne-am gândit tot timpul sã
ex tindem flota cu semiremorci,
acestea fiind mult mai accesibile
faþã de capetele tractor. Astfel,
cu aceiaºi bani, am achiziþionat
mai multe unitãþi. În plus, co la bo -
rarea cu proprietarii capetelor
trac tor are un avantaj: cei mai
mulþi sunt foºti ºoferi, care ºi-au
deschis firmã ºi au multã grijã de
cos turile lor pe maºinã. Acest mo -
del de activitate l-am preluat din
Italia, unde unchiul meu a lucrat
în acest sistem. Bineînþeles, avem
aceiaºi parteneri, nu facem o
cursã cu unul ºi apoi luãm pe
altul“, a explicat Rareº Retegan.

Dupã dezvoltarea parcului de
semiremorci, s-a simþit nevoia de -
pozitelor. Fiind vorba de grupaje,
marfa este consolidatã la Cluj ºi
Bucureºti.

„Deja în toamna lui 2009
aveam primul depozit. Ne-am se -

lec tat mai mulþi clienþi ºi am înce -
put sã facem grupaje. La început
am folosit un depozit închiriat al
unei alte firme din Cluj, dar când
am vãzut cã au crescut volumele,
am fãcut un calcul de rentabilitate
ºi am realizat cã e mai rentabil sã
avem propriul depozit“, a relatat
directorul general al companiei.

Depozitul din Bucureºti are
400 mp ºi este închiriat. Preluarea
ºi distribuþia mãrfurilor este rea -
li zatã cu autoutilitare de pânã la
7,5 t, de cãtre subcontractori care
lu creazã exclusiv pentru Routier
European Transport.

Compania opereazã, de ase -
me nea, un depozit închiriat în Ita -
lia, la Modena, de 400 mp.

Peste 50 de
subcontractori

Routier European Transport
lu creazã cu foarte mulþi subcon -
trac tori, atât pe partea de dis tri -
bu þie ºi preluare a mãrfurilor (10
firme), cât ºi pentru transportul
in ternaþional (aproximativ 40 fir -
me, cele mai multe deþinând un
singur cap tractor).

Cu sediul la Cluj, Routier European Transport reprezintă o
afacere dezvoltată în jurul grupajelor. Iar optimizarea
continuă a acestui tip de transport a determinat etapele
de dezvoltare ale companiei.

„Pentru a menþine standardul
de calitate avem un set de reguli
pe care subcontractorii îl respectã,
iar pe de altã parte existã o serie
de beneficii pe care aceºtia le au.
În primul rând, asigurarea CMR o
facem noi pe semiremorci, deci
nu lãsãm cãrãuºul sã-ºi plãteascã
în rate asigurarea mãrfii. În al
doilea rând, orice subcontractor
are monitorizarea prin GPS. Nu
pleacã pânã când nu are montat
acest dispozitiv. Suntem serioºi
cu plãþile - 45 de zile - ºi le oferim
carduri de motorinã. Mai avem
unii subcontractori pe care îi ºi
finanþãm pentru a-ºi cumpãra
capete tractor. Astfel, dacã vedem
un partener care îºi gestioneazã
bine afacerea, îi dãm posibilitatea
sã se extindã. Pentru cã fimele
mici nu sunt creditate cu prea mul -
tã încredere de cãtre societãþile
de leasing ºi furnizorii de carduri,
mai ales dupã venirea crizei“, a
declarat Rareº Retegan.

Peste 16.000
km/lună

Compania are 11 capete trac -
tor proprii ºi 30 de ºoferi.

„Avem echipaje pe fiecare ca -
mion ºi acoperim ºi pauzele. Sun -
tem organizaþi astfel încât ca -
mionul sã nu stea. Kilometrii pe
care îi facem în plus cu aceeaºi
uni tate compenseazã salariile plã -
tite“, a arãtat managerul firmei.

Astfel, în timp ce proprietarii
de capete tractor care au un sin -
gur ºofer fac 12.000 km/lunã pe
extern, camioanele Routier Euro -
pean Transport, având doi ºoferi,
realizeazã 15-16.000 km/lunã.
Dar existã cazuri când se ajunge
la 18.000 km ºi chiar 21.000 km.

Consumul de carburant este
un alt aspect urmãrit de companie,
iar soluþia optimã pare sã fie un
parc nou ºi ºoferi bine pregãtiþi.

„Vrem sã înlocuim flota anul
viitor ºi, din calculele noastre, ca -

mi oanele noi oferã posibilitatea
unui consum mult mai mic. Prac -
tic, avem un cap tractor nou ºi
obþinem un consum mediu de 27
l/100 km. Sigur, este foarte im por -
tant modul de exploatare. Avem
ºofer cu 10-15 ani ex pe rienþã care
nu a obþinut sub 33 l/100 km ºi
avem ºofer care a ur mat cursuri de
pregãtire ºi 27 l/100 km a fost
cel mai mare con sum obþinut“, a
spus Rareº Re tegan. 

Compania va opta pentru ca -
mioane EURO 6 pentru a bene -
ficia de taxe cât mai scãzute în
Europa.

Optimizarea
continuă

Pentru a îmbunãtãþi ºi mai mult
controlul asupra activitãþii, Rou tier
European Transport a in ves tit într-o
platformã IT, care va reprezenta un
suport pentru toate compar ti men -
tele ºi, totodatã, va asigura co mu -
nicarea dintre aces tea.

„Va fi un soft pentru dispeceri,
care va comunica cu partea de
fac turare, partea de camioane
pro prii ºi cu depozitul. De la 1 ia -
nuarie sperãm sã îl implementãm,
contractul fiind deja încheiat cu
furnizorul. Investiþia se ridicã la
peste 200.000 euro, iar acest
pro dus este personalizat pe ne -
vo ile noastre“, a declarat direc -
to rul general al companiei.

Creºterea eficienþei activitãþii
se va realiza ºi prin achiziþionarea
de semiremorci double deck, ce
vor permite o mai bunã încãrcare.

Totodatã, având în vedere cã
se lucreazã foarte mult pe rutele
Italia - Franþa ºi Italia - Germania,
compania îºi propune deschiderea
unui depozit în Germania.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Rareş Retegan, director general
Routier European Transport: 

Doresc sã lucrez într-un mediu plãcut ºi asta vreau ºi pentru
colegii mei. Existã stereotipul «muncã de echipã», dar la noi

chiar se întâmplã asta.“

„



septembrie 2013.................................................................................................................................................................................................................................. septembrie 2013

C
O

N
C
U

R
S

25

acelaºi ritm ca în perioada 2005-
2007. În 2008, parcul Trans Car
reunea 255 de camioane, Merce-
des-Benz ºi Volvo. „Criza ne-a
prins cu aproape toate camioa-
nele în leasing. Între timp însã, în
2006, împreunã cu un partener
austriac, înfiinþasem o firmã prin
intermediul cãreia operam 5.000
mp de depozite, oferind inclusiv
servicii de grupaj. Portofoliul de
clienþi pentru aceastã nouã firmã,
cu acþionar majoritar Trans Car,
fusese furnizat în cea mai mare
parte de cãtre partenerul austriac,
ce deþinea 35% din firmã“, a
explicat Iulian Sandor.

Începând cu 2008, Trans Car
a trebuit sã facã faþã multor pro-
vocãri. Micul profit operaþional
înregistrat în 2009 a adus sigu-
ranþa dezvoltãrii afacerii. A fost
pãstrat parcul de 255maºini pânã
în 2010, dupã care activitatea a
fost puþin restrânsã.

„Atunci lucram cu coloane se-
parate în Bucureºti, Arad, Timi-
ºoara - gestionate separat, dar ca
puncte de lucru ale Trans Car.
Le-am desfiinþat ºi am mutat tot
parcul auto la Sibiu. Nu am retur-
nat maºini societãþii de leasing,
dar am renunþat la o parte din cele
aflate în proprietatea Trans Car,
prin vânzare directã, de aºa naturã
încât în 2010 parcul era la 233 de
maºini. Lupta s-a dat în cãutarea
de clienþi noi pentru tarife corec-
te“, îºi aminteºte Iulian Sandor,
subliniind cã s-a decis menþinerea
activitãþii pe segmentul de trans-
port internaþional, având în vedere
experienþa deþinutã în domeniu.

Accent pe clienţi
serioşi şi pe
reducerea
costurilor

Trans Car a pãstrat în portofo-
liu clienþii serioºi ºi buni platnici,
dar nucleul de 70-80 de clienþi

nu era suficient pentru a asigura
încãrcarea la export a maºinilor.
„La un moment dat, parcul era ju-
mãtate destinat transportului ge-
neral ºi jumãtate celui sub tem-
peraturã controlatã. Din pãcate
însã, de anul trecut, piaþa de frig
a început sã scadã. În România
nu ai posibilitatea sã optimizezi
aceste maºini, tarifele sunt jos,
comparabile - dacã nu mai mici -
cu cele la prelatã mega. Pe acest
fond, am decis sã reducem nu-
mãrul de dube frigorifice, având
în acest moment 69 de unitãþi.“

Iulian Sandor a explicat faptul
cã portofoliul clienþilor Trans Car
nu s-a diversificat foarte mult, dar
cantitatea de marfã transportatã
în regim de temperaturã contro-
latã a scãzut.

Odatã cu venirea crizei au fost
renegociate contractele cu furni-
zorii pentru a putea fi reduse cos-
turile, compania beneficiind de în-
cheierea unor înþelegeri la nivelul
întregului grup Atlassib. „Ca ºi hol-
ding, nu cred cã mai existã cineva
în România sã consume atâtamo-
torinã. Un consum de 500.000 de
litri la 2 sãptãmâni înseamnã ceva
pentru un furnizor de motorinã.
Altfel spus, pentru un consum de
5milioane de lei pe lunã, cât înre-
gistreazã grupul Atlassib, furnizorii
pot oferi niºte facilitãþi. Avem
rezervoare - staþie de 100.000 de
litri ºi n-a trebuit sã facem investiþii
pentru cã staþia era funcþionalã din
1995-1996. Principiile erau sta-
bilite: în România nu se alimen-
teazã decât în curte - atât la
Atlassib, cât ºi la Trans Car, ex-
cepþie fãcândmaºinile cu rezervoa-
remici, care au, ocazional, alimen-
tãri pe card. Dar cummotorina vrac
ºi motorina card se iau de la ace-
eaºi firmã, ºi pe partea de carduri
existã niºte facilitãþi“, a explicat
Iulian Sandor. Tot pentru reducerea
cheltuielilor, compania deþine un
service propriu.

Pe segmentul IT, Trans Car uti-
lizeazã un sistem propriu dezvol-
tat la nivelul grupului. Acesta oferã
informaþii privind poziþia vehicule-
lor, harta traseului ºi timpii de con-
dus. „Acum, toatã urmãrirea este
modularã. Timpii de condus ºi odih-
nã sunt preluaþi automat din sistem
(GPS tracker), în timp ce consumul
este normat ºi adus la cunoºtinþa
ºoferilor pe bazã de semnãturã.
Întotdeauna amurmãrit foarte strict
consumul, având în vedere impactul
foarte mare în costuri“.

Inspector pentru
siguranţă

În ceea ce priveºte ºoferii, se
realizeazã un program continuu de
pregãtire, în fiecare firmãdin cadrul
holdingului Atlassib existând un in-
spector de siguranþã - o persoanã
nominalizatã cu siguranþa circulaþiei
ºi trainingul intern pentru cunoaº-
terea legislaþiei. La nivel de grup,
funcþioneazã în plus un inspectorat
de control auto. „În 2012, amavut,
camedie, doar un accident pe lunã,
la 196 demaºini. Inspectorii de si-
guranþa circulaþiei nu fac altceva
decât sã urmãreascã, sã instruiascã
ºoferii, mai puþin pe partea de con-
ducereeconomicã.Urmãresc legali-
tatea transportului, siguranþa circu-
laþiei ºi valabilitatea documentelor.“

Extindere în Vest

În flota Trans Car urmeazã sã
intre, pânã la sfârºitul anului, 22 de
camioane noi, EURO 6, achiziþio-
nate direct din Germania, pe baza
unui contract decredit internaþional.
„Preferãmcreditul extern combinat
cubuyback. Pentru viitor,mizãmpe
dezvoltare, pe extinderea capaci-
tãþii de transport. Potenþial existã.
În paralel operãm cei 5.000 mp
pentru logisticã în cadrul firmei pe
care am înfiinþat-o cu partenerul
austriac ºi am început sã cultivãm
servicii adiþionale cu sprijinul cole-
gilor de laAtlassib Italia, Spania sau
Germania. ÎnGermania lucrãmdeja
cu un dispecer angajat - detaºat de
la TransCar, care ne asigurã clienþii
ºi marfa pentru import, iar în viitor
intenþionãm sã dezvoltãm aceastã
activitate prin înfiinþarea unei case
de expediþii“, a concluzionat direc-
torul executiv Trans Car.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

CC ompania membrã a gru -
pu lui Atlassib a fost înfi -
in þatã în 1993, cu 3 ca -
mioane închiriate. Acum,
deþine un parc de peste

230 de camioane utilizate în prin -
cipal pe segmentul internaþional.
Concret, Trans Car oferã transport
internaþional de mãrfuri generale
pe orice relaþie, transport de haine
pe umeraºe, transporturi frigo ri -
fi ce, reparaþii în cadrul service-
ului propriu ºi servicii de depo zi -
tare sau manipulare. 

„Prima investiþie majorã a fost
realizatã în 1996, când au fost a -
chi ziþionate 120 de camioane,
pen tru ca o nouã achiziþie impor -
tantã sã fie fãcutã în perioada
1999-2000“, aratã Iulian Sandor,
di rector executiv Trans Car, subli -
niind colaborarea foarte bunã pe
care cãrãuºul o are cu compania
Mayer & Mayer, pentru care, în
pe rioada 2000-2001, au fost alo -
cate 50 de maºini. 2007 a marcat
ºi pentru Trans Car renunþarea la
autorizaþiile de transport inter na -
þional în relaþie cu statele membre
UE ºi reducerea presiunii pe care
sistemul de distribuþie a acestor
autorizaþii (întotdeauna insu fi cien -
te) o puneau asupra achiziþiei de
maºini noi. Investiþiile în flotã au
continuat însã, chiar dacã nu în

TRANS CAR

Un promotor 
al transportului
internaţional 
în România
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Fără îndoială, unul
dintre pionierii
transportului
internaţional în
România, Trans Car
continuă dezvoltarea
urmărind
deschiderea de
puncte noi de lucru
inclusiv în alte state
europene, precum
Germania sau Italia.

Iulian Sandor, 
director executiv Trans Car:

În general, mã feresc sã fac cabotaj, dar pentru clienþii
tradiþionali au fost situaþii în care am acceptat acest tip de

transport, urmãrind respectarea în totalitate a legislaþiei europene
care îl reglementeazã.“

„

Se merge cu un singur
ºofer pe maºinã, iar

media lunarã este de peste
9.000 km.“

„



planificare ia în calcul atât dispo -
ni bilitatea ºoferilor, cât ºi a ma ºi -
nilor, ºi oferã conducãtorilor auto
po sibilitatea de a printa in struc -
þiuni detaliate privind co men zile,
astfel încât activitatea sã poatã fi
rea lizatã în mod corect. Sis temul
ra porteazã de asemenea date pri -
vind echipamentele nece sa re atât
la încãrcare, cât ºi la des cãr care,
dar ºi cererile privind pre gã tirea
ºoferilor pentru marfa transportatã.

În plus, toate camioanele sunt
dotate cu computere de bord
Transics, care permit urmãrirea
lor în timp real, dar ºi comunicarea
cu ºoferii printr-un sistem GPRS
ºi stocarea informaþiilor privind
fie care cursã. Toate aceste com -
pu tere sunt sincronizate cu taho -
gr aful camionului, dispecerii pu -
tând consulta în orice moment
pe rioadele de lucru ºi odihnã
efec tuate, informaþii care ajutã
sem nificativ în alocarea curselor.
De asemenea, sistemul oferã ra -
poar te zilnice privind apariþia de
ire gularitãþi în activitate, precum
opriri îndelungate fãrã a exista o
explicaþie în acest sens.

Pregãtirea ºoferilor este foarte
importantã, la nivelul Van Moer
existând traineri care pun accentul
pe calitate, siguranþã, dar ºi pe
pro tecþia mediului. ªoferii bene -
fi cia zã de training privind cond u -
sul economic, rolul celor care rea -
lizeazã pregãtirea fiind considerat
crucial în cadrul companiei. 

Eficienţă prin
transport
combinat

Van Moer reuºeºte sã îºi op -
ti mizeze activitatea flotei, com -
bi nând foarte bine diferite moduri

de transport ºi folosind eficient
de pozitele pe care le opereazã.
În aceastã perioadã, compania
inau gureazã în Timiºoara un de -
po zit care va avea în prima etapã
o suprafaþã de aproximativ 2.700
mp, închiriatã în cadrul unei fa ci -
litãþi de 10.000 mp a unui dez vol -
tator local. „Este vorba despre un
depozit Clasa A, cu toate faci li tã -
þile necesare, în apropiere de ae -
ro port ºi de Centura Timiºoarei,
cu un acces foarte bun ºi o vizi -
bi litate optimã. Nu pot sã spun cã
depozitul are un grad de ocupare
de 100%, dar ne apropiem de
70% ºi avem deja 4-5 clienþi pen -
tru care vom face distribuþie naþio -
nalã din acest depozit. Pentru unii
dintre ei facem ºi transportul din
afara þãrii cãtre România. Pentru
început, vom avea la Timiºoara un
personal de 5 angajaþi”, a precizat
Alain Schodts, directorul general
Van Moer Group Romania. El a
pre cizat cã urmãtorul pas al dez -
vol tãrii va fi, probabil, operarea
unor facilitãþi în Ploieºti, con si -

derat a fi punct strategic pentru
operaþiunile companiei, mai ales
în contextul existenþei în acest
oraº a unor oportunitãþi intermo -
dale. 

„În prezent lucrãm la un pro -
iect de conexiune intermodalã (pe
tren) între Portul Anvers ºi Plo -
ieºti. Deocamdatã nu avem infra -
structurã acolo, dar în momentul
în care vom decide sã demarãm
ac tivitatea, vom avea tot ce ne
tre buie, cel puþin pentru o acti vi -
tate de cross-docking. Diferit în
abordarea noastrã este faptul cã
dorim sã aducem trenurile peste
munþi. Sperãm sã demarãm o ac -
tivitate de acest tip în Ploieºti
pânã la sfârºitul anului”, a conclu -
zio nat Alain Schodts, subliniind,
toto datã, avantajele unei even -
tua le linii de transport feroviar
Bel gia-România, din punctul de
vedere al protecþiei mediului, dar
ºi al economiei... de timp.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

septembrie 2013.................................................................................................................................................................................................................................. septembrie 201326

C
O

N
C
U

R
S

Despre Grupul Van Moer
Jo van Moer ºi soþia sa Anne sunt fondatorii grupului belgian Van
Moer, construind o companie de transport care s-a dezvoltat rapid
într-un operator logistic important. Cu peste 500 de angajaþi la nivel
internaþional, Van Moer oferã servicii diversificate în diverse
sectoare, de la transport de mãrfuri generale în trailere cu prelatã, la
operarea de containere, service, depozitare, transporturi speciale etc.
Flota grupului include la ora actualã 210 tractoare ºi 300 de trailere,
pentru care compania asigurã operaþiunile de reparaþii ºi întreþinere
prin intermediul propriilor ateliere. Pentru a asigura clienþilor o gamã
de servicii personalizate, grupul Van Moer oferã ºi soluþii multi-
modale, cum ar fi transport naval sau feroviar. Van Moer Belgia este
de asemenea prezent în sectorul de distribuþie, prin intermediul Van
Moer Distribution, care opereazã 100 de vehicule ce deservesc
importante lanþuri de supermarketuri din Belgia ºi Luxemburg. Cu
122.000 mp de depozite în diverse locaþii, Van Moer Rail este
specializatã în depozitarea ºi manipularea diverselor tipuri de
mãrfuri. Linia feratã de interior permite manipularea mãrfurilor în
orice condiþii meteorologice. Compania dispune de asemenea de
echipamente specializate, cum ar fi maºini de paletizat sau de tãiat
role de hârtie. 
Loturile de marfã ale clienþilor sunt în permanenþã monitorizate ºi
pot fi vizualizate prin intermediul unei platforme software dezvoltatã
in-house. 
Van Moer Stevedoring oferã zilnic servicii de transport cu barja între
terminalul din zona Bruxelles ºi porturile Anvers ºi Rotterdam, ca
alternativã la transportul rutier, traficul fiind foarte intens în regiune.
Acest terminal de containere este folosit, de asemenea, ca locaþie
temporarã de depozitare. 
Van Moer Cleaning & Repair deþine 10 linii prin intermediul cãrora se
realizeazã operaþiuni de curãþare/spãlare cisterne ºi containere
pentru terþe pãrþi. Cisternele ºi silozurile sunt verificate, reparate ºi
inspectate periodic în cadrul atelierelor companiei. În afara acestui
concept one-stop-shop, compania oferã ºi posibilitatea stocãrii ºi
încãlzirii containerelor cu mãrfuri periculoase. Licenþa Seveso
permite, de asemenea, stocarea cisternelor cu brom ºi alchili
metalici, în cadrul unei infrastructuri special proiectate. 
Nu în ultimul rând, parte a grupului este ºi departamentul ACS
(Antwerp Customs Services), care oferã soluþii vamale pentru clienþii
din Belgia, Olanda ºi Germania, cum ar fi declaraþii de import ºi
export, reprezentare pe partea de taxe, documente de tranzit,
inspecþii veterinare, consultanþã etc.

Î n prezent, Van Moer deþine
în România o flotã de 40 de
camioane, care transportã
în special în Comunitate ºi
aproximativ 70 de angajaþi,

în cea mai mare parte ºoferi.
Multe companii belgiene au fa ci -
li tãþi de producþie în România,
95% din mãrfurile acestora sunt
transportate cãtre Vestul Europei,
fir ma lucrând mai ales cu ca mi -
oa ne complete în regim regulat.
Iar lucrurile merg dupã principiul
po trivit cãruia o companie mo -
der nã de transport nu se mai ba -
zeazã numai pe servicii pure de
transport, oferind un concept to -
tal. În afacerile de astãzi a oferi
valoare adãugatã repre zin tã un
proces continuu, în care Van Moer
cautã o combinaþie per fectã între

eficienþã ºi profi ta bi li ta te împre -
unã cu clienþi. Iar mã surile sunt
în cea mai mare parte foarte con -
cre te, urmãrind în mod direct ope -
ra þiunile efectuate ºi înscriindu-se
într-un proces de îmbunãtãþire
continuã.

Procese bine puse
la punct

Clienþii beneficiazã de per soa -
ne dedicate în cadrul sectorului
ad ministrativ Van Moer, care cu -
nosc foarte bine specificul aces -
to ra ºi operaþiunile realizate în
par teneriat, oferind o punte de
co municare eficace. În plus, la ni -
velul companiei a fost elaboratã
o aºa numitã matrice, care include
spe cificaþiile clienþilor, fiecare din -

tre aceºtia beneficiind în paralel
de o fiºã proprie, unde pot fi vi -
zua lizate nevoile beneficiarului,
dar ºi analize privind modul în care
acestea pot fi integrate cât mai
bine în structura existentã. Atât
per sonalul administrativ cât ºi cel
ope raþional pot propune mãsuri
de îmbunãtãþire a activitãþii, care
sunt evaluate de managementul
companiei împreunã cu clienþii.

În acelaºi timp, investiþiile în
sis teme IT reprezintã un proces
con  tinuu în cadrul Van Moer. Softu -
rile sunt dezvoltate in-house, având
aplicaþii specifice în funcþie de fie -
care business în parte. Sunt func -
þio nale sisteme TMS (Trans por ta -
tion Management System), de
planificare, dar ºi de mana ge ment
al flotei. De exemplu, siste mul de

VAN MOER ROMANIA

Know how belgian,
practici de succes
testate
Deja cunoscută pe plan internaţional, compania Van Moer
a decis să dezvolte afacerea şi în România. Iar reţeta are
la bază trei elemente care promit realizări pe termen
lung: experienţa unui cărăuş cu tradiţie, clienţi
internaţionali şi atuurile pe care le oferă în acest
moment piaţa locală. De altfel, filiala deschisă în România
la 1 ianuarie 2011 s-a afirmat deja printr-o dezvoltare
accelerată.
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S chimbãrile rapide da to -
rate tehnologiilor mo -
der ne, internetului pen -
tru operaþiunile de
co merþ, soluþiile de par -

te neriat pentru reducerea cos tu -
rilor, intrarea în Comunitatea Euro -
peanã, criza, mutarea capacitãþilor
de producþie în zone cu mânã de
lucru ieftinã au schimbat mult faþa
transporturilor ºi cerinþele de cu -
noºtinþe ºi competenþe ale per -
so anelor care ocupã aceste
poziþii.

Pe piaþa europeanã, de multã
vre me nu se mai acceptã com pe -
ten þe unice în domeniul logistic,
fapt care a dus la profesio na li za rea
in dustriei cu o vitezã mult mai mare
de cât în România. Facultãþi, uni -
ver sitãþi, ºcoli de specialitate pu bli -
ce sau private au adaptat învãþã -
mân tul la cerinþele pieþei. În
România încã ne confruntãm cu o
lip sã de competenþe ºi pro fe sio -
na lism ºi, din pãcate, vremea în care
compania învãþa alãturi de angajat
a trecut. Astãzi companiile aºteaptã
de la angajaþi soluþii ºi are nevoie
de aceste soluþii, ºi nu numai simple
„produse“ de trans port. 

În perspectiva dezvoltãrii pro -
fe sionale a angajaþilor care vizea -
zã poziþii de logisticã sau Mana -
gement în transporturi, noi am
dezvoltat programul de specia li -
za re „manager de transport ºi dis -
tribuþie“ cu scopul de a furniza
acele cunoºtinþe pe care mana -
gerii de transport/logisticã trebuie
sã le aplice pentru a derula o ac -
tivitate competentã în companiile
din care fac parte. 

Pentru
competenţă

Cursul se adreseazã tuturor per -
soanelor care lucreazã în de par ta -
mentul de transport ºi dis tribuþie,
este structurat pe moduri de trans -
port ºi conþine informaþii pri vind
legislaþia ºi contractarea, mij loace
de transport - ca rac te ristici tehnice,
organizarea ºi op ti mizarea rutelor,

elemente de cost ºi elemente de
resurse uma ne.

Cursul are o structurã bazatã
pe „standardele de competenþã“
definite de ELA - European Lo -
gistic Association pentru spe cia -
liº tii din domeniul logisticii ºi al
ac tivitãþilor adiacente (achiziþii,
sto curi, planificare, depozitare,
trans port ºi distribuþie) ºi aprofun -
dea zã conceptele din activitatea
de transport ºi distribuþie.

Participanþii la aceste cursuri
ar trebui sã fie capabili sã:

- detalieze abordarea
strategicã la nivel de
organizaþie în cadrul
departamentului de
transport ºi distribuþie;

- selecteze modul corect de
transport pentru marfa ºi
destinaþiile stabilite;

- conducã sub toate
aspectele activitatea de
transport în cadrul
companiei;

- redacteze cereri de oferte
ºi sã analizeze ofertele

pentru prestaþii de servicii
în cazul diferitelor moduri
de transport (rutier, aerian,
naval, feroviar);

- dezvolte soluþii pentru
transportul ºi distribuþia
mãrfurilor, atât în interes
propriu, cât ºi în situaþii de
externalizare;

- negocieze contractele de
transport;

- evalueze din punct de
vedere financiar orice
soluþie ofertatã ºi orice
situaþie nou apãrutã;

- evalueze ºi sã decidã
asupra noilor posibilitãþi de
dezvoltare ale activitãþii de
transport atât din punct de
vedere intensiv cât ºi
extensiv.

Toate acestea nu se pot studia
în douã zile ºi cu atât mai mult sã
practice într-un interval scurt de
timp. Deºi programul nostru se
de ruleazã pe durata a trei luni,
aces tea nu sunt suficiente pentru
a ºi aprofunda cursanþii ºi a aplica

în practicã toate cele învãþate. De
ase menea o barierã majorã în pro -
fesionalizare este cã multe com -
pa nii nici nu oferã managerilor li -
ber tatea iniþiativei ºi implementãrii
de soluþii noi. De aceea, pe lângã
cu noºtinþele de specialitate, ma -
na  gerii de transport trebuie sã
schim be atitudinea ºi sã dezvolte
abilitãþi de vânzare a proiectelor
în companie. 

Pentru cunoştinţe

Un manager de transport tre -
buie sã fie capabil sã trateze ce -
reri legate de toate modurile de
trans port ºi nu numai transportul
ru tier. Trebuie sã înþeleagã aceste
mo duri ºi sã fie capabil sã poarte
o discuþie pertinentã cu furnizorul
de servicii aeriene, navale, fero -
via re. Colegul nostru, Iuri Plesnila,
a cã rui pasiune sunt transporturile
ae riene, este destul de dezamãgit
de clienþii care au pe poziþii de
res  pon sabili de transport per soa -
ne care nici mãcar nu ºtiu sã ini -
þie ze o procedurã elementarã de
cerere de ofertã, ca sã nu mai vor -
bim de lan sarea unei licitaþii. Ac -
cep tând ast fel de relaþii, timpul
profesio nis tului care este scump
este ºi pierdut pentru compania
care l-a an ga jat în încercarea de
a face „ºcoalã“ în pro ce sul de de -
rulare a unei co menzi, care oricum
rã mâ ne incom ple tã ºi doar la nivel
punc tual al cu noº tin þelor. Sã nu
mai vor bim de pro blemele cu care
te con frunþi la de rulare dacã apar
erori de înþe le gere sau de pregã -
ti re a comen zi lor ºi care se conti -
nuã pânã la mo mentul încasãrii
facturilor. 

În cazul firmelor de expediþii,
lu  crurile sunt ºi mai îngrijorãtoare
având în vedere accesul facil pe
care îl poate avea oricine la me -
se rie. Erorile pe care le fac anga -
jaþii ca selor de expediþii din cauza
lipsei de pregãtire de cele mai
mul te ori se întorc împotriva com -
pa niei cã re ia îi pot aduce pierderi
uriaºe de imagine ºi financiare.
De exemplu, în Austria, dacã vrei
sã te înre gis trezi ca firmã de ex -
pediþii, trebuie sã obþii licenþa de
forwarder, care presupune cursuri
foarte serioase ºi examene ase -
me nea. Pentru trans portul aerian,
dacã vrei sã devii (ºi de obicei tre -
bu ie) agent IATA, tre buie sã ai cel
puþin 3 angajaþi care au fãcut cur -
sul de IATA Cargo Introductory ºi
2 angajaþi cu licenþa DGR (bunuri
periculoase).

Rezultatul erorilor de pe întreg
lanþul de transport se mãsoarã în
bani, sub formã de penalizãri, a -

menzi, costuri suplimentare pen -
tru rerutãri, modificãri ale gradului
de urgenþã a unui transport sau,
din nou, din cauza ignoranþei, ne -
cu noaºterii, tratãrii superficiale a
elementelor ºi informaþiilor din o -
fer tã/rezervare/întocmire do cu -
men te vamale/de transport.

Dacã discutãm de clienþi, vor -
bim de pierderi anuale ale unui
pro ducãtor mare/companie multi -
na þionalã doar din eºecuri de
trans port, de ordinul milioanelor
sau zecilor de milioane de euro. 

Florin Ioan, colegul nostru
pen tru care transportul maritim
re prezintã o parte importantã din
via þã, de cele mai multe ori suferã
de lipsa cunoºtinþelor comerciale,
a aplicãrii corecte în cadrul con -
trac telor a regulilor INCOTERMS,
de înþelegerea greºitã a trans fe -
ru lui riscurilor, în contextul în care
glo balizarea, operaþiunile de trian -
gu lare ºi multimodalitatea fac
parte din viaþa curentã.

Pentru plus
valoare

Colega noastrã Carmen Ma ri -
na che, specializatã pe transportul
fe roviar (deºi nu te-ai aºtepta la
o doamnã sã aibã astfel de pa -
siuni), face din transportul feroviar
un subiect amuzant ºi atractiv ºi
te face sã uiþi cã, în general, relaþia
cu statul, de cele mai multe ori,
este o corvoadã. În experienþele
pe care le-a avut în practica de zi
cu zi, cele mai multe bariere de
co municare sunt cele legate de
comunicarea cu clienþii: 

- poziþia abordatã de client
faþã de furnizorul de
transport - de multe ori
este o poziþie de forþã -
este agresiv în comunicare,
în negocierea condiþiilor
contractuale, pune
presiune pe preþuri scãzute
(fãrã sã aibã cunoºtinþele
necesare pentru a face
comparativ cu costurile din
piaþã, pe termene de platã
extinse (finanþare prin
intermediul transporturilor
efectuate)

- clientul se aºteaptã de la
operatorul logistic ca
acesta sã-i rezolve „toate
problemele“, indiferent de
gradul de urgenþã ºi de
gradul de dificultate al
operaþiunii, fãrã implicare
prea mare din partea
clientului ºi fãrã suportarea
eventualelor costuri
suplimentare. Acest lucru
este imposibil þinând cont

de faptul cã marfa ºi
specificitãþile acesteia,
precum ºi nevoile clientului
ºi ale destinatarului cad în
sarcina responsabilului de
transport de la client. 

Apar riscuri inerente, cu care
Car men s-a confruntat de-a lungul
timpului din cauza lipsei de cu -
noºtinþe în urmãrirea comenzilor
de transport, pe care managerii
de transport de la client le-au ges -
ti onat cu dificultate sau nu au reu -
ºit sã le gestioneze:

- nerespectarea timpului de
tranzit, ce poate genera
aglomerare la descãrcare ºi
costuri suplimentare de
staþionare a mijloacelor de
transport ale cãrãuºilor

- manipularea în grabã
(pentru a evita
aglomerarea) poate
determina avarierea
mãrfurilor în timpul
manipulãrii

- înregistrarea
necorespunzãtoare în
sistemul ERP 

- costuri suplimentare de
stocare

- închiderea liniei de
producþie.

Grupajele, rutãrile, alegerea
sis temelor de management al
trans  por tului ºi distribuþiei, noþiuni
de de pozitare direct corelate cu
acti vi tatea de transport, cross-
dock ing-ul ºi multe alte subiecte
care sunt aplicate astãzi în mod
cu rent în activitatea de transport
sunt su biecte tratate ºi prezentate
cu ca zuri reale atât din piaþa ro -
mâ neascã, dar ºi din pieþele in -
ter na þionale, aducând valoare tu -
turor celor ce participã la cursurile
noas tre. 

Nu trebuie sã lãsãm pe ultimul
loc examinãrile, care au loc atât
pe par cursul cursului (compo nen -
ta teo reticã ºi cea de aplicare a
teo riei în practicã) cât ºi exami -
na rea finalã, care încheie un par -
curs de stu diu ce completeazã
par tici pan tu lui cumulul de cu noº -
tinte pe care tre buie sã le asi mi -
leze. 

Adriana PĂLĂŞAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center
www.esupplychain.eu

................................................................................................................ septembrie 201328

C
O

N
S
U

L
T
A

N
Ţ
Ă

Pregătirea managerului
de transport şi
distribuţie
Managerul de transport - meserie des întâlnită în
aproape toate companiile ce produc sau distribuie
mărfuri - din perspectiva instituţiilor statului a fost
tratată cu foarte multă superficialitate.
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e-mail: sales@supply-chain.ro
telefon: 021.410.60.61
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Renault Trucks 
pe podium
Etapa de la Most, Republica Cehă, desfăşurată în
week-end-ul 30 august-1 septembrie ca parte a
Campionatului European de Truck Racing, s-a încheiat cu
două locuri pe podium adjudecate de echipa Renault
Trucks-MKR Technology. Potrivit comunicatului remis
redacţiei, Renault Trucks a profitat, de asemenea, de acest
eveniment mult-aşteptat pentru a organiza o prezentare
exclusivistă a noii sale game de vehicule pentru public şi
pentru clienţii săi din Cehia şi Estul Europei.

B ucurându-se de tem pe -
ra tura încã estivalã, e -
chi pa Renault Trucks -
MKR Technology a avut
o prestaþie foarte bunã

în timpul week-endului de la Most.
Adam Lacko a fost prota go -

nis tul a douã evoluþii deosebite,
câºtigând douã locuri secunde, în
cea de-a doua cursã de sâmbãtã
ºi în cea de-a patra de duminicã.
Echi pa a continuat sã adune punc -
te pentru campionat pe parcursul
întregii etape. În cadrul campio -
na tului piloþilor, Adam Lacko se
situeazã pe locul 6 la general, cu
160 puncte, în timp ce Markus
Bösiger se menþine pe locul 7 cu
133 puncte. Pe echipe, Renault
Trucks - MKR Technology ºi-a
consolidat cea de-a treia poziþie
cu un total de 349 puncte pânã
în prezent.

Lansarea noii
game Renault 
în Cehia

Evenimentul Truck Racing de la
Most a fost marcat, pentru Re nault
Trucks, de lansarea noii game a
producãtorului francez în Republica
Cehã. 230 de oaspeþi au „invadat”
paddock-ul Renault Trucks ºi cortul
de VIP, în cadrul unei cine de galã,
urmatã de un con cert privat. Aceºtia
au avut, de ase menea, ocazia sã
viziteze ex po ziþia de vehicule care,
pentru pri ma datã în Cehia, a scos
la ram pã gamele T, C, K ºi D ale
Renault Trucks. 

Producãtorul a ocupat apro -
xi mativ 1.500 mp din facilitãþile de
la Most - cort VIP, boutique ºi ex -
po ziþie de vehicule. Zona dedicatã
VIP-urilor a fost gazda, în cele trei
zile, a peste 1.300 oaspeþi din

Re publica Cehã, dar ºi din Slo va -
cia, Polonia, România, Germania
ºi Norvegia. Duminicã, 1 septem -
brie, Renault Trucks a organizat
o paradã la care au participat 20
de vehicule, într-una din pau zele
dintre curse. În fine, publicul a
avut oportunitatea de a arunca o
primã privire de aproape asupra
vehiculelor din noua gamã pe
parcursul week-end-ului respectiv,
în cadrul unei zone de expunere
de lângã pistã. 

Urmãtoarele etape ale Cam pio -
natului European de Truck Ra cing
2013 se vor desfãºura pe 21 ºi 22
septembrie la Zolder, în Bel gia, apoi
la Jarama, Spania, pe 5 ºi 6
octombrie ºi, în fine, la Le Mans,
Franþa, pe 12 ºi 13 oc tom brie. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro



P oate cel mai aºteptat
mo ment al acestei toam -
ne a fost sesiunea de
drive-test a noii ga me de
camioane Renault

Trucks destinate transpor tu lui pe
dis tanþe lungi. Construc to rul fran -
cez a realizat un camion complet
nou ºi nu este vorba doar de de -
sign. Cabina a fost rede se natã, iar
din punct de vedere al echipãrii
noului camion nu îi lip seºte nimic,
având toate dotãrile întâlnite la
autovehiculele de ul timã generaþie.

Renault Trucks T oferã o con -
strucþie modularã ºi astfel, un sin -
gur model rãspunde, prin diferitele
sale configuraþii, tuturor nevoilor
pie þei de transport pe distanþe
lungi.

Confort şi
eficienţă

Constructorul francez a cãutat
sã îmbine în noul camion eficienþa
modelului Premium pentru dis -
tan þe lungi cu prestigiul ºi con -
for tul oferite de Magnum, ºi totul
îm bunãtãþit la standardele unui
vehicul modern al zilelor noastre.

În ceea ce priveºte consumul,
Renault Trucks a anunþat o dimi -
nua re a acestuia cu 5% faþã de ge -
neraþia precedentã, datoritã ae ro -
dinamicitãþii îmbunãtãþite, pre cum
ºi a configuraþiei trenului de ru lare.
Bineînþeles, motoarele care e -
chipeazã noua serie sunt EURO 6.

Am apreciat confortul oferit
de cabinã, spaþiul generos, patul
extensibil, numeroasele spaþii de
depozitare... Pot fi identificate
ele mente preluate de la generaþia
precedentã, însã practic, discutãm
de o cabinã complet nouã ºi sem -
ni fi cativ îmbunãtãþitã.

Accesibilitatea în interiorul ca -
binei este bunã, tunelul motor
având doar 200 mm înãlþime.
Toto datã, existã ºi varianta cu po -
dea complet platã.

ªoferii vor aprecia poziþia mai
er gonomicã a postului de con du -
cere, oferitã atât de noul scaun
Recaro realizat special pentru
gama T, cât ºi de volanul ajustabil
pe trei direcþii.

Mai multă
siguranţă

Postul de conducere oferã un
adevãrat spectacol, având un dis -
play mare în partea centralã a bor -
dului iar majoritatea comenzilor
sunt aduse în zona volanului. De
altfel, tocmai acest lucru creeazã
o uºoarã derutã prima datã când
urci la volan. Sunt practic comenzi
pe volan, sub volan ºi pe manetele
din jurul volanului - gestionarea
com puterului de bord, comenzile

pen tru cutia de viteze, retarder,
co menzile pentru sistemul audio,
pi lotul automat, semnalizare...
Toa te sunt comasate în zona vo -
la nului ºi este nevoie de o anumitã
perioadã de acomodare. Pe de
altã parte, odatã ce eºti fa mi lia -
rizat cu toate comenzile, aceastã
aparentã aglomerare asigurã un
confort important pentru ºofer,
care nu va trebui sã îºi desprindã
mâinile de pe volan pe parcursul
con dusului. Bineînþeles, menþi ne -
rea ambelor mâini pe volan re -
prezintã ºi un important factor de
siguranþã. În plus, având toate a -
ceste comenzi la îndemânã, ºo -
fe rul le poate acþiona cu uºurinþã
în timpul condusului. De exemplu,
poate consulta diferitele informaþii
oferite de cãtre computerul de
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Noul Renault 
Trucks T, 
pentru distanţe lungi
Spectaculos, puternic, confortabil şi oferind un sentiment
de mare siguranţă la volan, noul Renault Trucks T
confirmă calităţile promise de producător.

T 520.18 HIGHCAB 4x2 T E6 T 480.18 4x2 T E6
Masã totalã: 19.000 kg
Masã utilã: 11.129 kg 11.366 kg
Înãlþime cabinã: 3.890 mm 3.647 mm
Ampatament: 3.800 mm
Motor: DTI 13, EURO 6
Cilindri: ºase în linie
Putere maximã: 512 CP la 1.450-1.900 rpm 473 CP la 1.400-1.900 rpm
Cuplu maxim: 2.550 Nm la 1.050-1.400 rpm 2.400 Nm la 1.050-1.400 rpm
Cutie de viteze: automatã, Optidriver, 12 trepte înainte, 3 trepte înapoi
Retarder: Optibrake+
Alte dotãri: ESC (sistem pentru controlul traiectoriei ºi anti-rãsturnare), ASR, ABS, AFU (asistenþã la frânarea

de urgenþã), armonizarea puterii de frânare între cap tractor ºi semiremorcã.

Pentru realizarea cabinelor noii game, uzina de la Blainville-Sur-Orne a
primit o investiþie de 28 milioane euro pentru o nouã linie de producþie.
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bord. Astfel, ºoferul îºi poate asi -
gu ra, în condiþii de siguranþã (cu
mâi nile pe volan) „spargerea“ mo -
men telor de monotonie cu care,
nu de puþine ori, se confruntã în
activitatea sa.

Drive-testul s-a desfãºurat în
Franþa, la Blainville, în apropierea
fa bricii de cabine Renault Trucks.
A fost ales un parcurs ce a cuprins
toate tipurile de drum - au -
tostradã, drum naþional, lo ca litãþi
- ºi cu nu me roase urcuºuri ºi
coborâºuri. Ca mioanele testate
au fost echipate cu douã tipuri de
motorizãri, de 480 CP, respectiv
520 CP. Astfel, chiar dacã ve hi -
cu lele au fost în cãr cate la ca pa -
ci tatea maximã, nu a exis tat nici
un moment de difi cul ta te din
punct de vedere al puterii, in clusiv
în zonele de rampã accen tua tã.
Însã cel mai important aspect este
le gat de senzaþia de siguranþã
ofe ritã de cãtre noul camion, sta -
bi litatea, direcþia precisã. Iar la
acest capitol discutãm de o îmbu -
nã tãþire vizibilã adusã de noua
gamã T. De asemenea, este de
re marcat cã noul camion oferã
toate dotãrile spe cifice actualei
ge neraþii, cum ar fi ACC (Active

Cruise Control) sau asis tenþa la
pãstrarea benzii de rulare.

Totul pentru
reducerea
consumului

Pentru a reduce cât mai mult
consumul de energie, existã o se -
rie de componente ce pot fi de -
co nectate dacã nu sunt esenþiale
sau nu sunt utilizate. Printre aces -
tea se numãrã compresorul de
aer, pompa de direcþie, sistemul
de aer condiþionat, acesta din ur -
mã având ºi opþiunea Opti mode.
Tot în scopul reducerii consumului
existã ºi Eco Cruise Control.

În plus, pentru Renault Trucks
T este în continuare disponibil
pro gramul Optifuel, ce combinã
pre gãtirea ºoferilor pentru un ºo -
fat economic de cãtre experþi
Renault Trucks ºi Infomax, soft -
ware dedicat mãsurãrii ºi analizãrii
con sumului de carburant.

Motoare EURO 6

Renault Trucks T este echipat
cu motoare DTI 11 ºi DTI 13,
EURO 6. Noile motoare au la bazã

modele precedente EURO 5, care
au fost semnificativ modificate.
În plus, sistemul SCR a fost re gân -
dit pentru o eficienþã crescutã.

Astfel, se poate opta pentru un
motor de 11 litri sau unul de 13 litri.
DTI 11 cu ºase cilindri în linie oferã
trei variante de putere, de 380 CP
ºi 1.800 Nm, 430 CP ºi 2.050 Nm,
respectiv 460 CP ºi 2.200 Nm.

DTI 13, având de asemenea
ºase cilindri în linie, oferã urmã -
toa rele variante de putere: 440
CP ºi 2.200 Nm, 480 CP ºi 2.400
Nm, 520 CP ºi 2.550 Nm.

Toate modelele T sunt echi pa -
te standard cu transmisie auto -
matã Optidriver. Aceasta poate fi
com binatã cu modul Fuel Eco ºi
astfel strategia de selectare a trep -
telor de vitezã este modificatã pen -
tru a prioritiza în primul rând re -
ducerea consumului de car bu rant.

Clienþii pot opta ºi pentru o cu -
tie de viteze manualã, ce oferã un
sistem de monitorizare, prin care
ºo ferilor li se recomandã treapta
de viteze pe care ar trebui sã o se -
lec teze.

Radu BORCESCU
Blainville, Franţa

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Noul scaun Recaro ºi patul extensibil contribuie semnificativ la
creºterea confortului oferit de cabina gamei T.

Deºi necesitã un timp de adaptare,
comenzile grupate în jurul volanului permit
o mai sigurã ºi facilã acþionare a acestora de
cãtre ºofer.

Frâna de
parcare
acþionatã
electronic ºi
sistemul de
climatizare
reprezintã alte
elemente care
fac viaþa mai
uºoarã la
bordul noului T.
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L a începutul lunii septem -
brie, Volvo Trucks a rea -
li zat un adevãrat tur de
forþã, organizând, în Sue -
dia, pentru presa de spe -

cia litate europeanã, o sesiune de
teste cu noile modele FM, FMX,
FL ºi FE.

FM - versatil şi
eficient

Noul Volvo FM a fost proiectat
sã ofere transportatorilor eficienþã
ºi flexibilitate, acoperind cât mai
multe cerinþe. De altfel, modelele
puse la dispoziþie pentru sesiunea
de drive-test au ilustrat o parte
din tre numeroasele aplicaþii la
care noul camion poate fi utilizat.

Este apreciabilã grija pe care
con structorul suedez o acordã
de taliilor. De altfel, acest lucru re -
ie se ºi din estetica designului.
Noul Volvo FM este elegant, pãs -
trând o puternicã imagine a brand -
u lui. Formele se îmbinã armonios,
iar rezultatul final este un camion
modern, care sugereazã puterea
ºi eficienþa.

Noile faruri cu liniile lor dis -
tincte evidenþiazã, de asemenea,
legãturile de familie cu noul Volvo
FH, iar performanþele acestora
sunt îmbunãtãþite atât pentru faza
scurtã, cât ºi pentru faza lungã. 

La interior, cabina a fost re -
gân ditã ºi oferã, inclusiv datoritã
com binaþiei de culori utilizate, o
sen zaþie de spaþiu ºi luminozitate.

Aºa cum spuneam, postul de
con ducere este proiectat astfel în -
cât sã te adaptezi imediat. Co men -
zile sunt dispuse intuitiv, iar noul
FM oferã o extraordinarã ma ne -
vrabilitate. În acest sens, siste mul
Volvo Dynamic Steering re pre zintã
o adevãratã revoluþie în domeniu.
Practic, acest sistem permite ca
volanul sã poatã fi ma ne vrat cu o

lejeritate fãrã prece dent în lumea
camioanelor, chiar ºi la viteze mici.
Este un plus de con fort cu care te
obiºnuieºti ime diat ºi care îºi aratã
beneficiile în special pe perioadele
lungi de con dus, reducând obo -
sea la resim þitã de ºofer.

Volvo Dynamic Steering pre -
su pune un motor electric con -
trolat electronic, montat pe caseta

de direcþie. Pe lângã manevrarea
uºoarã a volanului, sistemul com -
pen seazã în mod automat supra -
fe þele foarte înclinate ºi vânturile
laterale, permiþând ºoferului sã
menþinã direcþia în linie dreaptã
fãrã a fi nevoie sã tragã de volan. 

Suspensiile îmbunãtãþite con -
tri buie, de asemenea, la buna ma -
ne vrabilitate.

Noul scaun al FM poate fi în -
clinat în faþã cu patru grade mai
mult, iar spãtarul este acum cu
10 milimetri mai subþire decât la
modelul anterior. Acest lucru oferã
posibilitãþi mai multe de reglare
ºi o poziþie mai bunã la volan, mai
ales pentru ºoferii înalþi. Designul
scaunului oferã, de asemenea,
suport lombar ºi lateral.

O altã nouã caracteristicã ce
va fi apreciatã de cãtre ºoferi (cel
puþin unii dintre ei) este po si bi li -
tatea de a descãrca noua aplicaþie
„My Truck” (Autocamionul meu),
care permite ºoferului sã co man -
de ºi sã monitorizeze de la dis -
tan þã unele dintre funcþiile auto -
ca mionului.

Un alt aspect important pentru
con fortul ºoferului este cabina
joa sã, ce permite accesul uºor,
din doi paºi, ºi o vizibilitate mai
bunã.

Noul FM este disponibil de
asemenea și cu sistemul I-See,
ce poate reduce consumul de car -
bu rant cu pânã la 5%. Camionul
poate fi echi pat cu sistem de asis -
tenþã Forward Collision Warning

Noile modele 
Volvo FM, FL şi FE
Simplitate elaborată - acestea sunt primele cuvinte cu care
am caracterizat noile modele Volvo Trucks. Simplu, pentru că
adaptarea la noul post de conducere se realizează aproape
instantaneu. Şi totuşi elaborat, pentru că senzaţia de confort
şi siguranţă se instalează datorită numeroaselor elemente
proiectate cu multă atenţie.
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(Avertizare de coliziune frontalã)
cu radar/camerã.

FM poate fi echipat ºi cu un
sis tem care uºureazã munca ºo -
fe rului, chiar ºi în afara cabinei.
Ast fel, prin intermediul tele co -
menzii wireless, ºoferul poate afla
ime diat care este greutatea încãr -
cã turii ºi cum este aceasta dis -
tribuitã pe platforma de încãrcare.

Greutatea mai micã, noile con -
figuraþii ale punþilor, flexibilitatea
sporitã a ºasiului ºi interfeþele
bine proiectate pentru carosieri
per mit configurarea camionului
pen tru a rãspunde cât mai exact
ne voilor de transport.

Gamă completă de
motoare EURO 6

Noul Volvo FM este lansat
într-o gamã completã cu motoare
de 11 ºi 13 litri. Toate versiunile
în de plinesc cerinþele viitorului
stan dard EURO 6, care intrã în
vigoare la începutul anului 2014.
D13 este disponibil cu motorizare
de 420-500 CP, iar motorul D11
este oferit cu o gamã de putere
de 330-450 CP. 

Producþia noului FM pentru
cli enþii din Europa va începe în
luna septembrie a acestui an.

FE şi FL -
optimizate pentru
livrări 

Noile autocamioane Volvo FE
ºi Volvo FL sunt acum ºi mai uºor

de condus în zonele urbane, în
care este nevoie de transport ra -
pid, uºor ºi precis. 

Condusul devine mai eficient
datoritã celor douã motoare noi
de cinci ºi opt litri, proiectate în
cadrul companiei.

Noul motor D8 cu 6 cilindri are
o capacitate cilindricã de 7,7 litri
ºi este dis ponibil în trei variante
de pu te re: 320 CP/1.200 Nm, 280
CP/1.050 Nm ºi 250 CP/950 Nm.

Volvo FL este, de asemenea,
dis ponibil cu motorul D5 în 4 ci -
lindri. Acesta are o cilindree de
5,1 litri ºi este disponibil în va -
rian te de putere cu 240 CP/900
Nm ºi 210 CP/800 Nm.

La cele douã motoare noi se
adau gã o gamã cuprinzãtoare de
trans misii. Printre diferitele opþiuni
dis ponibile, se numãrã ºi I-Shift
pentru Volvo FE. 

În timpul sesiunii de drive-test
am putut constata superioritatea
evidentã a I-Shift, care asigurã un
confort sporit, schimbare mai ra -
pi dã ºi mai silenþioasã a vitezelor.

O altã veste bunã pentru ºoferi
este faptul cã ESP (program elec -
tro nic de stabilitate) este acum o
dotare standard atât pentru Volvo
FE, cât ºi pentru Volvo FL. 

Versiune de
12 tone, special
proiectată

Volvo Trucks a proiectat o va -
rian tã unicã de 12 tone a mode -
lu lui Volvo FL. Datoritã celui mai

puternic motor din segmentul sãu
(motorul D5 în patru cilindri ºi
240 CP), transmisiei I-Sync spe -
cial optimizate ºi greutãþii mai
mici cu 500 kg decât a unui au -
to camion cu motor în 6 cilindri,
acest model este extrem de com -
petitiv.

Autocamionul a fost gândit
pânã la cele mai mici detalii. Spre
exem plu, roþile mai mici fac posi -
bi lã o cabinã mai joasã cu cinci
centimetri. Datoritã acestui fapt,
vizibilitatea este îmbunãtãþitã ºi
accesul în cabinã se face mai uºor.

Selecþia de oglinzi frontale ºi
la terale, cu posibilitatea de a adã -
u ga geamuri suplimentare în late -
ral, în spate ºi pe portiere, contri -
buie, de asemenea, la vizibilitatea
îmbunãtãþitã a ºoferului. 

Design nou

Noile FE ºi FL au primit un de -
sign nou, integrându-se în ima gi -
nea actualã a familiei Volvo
Trucks.

Siglã a fost mutatã mai sus,
sub parbriz. 

Farurile reproiectate ºi lumi -
nile de zi distincte subliniazã, de
ase menea, legãtura de rudenie cu
celelalte modele noi de auto ca -
mioane Volvo. Lãmpile sunt inte -
grate în noua barã de pro tec þie,
care este compusã din trei piese,
cu colþuri din oþel, pentru o
durabilitate suplimentarã ºi re pa -
raþii ieftine, în eventualitatea unor
coliziuni sau zgârieturi mi no re.

Volvo Trucks a realizat un ade -
vãrat tur de forþã în ultima pe ri oa -
dã. În numai 8 luni ºi-a reînnoit
în treaga gamã de modele de auto -
ca mioane pentru piaþa europeanã.
Din septembrie 2012 pânã în pre -
zent, Volvo Trucks a lansat cinci
modele noi de autocamioane -
FH, FM, FMX, FE ºi FL.

Radu BORCESCU
Göteborg, Suedia

radu.borcescu@ziuacargo.ro



A ceastã activitate are ca
scop final creºterea si -
gu ranþei rutiere, scã -
de rea numãrului de ac -
ci dente rutiere, implicit

a numãrului de morþi ºi rãniþi, ºi
op timizarea ºi eficientizarea ac -
ti vitãþii firmelor de transport.

Transportatorii români sunt in -
teresaþi ca examenul psihologic
sã reprezinte nu numai o cerinþã
legislativã încheiatã cu un simplu
aviz de apt sau inapt, ci ºi o po -
si bilitate realã de cunoaºtere a
ºo ferilor, condiþie esenþialã pentru
a putea realiza o selecþie con for -
mã cu cerinþele firmei, pentru un
management eficient al resursei
umane, în vederea creºterii si gu -
ranþei în trafic, ºi prin aceasta de
scãdere a costurilor, de eficien ti -
za re a firmei de transport. 

Atitudini şi
comportamente
neadecvate

Activitatea de conducere auto
este o activitate complexã, care
are douã componente esenþiale:
com ponenta executorie ºi com -
po nenta atitudinal-compor ta men -
talã. 

Conducerea unui vehicul se
realizeazã în spaþiul rutier, fiind o
activitate care, pe lângã ste re o -
tipurile motorii necesare depla -
sãrii, implicã atât respectarea
strictã a unei legislaþii, cât ºi ra -
portatea atitudinal compor ta men -
talã, calibrarea propriilor capacitãþi
cu situaþiile reale din trafic ºi cali -

brarea socialã indirectã cu ceilalþi
factori care sunt implicaþi în acti -
vitatea de transport (beneficiari,
con trolori ISCTR, funcþionari va -
mali etc).

Cauzele accidentelor rutiere,
deºi sunt raportate de cele mai
mul te ori ca erori de trafic (vitezã,
nea cordare de prioritate, depãºire
neregulamentarã, nerespectarea
semnificaþiei indicatoarelor sau
sem nalizãrilor rutiere etc) au la
ori gine atitudini ºi comportamente
neadecvate situaþiei din trafic, ati -

tudini agresive, comportamente
care sunt stimulate de atitudinea
ºo ferului faþã de legislaþie, de ca -
pa citatea/incapacitatea acestuia
de a aprecia corect riscul ºi de
po si bilitatea/imposibilitatea de a
se calibra atât aptitudinal (faþã de
pro priile capacitãþi) cât ºi atitu di -
nal comportamental situaþiilor
con crete la un moment dat din
trafic. Nerespectarea legislaþiei în
transporturi (timpul de odihnã,
res pectarea rutei, existenþa la
bord a actelor etc) nu este cauzat[

de necunoaºterea acesteia, ci de
atitudini ºi comportamente indi -
vi duale inadecvate.

Evaluarea
psihologică, o
activitate
complexă

Evaluarea psihologicã trebuie
sã devinã nu numai un instrument
de selecþie iniþialã prin emiterea
unui aviz de aptitudine sau inap ti -
tudine, ci o activitate complexã cu
caracter permanent, care sã de pã -
ºeascã stadiul unui examen apti -
tudinal, sã evalueze personalul cu
atribuþii în siguranþa trans por tu -
rilor ºi din punct de vedere atitu -
dinal comportamental, al capa ci -
tãþilor de rezistenþã la stres ºi a
ten dinþelor agresive. Avizul psiho -
lo gic de utilizare în muncã trebuie
însoþit de un profil psihologic des -
criptiv, care sã evidenþieze pro nos -
ti cul atitudinal compor ta men tal,
gra dul de agresivitate ºi de rezis -
ten þã la stres. ªi nu în ultimul rând,
examenul psihologic repre zin tã
mo dalitatea cea mai simplã ºi poa -
te chiar cea mai ieftinã de a se rea -
li za o consiliere psiho lo gi cã adec -
vatã persoanelor evalua te.

Modul în care se realizeazã a -
ceas tã evaluare psihologicã tre -

bu ie sã se raporteze la scopul exa -
minãrii - ºcolarizare, angajare, pe -
riodic, sesizare etc - ºi sã res pec -
te elemente metodologice stric te
raportate la tipul de activi tate ºi de
transport, la psihograme ºi psi ho -
profesiograme. În baza lor, se vor
alcãtui standardele de probe, ale
cãror rezultate trebuie ra portate
la baremele stabilite pri vind ac ce -
sul ºi orientarea în pro fesie.

Examenul psihologic pentru
per sonalul cu atribuþii în siguranþa
transporturilor reprezintã în fapt
o testare a structurii ºi funcþionãrii
psihice a unei persoane la un mo -
ment dat pentru stabilirea sta diu -
lui de maturitate psihicã ºi a exis -
tenþei/inexistenþei capacitãþilor
ap titudinal - atitudinale necesare
integrãrii în funcþie.

Examenul psihologic evaluea -
zã dezvoltarea psiho-somaticã,
motricitatea, calitãþile cognitiv-
ap titudinale ºi apreciazã nivelul
mo tivaþional, afectivitatea, nivelul
agresivitãþii ºi capacitatea de re -
zis tenþã la stres, nivelul relaþionãrii
sociale; rezultatele considerate
mai slabe sunt puse în balanþã cu
experienþa profesionalã, cu nivelul
angajãrii personale în activitate, cu
spiritul de iniþiativã ºi încrederea
în sine, cu responsabilitatea ºi
con ºtientizarea importanþei ºi ris -
cului activitãþii de conducere auto.

De aici apare strategia de con -
siliere psihologicã.

Aviz psihologic şi
profil psihologic

Examenul psihologic se mate -
rializeazã prin emiterea avizului
psihologic ºi a unui profil psi ho -
logic. Este recomandat ca trans -
por tatorul care doreºte pentru an -
ga jaþii sãi un examen psihologic
co rect ºi din care sã aibã ºi bene -
fi cii sã se adreseze cabinetelor
agreate de MT, unde beneficiazã
de condiþiile respectãrii scopului
pro pus (materiale necesare, apa -
ra turã etc), cât ºi de condiþiile res -
pectãrii confidenþialitãþii rezulta -
te lor examinãrii. Pentru a nu se
altera rezultatele testãrii, trans -
por tatorul se poate interesa ºi de
gradul de specializare ºi onora -
bi litate, respectiv competenþa
psihologului cãruia se adreseazã.
Examenul psihologic (avizul psi -
ho logic) dat de cãtre o persoanã
fãrã onorabilitatea ºi competenþa
necesare poate fi incorect, in com -
plet sau chiar ilegal.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail:
psih.cristian.sandu@g-mail.com

Mobil: 0744 657 898

septembrie 2013..................................................................................................................
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Examenul
psihologic

DAF LF 45 - pret propus
6200 euro cu TVA inclus
An fabricatie 2002, culoare galben
Km. 229.438, Putere motor 123
Stare tehnica buna!
Livrare prompta!

DAF LF 55 - pret propus
9000 euro (TVA inclus)
An fabricatie 2005, culoare galben
Km.: 391.844, Putere motor 184
Dotari: cabina de noapte pentru sofer;
Stare tehnica buna!
Livrare prompta!

DAF LF 55 - pret propus
7000 euro (cu TVA inclus)
An fabricatie 2000, culoare galben
Km. 492.678, Putere motor 158
Dotari: cabina de zi pentru sofer
Stare tehnica buna!
Livrare prompta! 

IVECO 50 C 15 FURGON - pret propus
7300 euro cu TVA inclus
An fabricatie 2007, culoare GALBEN
Km. 189.245, Putere motor 100
Stare tehnica buna!
Livrare prompta!

IVECO 65 C 15 cu prelata - pret propus
5000 euro cu TVA inclus.
An fabricatie 2003, culoare galben
Km. 163.786, Putere motor 107
Stare tehnica buna!
Livrare prompta!

IVECO 65 C 15 FURGON - pret propus
5500 euro(cu TVA inclus)
An fabricatie 2004, culoare Galben
Km. 211.428, Putere motor 107
Stare tehnica buna!
Livrare prompta!

0744 661 520

Ministerul Transporturilor prin Direcţia medicală a
elaborat un pachet de proiecte de Ordine referitoare la
examinarea medicală şi psihologică a personalului din
transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
Aceste proiecte s-au aflat în dezbatere publică şi în
dezbaterea Comisiei de dialog social al MT. Dezbateri
uneori aprinse, atât în legătură cu elementele de ordin
administrativ privind examenele medicale şi psihologice,
dar şi cu cele metodologice, care vizau problemele de
fond. Cum vor arăta în final aceste Ordine, vom vedea. Ele
reprezintă însă doar un prim pas privind reglementarea în
domeniul activităţii medicale şi psihologice de examinare
a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor. 



cu atât mai mult în domenii strict
spe  cializate, cum este supply
chain, nu numai pentru cã multe
meserii din acest do meniu nu sunt
acoperite cores pun zãtor de
curicula formelor cla sice de
învãþãmânt, dar ºi pentru cã
majoritatea cunoºtinþelor do bân -
dite în ºcoalã nu dureazã toatã
viaþa. Nu este mai puþin adevãrat
cã tocmai în aceste domenii de
niºã competenþele profesionale
se dobândesc, în þara noastrã, pre -
ponderent pe cale informalã, în
procesul de formare profesionalã
con tinuã, care presupune expe -
rienþa la locul de muncã, obþinerea
diferitelor calificãri, participarea
la traininguri, sesiuni de formãri
sau chiar studiu individual.

Un alt aspect important este
legat de cel ce efectueazã eva -
lua rea competenþelor. Dincolo de
ce rinþele legii, care impune ca eva -
luarea sã fie fãcutã de persoane
certificate de cãtre ANC, logica
elementarã spune cã evaluatorul
trebuie sã aibã expertiza în do -
me niul respectiv, iar atunci când
e vorba de competenþe profe sio -
na le, este evident cã, dincolo de
cunoºtinþele teoretice, evaluatorul
trebuie sã aibã o experienþã prac -
ti cã consistentã ºi recentã. 

Funcþia principalã a evaluãrii
com petenþelor este sã confere re -
cunoaºterea profesionalã unei
persoane ºi este cu atât mai im -
por tantã în domeniile în care au
apã rut ocupaþii noi. Standardul ocu -
paþional este, sau ar trebui sã fie,
un document care oferã repere
clare, de ordin calitativ, privind în -
de  plinirea corespunzãtoare a ac ti -
vitãþilor specifice locului de muncã.
Evaluarea pe baza stan  dar delor
evidenþiazã capabilitatea unei per -
soa ne de a integra cunoº tin þele
teoretice cu deprinderile prac  tice ºi
cu propria capacitate de gândire,
analizã ºi sintezã, pen tru a efectua
activitãþi ºi a obþine rezultate la
nivelul calitativ descris de standard. 

Beneficii

Evaluarea competenþelor pro -
fe sionale are beneficii atât pentru
an gajatori, cât ºi pentru cei eva -
luaþi: 

- efectuatã pentru angajaþii
com paniei, contribuie la motivarea
ºi fidelizarea acestora prin recu -
noaº terea competenþelor lor;

- ajutã la identificarea acelor
com petenþe ce corespund pos tu -
rilor din organizaþie, conform stan -
dardelor ocupaþionale;

- constituie o garanþie a ob þi -
nerii rezultatelor performante prin
utilizarea optimã a personalului
ca lificat, iar pentru angajat este o
garanþie a unui proces de evaluare
a performanþelor corect ºi a unui
tra tament echitabil.

Metodele ºi instrumentele de
eva luare, colectarea ºi procesarea
do vezilor de competenþã, sta bi -
lirea ºi implementarea pro ce du -
rilor de evaluare implicã un con -
sum de resurse considerabil, pe
mãsura complexitãþii procesului
ºi a implicaþiilor rezultatelor viza -
te. Dacã frecvenþa nevoilor de
eva luare nu este suficient de
mare, efortul proiectãrii ºi imple -
men tãrii unui astfel de sistem la
nivelul companiilor angajatoare
nu este justificat. De aceea op -
þiu  nea de apelare la serviciile unei
companii specializate în evaluarea
com petenþelor specifice acti vi tã -
þi lor din domeniul supply chain,
aºa cum este Logistic HR So lu -
tions, este o decizie bunã, justifi -
ca tã atât din punct de vedere
econo mic, cât ºi al calitãþii rezul -
ta tului.

Laura TIMOFEI
Managing Partner Logistic

HR Solutions
laura.timofei@loghr.ro

septembrie 2013..................................................................................................................
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S olicitãrile frecvente ve -
ni te din partea com pa -
ni ilor pentru realizarea
unor astfel de evaluãri
ne-au determinat sã

dez voltãm în cadrul firmei Logistic
HR Solutions serviciul specializat
de evaluare a competenþelor pro -
fe sionale pentru ocupaþii din do -
me niul supply chain.

În sens larg, evaluarea înseam -
nã a stabili valoarea, a mãsura, a
examina calitativ ºi cantitativ, a
com para cu un standard. Potrivit
nor melor legale, evaluarea se rea -
li zeazã prin raportare la stan dar -
dul ocupaþional/standardul de
pre gãtire profesionalã, ceea ce
face ca lucrurile sã fie cu atât mai
dificile în domeniul supply chain,
acoperit incomplet ºi cel mai des
in corect de standardele ocu pa -
þio nale în vigoare. Trebuie men þio -
nat cã, dacã se þine cont de acest
criteriu, doar un numãr foarte mic
de ocupaþii din domeniu poate
be neficia de evaluãri de com pe -
ten þe certificate corespunzãtor.

O măsură reală
pentru
competenţă

Cum ceea ce intereseazã în fapt
angajatorii este verificarea ºi cer -
ti ficarea existenþei unor com pe ten -
þe profesionale reale, în ca drul fir -
mei Logistic HR Solutions am decis
sã preluãm ºi sã adap tãm cât mai
bine con tex tu lui ac tual standarde
o cu pa þio na le ºi de pre gãtire apli -
ca te la nivel inter na þional, integrând
ºi cerin þe le obli gatorii la nivel na -
þio nal. De mer  surile noastre de com -
ple tare ºi corectare a nomenclatoa -
re lor de ocupaþii ºi a standardelor
ocu pa þionale ºi de pregãtire profe -
sio  nalã vor continua, dar ambiþia
noas  trã este aceea de a pune la
dis  poziþia angajatorilor instru men -
tele necesare unei evaluãri co rec -
te, care sã rãspundã nevoilor reale
ime  diate ale companiilor, dar ºi ne -
voilor candidaþilor la evaluare.

Evaluarea competenþelor pro -
fesionale implicã în fapt exa mi -
narea unui cumul de factori: cu -
noº tinþe, aptitudini ºi deprinderi.
Natura lor diferitã impune utili za -
rea unor metode diferite de apre -
cie re, dar rezultatul final al pro ce -
su lui trebuie sã evidenþieze
efec tul lor sinergic raportat la un
stan dard stabilit pe baza unor ne -
voi obiective.

Cunoºtinþele (conceptele teo -
re tice) sunt rezultatul educaþiei
de care a beneficiat un individ.
Deºi evaluarea competenþelor
pro fesionale restrânge aria cunoº -
tin þelor examinate la un domeniu
par ticular, specific tipului de ac -
ti vitate prestatã, totuºi, acest ba -
gaj de cunoºtinþe teoretice nu
poa te fi limitat abuziv doar la o
anu mitã specialitate, întrucât si -
tua  þiile concrete întâlnite la locul
de muncã presupun frecvent ºi
uti lizarea unor cunoºtinþe cu ca -
rac ter general obþinute, de regulã,
la nivelul învãþãmântului nespe -
cia lizat. Aptitudinile sunt calitãþile
native ale unui individ. Ele nu pot
fi create, ci doar activate sau dez -
vol tate. Deprinderile sau abilitãþile
sunt rezultatul punerii în practicã
a cunoºtinþelor teoretice, prin uti -
li zarea aptitudinilor ºi reprezintã
o componentã automatizatã a ac -
ti vitãþii umane. Deprinderile se
for meazã prin exerciþiu, prin repe -
tare ºi genereazã un stereotip di -
namic. De obicei se face referire
in directã la ele, vorbindu-se de -
spre experienþa profesionalã. La
rândul ei, ex perienþa este legatã

de noþiunea de vechime în muncã,
ce trebuie însã nuanþatã cu mediul
unde s-a desfãºurat munca res -
pectivã.

Evaluarea competenþelor pro -
fe sionale nu trebuie confundatã
cu evaluarea performanþei, deºi
existã ºi unele asemãnãri. Exis -
ten þa competenþelor reprezintã o
con diþie necesarã dar nu ºi suf i -
cientã pentru atingerea obiec ti -
velor de performanþã. Dacã for -
mula competenþei este cunoºtinþe
+ aptitudini + deprinderi, formula
performanþei este competenþe +
atitudine. Atitudinea profesionalã
reprezintã intenþia unui angajat
de a se face cât mai util la locul
de muncã, de a-ºi fructifica în trea -
ga competenþã profesionalã.
Atitudinea este strâns legatã de
problema motivaþiei.

Evaluatorul
trebuie să
cunoască domeniul

Prin procesul de evaluare a
com petenþelor se verificã dacã
an gajatul are cunoºtinþele, abi li -
tã þile ºi deprinderile necesare
ocu  pãrii unui anumit post, indi fe -
rent de modalitatea prin care a -
ces tea au fost obþinute, pe cale
for malã sau informalã. Insist asu -
pra faptului cã sursa ºi forma do -
bân dirii competenþelor profe sio -
nale nu sunt relevante pentru
re zul tatul evaluãrii. Absolvirea for -
 me lor clasice de învãþãmânt din
ºcoli, licee, ºcoli profesionale, fa -
 cultãþi este însoþitã de elibe ra rea
unor certificate, dar a afirma cã
de þinãtorii lor au întotdeauna ºi
cu adevãrat competenþele pro -
fesio nale necesare ocupãrii anu -
mi tor posturi este o exagerare,

Evaluarea
competenţelor

42

Evaluarea competenţelor profesionale se impune ori de
câte ori trebuie luată o decizie legată de angajarea unei
persoane, de promovare, transfer, pentru identificarea
nevoilor specifice de instruire, dar şi pentru verificarea
progresului realizat în urma unui program de formare. 

Pentru a ilustra un astfel de
proces de evaluare, vom
prezenta în numãrul urmãtor
al revistei Ziua Cargo
exemplul Expeditorului.
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V olvo Romania a orga -
ni zat ediþia din acest an
a concursului naþional
în perioada aprilie - iu -
lie, cu 7 etape de cali -

fi care în Timiºoara, Bucureºti, Cluj,
Braºov, Bacãu, Constanþa ºi Bu -
zãu, atrãgând peste 450 de ºoferi
profesioniºti în cursa pentru obþi -
ne rea celui mai bun consum.

Spiritul şi scopul
competiţiei

Un consum eficient depinde
de mai mulþi factori, printre care
se numãrã performanþele cami o -
nu lui, prin echipamentele ºi dotã -
rile care contribuie la reducerea
consumului, abilitatea de utilizare
eficientã a acestora de cãtre ºo -
feri, dar, mai ales, stilul de condus.
Scopul acestei competiþii este de
a descoperi ºoferul care conduce
cât mai economic posibil. Un stil
efi cient de condus influenþeazã
po zitiv atât bugetul companiei,
prin reducerea cheltuielilor legate
de consumul de combustibil, cât
ºi protecþia mediului, prin scã de -
rea emisiilor poluante. „Competi -
þia ºi-a propus sã demonstreze
cã un stil de conducere adecvat
poa te contribui la obþinerea unor
eco nomii substanþiale pentru ope -
ra tori, în felul acesta fiind eviden -
þia tã importanþa ºoferului în redu -
ce rea consumului“, a spus Sigurd
Wan del, Director General Volvo
Romania. 

Finala naţională

În total, un numãr foarte mare
de conducãtori auto profesioniºti
au parcurs peste 14.000 km în
ca drul competiþiei naþionale de di -
ca te celui mai economic ºofer. La
finalã au participat 21 de con cu -
renþi, mai exact primii 3 clasaþi în
urma fiecãreia dintre cele 7 etape
locale. Participanþii au parcurs un

traseu de aproximativ 40 km, iar
con sumul lor a fost mãsurat cu
aju torul sistemului de mo ni to ri -
zare Dynafleet.

Competiþia a fost deschisã tu -
tu ror ºoferilor profesioniºti, indi -
fe rent de camionul condus sau
de mãrcile de camioane din flota
companiei pentru care lucreazã. 

Ediþia din acest an a atras un
nu mãr de participanþi mult mai
mare faþã de ediþia precedentã.
„Am constatat un deosebit interes
pentru înscrierea în competiþie,
in teres determinat, în opinia noas -
trã, de creºterea gradului de con -
ºti entizare în rândul operatorilor
privind potenþialul de reducere a
con sumului, de premiile puse în
joc, dar ºi datoritã faptului cã am
dat posibilitatea concurenþilor sã
cu noascã noul Volvo FH - un ca -
mion ce înglobeazã tehnologii de
ulti mã orã ºi care a stabilit noi
stan darde în privinþa economiei
de combustibil, a manevrabilitãþii
ºi a siguranþei”, a spus Irina Mar -
cov, marketing manager Volvo Ro -
ma nia. 

Câºtigãtorul de anul acesta
este Florin Olteanu, ºofer la Costi

Trans SRL, care a reuºit sã parcur -
gã traseul de aproximativ 40 km
în 38 de minute, consumând doar
10,41 l. Pe locurile 2 ºi 3 s-au si -
tuat Constantin Pele-Verde ºi Ioan
David cu 10,92 respectiv 11,09
litri consumaþi, pe acelaºi traseu,
în 37 de minute. Florin Olteanu
va reprezenta România la finala
re gionalã organizatã la Opatija, în
Croaþia, în perioada 18 - 20 oc -
tom brie 2013, la care vor parti -
ci pa toþi campionii naþionali din
Re giunea Europa Centralã ºi de
Est. Aceasta se va desfãºura pe
cir cuitul de curse Grobnik, unde
fie care dintre ei îºi va putea etala
abi litãþile în cursa pentru desem -
na rea titlului de Campion al com -
pe tiþiei „The Drivers’ Fuel Challen -
ge 2013”. Premiul cel mare este
un autoturism Volvo V40 ºi un
voucher în valoare de 10.000
euro pentru compania la care este
an gajat ºoferul, dar existã ºi
premii pentru proprietarii com pa -
ni ilor reprezentate de ºoferii care
ur cã pe primele trei poziþii.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

The Drivers’ Fuel
Challenge 2013
La începutul acestei luni, pe 6 septembrie, a avut loc la
Snagov finala naţională a competiţiei „The Drivers’ Fuel
Challenge 2013“, organizată de către Volvo Trucks pentru
a recompensa şoferii profesionişti cu un stil de
conducere eficientă din punctul de vedere al consumului
de combustibil. Câştigătorul concursului pe plan naţional
va reprezenta România în cadrul etapei regionale a
competiţiei.

septembrie 2013..................................................................................................................

Roata 
de-a lungul

secolelor
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S istemul de control al pre -
siunii anvelopelor Conti
PressureCheck com -
binã, într-un singur pro -
dus, ex pe rienþa cu mu -

latã în di fe ritele domenii de afaceri
conexe: anvelope, tehnologia sen -
zorilor ºi dotarea cu instrumente
automotive ale firmei Continental.
Ca rezultat, ContiPressureCheck
furnizeazã nu doar date exacte
referitoare la pre siunea aerului ºi
temperatura din anvelope, ci este
ºi un indicator pre þios pentru ope -
ra torul parcului în ceea ce priveºte
managementul eonomiei de car -
bu rant ºi al an ve lopelor din parcul
de autovehicule ºi poate, astfel,
contribui la scã de rea costurilor în
activitatea curentã.

ContiPressureCheck a fost
tes tat în ultimul an în peste 30
de parcuri auto din Europa ºi SUA,
atât pe autocamioane, cât ºi pe
re morci ºi autobuze. În faza de
tes tare, la mai mult de 20 de pro -
cen te din autovehicule s-a con -
statat existenþa defectelor la roþi.
Acestea au fost probleme la jantã,
anvelope deteriorate din cauza
pã trunderii unui cui sau din cauza

ven tilului defect. În toate cazurile,
de fectul a fost detectat ºi re me -
diat la timp cu sistemul de control
al presiunii anvelopelor, anvelopa
a fost recondiþionatã ºi nu a fost
necesarã înlocuirea.

Montare facilă

Montarea sistemului Conti
Pres sureCheck este facilã. Pentru
în registrarea transmiþãtorului de
aproximativ 2 cm în mãrime ºi mai
puþin de 20 de grame în greutate,
se lipeºte un suport de cauciuc în
pa rtea interioarã a suprafeþei de
ru lare a anvelopei. În cazul în lo -
cu i rii anvelopei, acesta poate fi
ex tras din suport ºi remontat în
an ve lopa nouã. Receptorul este
mon tat fix pe cadrul autove hi cu -
lu lui, sistemul funcþionând cu toa -
te mãrcile de anvelope ºi pe toate
autovehiculele.

Alimentarea cu energie a
trans miþãtorului se face cu o ba -
terie cu o duratã de viaþã de ºase
ani sau de aproximativ 600.000
km. Procesorul înregistreazã con -
tinuu presiunea aerului ºi tem pe -
ratura citite de cãtre senzori ºi

transmite datele anvelopei prin
unde radio, la intervale regulate,
cãtre receptorul de pe autobuz
sau autocamion ºi remorcã. 

Unitatea electronicã de control
transmite datele mãsurate cãtre
afiºajul din cabina ºoferului. Ast -
fel, ºoferul poate supraveghea în
timp util starea anvelopelor sale.
În cazul discrepanþei dintre pre -
siu nea impusã a aerului din an -
velope ºi cea actualã, Conti
PressureCheck atenþioneazã ime -
diat ºoferul, astfel încât acesta sã
poatã lua mãsuri pentru resta bi -
lirea imediatã a presiunii corecte
a aerului din anvelope. În cazul
unei pierderi subite a aerului, sis -
temul declanºeazã o alarmã so -
no rã în câteva secunde. 

Trei milioane de
anvelope

Pe de altã parte, aºa cum am
amintit, Continental investeºte,
alãturi de dezvoltarea unor noi
ser vicii pentru clienþii sãi, ºi în
pro ducþia în sine. În urmãtoarea
eta pã a programului de investiþii
al diviziei de anvelope, Continen -
tal îºi va mãri capacitatea de pro -
duc þie anualã de anvelope pentru
au tocamioane ºi autobuze a fa -
bricii din Puchov (Slovacia) de la
2,6 milioane anvelope, cât este
în prezent, la peste trei milioane
de anvelope. Pentru aceasta, în
ur mãtorii ani, Continental inves -
teº te în fabricã aproximativ 100
de milioane de euro.

În cea mai mare fabricã eu ro -
peanã Continental pentru anve lope
des tinate autocamioanelor ºi auto -
bu zelor, pe lângã creºterea capa -
ci tãþii de producþie, vor fi re în noite
masiv maºinile ºi infra struc tura, în
scopul de a asigura o eficienþã
maximã a producþiei. În afarã de
aceasta, fabrica din Pu chov va fi
prima care va pro du ce noua ge ne -
ra þie Continental - a 3-a de an ve -
lope destinate autobuzelor. 

ContiPressureCheck

Presiunea influenţează
costurile. Ţine-o sub control!
Continental a anunţat, recent, câteva noutăţi importante pentru
clienţii săi. Este vorba despre lansarea unui sistem de control al
presiunii în pneuri, dar şi despre extinderea producţiei sale
europene de anvelope pentru vehicule comerciale, în cadrul
fabricii sale din Puchov, Slovacia, printr-o investiţie de peste 100
de milioane de euro, ce va avea loc în următorii ani.
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Anvelopele: cost 
sau investiţie?
Suntem în momentul în care se caută scurtături la tot
pasul, inclusiv în ceea ce priveşte siguranţa, pe măsură
ce numărul de camioane care rulează cu anvelope uzate
este în creştere.

Î ncã din vremea copilãriei,
am cãpãtat un obicei neîn -
þe les: când sunt agitat, nu -
mãr orice vãd în jurul meu.
Cu câteva zile înainte de a

scrie acest articol, eram blocat în
tra fic pe centura din Milano de a -
proa pe 20 minute, iar stresul de
a ºti cã urmeazã sã întârzii înce -
pu se din nou sã mã afecteze. Am
înce put sã numãr. De data aceas -
ta, erau camioanele care se depla -
sau în sens invers: 32, în mai puþin
de cinci minute. Destul de multe
- m-am simþit mai optimist în ceea
ce priveºte viitorul Italiei din punc -
tul de vedere al transporturilor,
dar ºi al economiei; cu atât mai
mult pentru noi, producãtorii de
anvelope.

Mai puţine
înlocuiri

Totuºi, mi-am amintit o cifrã
de la departamentul de marketing
Pirelli Industrial: cu 30% mai pu -
þine înlocuiri de anvelope de ca -
mi oane în 2012, deºi încasãrile
din taxe de drum au scãzut doar
cu 10%.

Fãcând un scurt calcul mental,
din cauza crizei economice din a -
ceste momente, atât în Italia, cât
ºi în Europa, din 100 de camioane
italiene, 10 rãmân parcate, iar 20
se deplaseazã cu anvelope uzate
sau foarte uzate comparativ cu
cele din trecut. Aceastã tendinþã
a fost confirmatã ºi de directorii
de vânzãri de la Marangoni, par -
te ner Pirelli pe reºapãri. Aceºtia
ne-au spus cã primesc acele car -
case în condiþii din ce în ce mai
proaste ºi benzi de rulare uzate
aproape de limitã. Este o reacþie
de înþeles a managerilor de flote
ºi a patronilor de afaceri mai mari
sau mai mici din industrie, care
tre buie sã reacþioneze la un declin
ge neral în transporturile co mer -
ciale sau de persoane, dar ºi al
profiturilor, scãzând astfel cos tu -
rile de oriunde este posibil. Chiar
ºi pentru anvelope.

Este de înþeles, dar nejusti fi -
ca bil, din mai multe motive. Pri -

mul, cel mai evident, este sigu ran -
þa. Anvelopele uzate sau nepotri -
vi te, cum ar fi cele all-sea son
folosite iarna pentru a traver sa
Alpii, pun în pericol camionul, încãr -
cã tura ºi pe oricine aflat în apro -
pie re. Fãrã sã menþionãm aici ºi
impactul financiar. De altfel, orice
anvelopã uzatã sau anvelo pe le vul -
canizate necorespunzãtor au întot -
dea una consecinþe finan ciare, fie
ºi numai în ceea ce pri veºte con -
su mul ridicat de com bus tibil, de -
mon strat de testãrile Pirelli îm pre -
unã cu unele dintre cele mai
pres tigioase flote din Nor dul Euro -
pei ºi din America de Sud.

Circa 1.000 euro
pe an doar în ceea
ce priveşte
consumul

Meritã, astfel, reducerea cos -
tu rilor cu anvelopele? Sau, altfel
spus, anvelopele reprezintã cost
sau investiþie? În opinia Pirelli,
îm pãrtãºitã de majoritatea pro du -
cã torilor din industrie, anvelopele
sunt o investiþie.

Bazându-se pe aceastã desco -
pe rire, Pirelli Industrial, condusã

de Giovanni Pomati, a demarat
pro iectul de raþionalizare a ofer -
te lor ºi serviciilor, pentru a fi mai
apropiate nevoilor clienþilor, din
mai multe perspective. Primul pas
a fost extinderea gamei de pro -
du se, culminând cu prezentarea
ST:01™ Neverending™ Energy™,
com pletarea 01 Series™ ºi gama
Formula™, care lãrgesc aria de
apli caþii a ofertei Pirelli, una deja
so lidã în ceea ce priveºte seg -
men tele all-season ºi iarnã. 

Al doilea a fost dezvoltarea
sis temului Cyber™ Fleet, care,
dupã testãri aprofundate, desfã -
ºu rate în colaborare cu parteneri
de top din industrie, a fost primit
cu foarte mult interes pe piaþã,
da toritã avantajelor multiple pe
care le aduce sistemul. Prin pla -
sa rea unui microcip în anvelope,
devine posibilã administrarea co -
rec tã a presiunii ºi reducerea cos -
tu rilor operaþionale. Având acelaºi
obiectiv de eficientizare a cost u -
ri lor precum clienþii sãi, Pirelli a
dezvoltat ºi servicii de restaurare. 

Dupã cum ºtim, restaurarea
este determinatã de doi factori:
se porneºte de la un produs de
calitate, folosindu-se apoi reþele
ºi tehnologii adecvate, precum
cele oferite de Novateck. Mai de -
par te, Pirelli a rafinat servicii pre -
cum administrarea flotelor, care
oferã un sistem optimizat de men -
tenanþã al anvelopelor ºi CQ 24
International, care asigurã un ser -
viciu complet ºi rapid pe traseele
europene.

Luate separat, aceste soluþii,
pre zentate în primãvara acestui
an la München, oferã beneficii so -
lide, dar aceste beneficii sunt mul -
tiplicate când sunt folosite ca un
pachet complet, pe care Pirelli îl
oferã administratorilor de flote ºi
dealerilor de anvelope, care sunt
pri viþi precum parteneri, nici de -
cum clienþi. Parteneri care pot
ajuta cele 20 de camioane ipo te -
tice de mai devreme sã cãlãto -
reas cã mai sigur, pe anvelope de
calitate, ºi sã le aducã ºi pe cele
10 rãmase în garaj, ca sã intre ºi
ele în numãrãtoarea mea.
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Roata de-a
lungul secolelor
Roata este considerată una dintre cele mai importante
invenţii ale umanităţii. Este inimaginabil ce ar fi fost
omenirea în prezent fără această aparentă simplă
găselniţă. Cu greu ne putem închipui că am fi rezistat, ca
rasă, atâtea milenii în lipsa roţii, care astăzi a ajuns
aproape la nivel de artă.

D e la primitivele discuri
din lemn, amintind de ca -
pacele de butoi, cu o
gau rã pe mijloc pentru
fi xarea unei bârne trans -

ver sale (pe post de osie), din pre -
istorie, pânã la modernele roþi ultra-
late de pe camioanele zilei de azi,
ce pot înlocui axa dublã, echipate
cu jante din aliaj uºor, roata a par -
curs, prin istorie, o cale lungã ºi
ane voioasã. Nu mai vorbim despre
cele ale trenurilor sau avioanelor,
adevãrate capodopere ale tehnicii.

Poate cã sistemele pneumatice sau
mag netice de propulsie care au
început deja sã se afirme vor înlocui
treptat o parte din roþile noastre
cele de toate zilele, dar cu siguranþã
cã acest element vital pentru mo -
bi litatea umanã nu va dispãrea nici -
o datã în întregime. ªi nici... pãtrat
nu va deveni prea curând.

Pentru acest numãr, vã pro pu -
nem o scurtã incursiune în trecutul
re cent, roata evoluând extrem de
ac celerat o datã cu apariþia au to -
mo bilului. Cât despre anvelope,

putem spune cã istoria acestora
se suprapune aproape perfect pe
cea a vehiculelor autopropulsate.
Mai puþin de 150 de ani de revo -
lu þie, dar în care s-au întâmplat
atât de multe... Prezentate cât se
poate de clar ºi de interesant în
ca drul Muzeului Automobilului de
la Torino, despre care v-am mai
po vestit ºi cu alte ocazii. 

Raluca MIHĂILESCU
Torino, Italia

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Roatã din lemn, epoca medievalã. Roata a fost inventatã în zorii civilizaþiei
ºi a rãmas aproape neschimbatã, în esenþã, timp de mii de ani: un cerc din
lemn, uneori cu suprafaþa de rulare ºi hub-ul osiei ranforsate cu cercuri
metalice. (Donaþie: Michelin Italia)

Roatã de trãsurã Michelin, cu
bandã de rulare din cauciuc solid,
aproximativ 1890. Cauciucul solid
a constituit o mare îmbunãtãþire
comparativ cu cercurile metalice,
atât în termenii reducerii
zgomotului, cât ºi ai aderenþei.
(Donaþie: Michelin Italia)

Anvelopã pneumaticã Michelin
pentru velociped, 1900. Fraþii
Michelin, Andre (1853-1931) ºi
Edouard (1859-1940), au inventat
anvelopa. Prima lor „roatã cu aer”,
care a fost folositã pe biciclete,
avea o camerã de aer separatã
care putea fi umflatã prin
intermediul unei supape ºi un
înveliº din pânzã cauciucatã.
(Donaþie: Michelin Italia)
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Roatã cu anvelopã Michelin Lisse Ferre, 1903. Pentru a îmbunãtãþi
aderenþa ºi a preveni perforaþiile, aceastã anvelopã dispunea de o
suprafaþã de rulare ranforsatã, care putea fi fabricatã de asemenea din
piele cu plasã metalicã. (Donaþie: Michelin Italia)

Roatã cu anvelopã radialã Michelin X, 1946. Aceasta a reprezentat o
adevãratã revoluþie în designul anvelopelor. Carcasa încorpora fire din
nailon sau chiar metalice, amplasate radial (de unde ºi numele), din talon
în talon. Deasupra carcasei au fost aranjatã o centurã de pliuri metalice, la
unghiuri diferite. În acest fel, pereþii laterali ai anvelopei „lucrau”
independent faþã de banda de rulare, îmbunãtãþind astfel în mod
considerabil aderenþa, þinuta de drum ºi confortul în conducere. (Donaþie:
Michelin Italia)

Roatã cu anvelopã Semelle Pirelli,
1906. Anvelopele „primitive” cu
suprafaþã de rulare uniformã au
fost progresiv înlocuite cu
anvelope cu „talpã” (semelle),
suprafaþã de rulare din piele care
încorpora cuie sau elemente
metalice pentru a reduce uzura ºi
a îmbunãtãþi aderenþa. (Donaþie:
Michelin Italia)

Roatã tehnicã din oþel, 2010. Roatã
din oþel de înaltã rezistenþã
produsã printr-un proces de
presare ºi rulare. Alte tehnologii
utilizate în procesul de producþie
sunt sudura ºi vopsirea finalã.
Janta este produsã prin
intermediul unui proces special,
pentru a o face ºi mai uºoarã.
(Donaþie: Fundaþia Magnetto -
Caselette Torino)

Roatã cu anvelopã Pirelli cu negru
de fum, ranforsatã metalic, 1907.
Dupã ce s-a descoperit cã negrul
de fum încorporat în mixtura de
cauciuc îmbunãtãþea rezistenþa, în
1907 Pirelli a produs o anvelopã la
care banda de rulare din piele a
fost înlocuitã cu o bandã de
cauciuc, pe care au fost aplicate
elemente metalice de ranforsare.
(Donaþie: Michelin Italia)
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ARILOG FAŢĂ ÎN FAŢĂ
CU ANSVSA

Certificatul de conformitate nu
mai este obligatoriu, a explicat
Liviu Rusu, directorul ANSVSA,
cu ocazia unei mese rotunde
organizate de Asociaþia Românã
de Logisticã (ARILOG).
Directorul ANSVSA ºi-a exprimat
deschiderea pentru menþinerea
pe termen lung a unei
comunicãri constructive cu
mediul privat. În acest context,
reprezentanþii ARILOG au scos
în evidenþã necesitatea unor
norme ºi regulamente specifice,
care sã detalieze
responsabilitãþile operatorului
logistic pentru operaþiunile
prestate pentru proprietarii de
marfã. De asemenea, este
necesarã existenþa unui
organism suport (nu doar
constatator) pentru ca fiecare
verigã din lanþ sã îndeplineascã
toate cerinþele impuse de

produs ºi siguranþa acestuia
pentru consum. „Din pãcate, din
cauza structurii ineficiente a
ANSVSA ºi mai mult a DSVSA ºi
a luptei continue din interior
între medici, singurul care este
afectat este agentul economic,
fie el producãtor, fie operator
sau retailer“, au subliniat
membrii ARILOG, adãugând cã
problemele întâmpinate au la
bazã inclusiv lipsa aplicãrii
unitare a legislaþiei în teritoriu ºi
lipsa unor rãspunsuri punctuale
atunci când se cer informaþii. 

CCIB PROMOVEAZĂ
ACTIVITATEA DE
EXPORT PE PIAŢA SUA

Recent, Camera de Comerþ ºi
Industrie a Municipiului
Bucureºti (CCIB) a lansat seria
de evenimente „Ziua
oportunitãþilor de afaceri”. „În
cadrul acestor întâlniri, care au

loc la fiecare douã luni, oamenii
de afaceri au posibilitatea de a
se întâlni într-un cadru structurat
cu factori decizionali din
Ministerul Economiei, cu
reprezentanþii economici din
cadrul Birourilor de Promovare
Comercial-Economicã
româneºti din strãinãtate sau cu
ataºaþi economici ai þãrilor
partenere, pentru a afla
tendinþele în comerþul exterior ºi
a identifica elemente a cãror
valorificare sã conducã la
dezvoltarea afacerilor
companiilor pe pieþe cu
potenþial real”, a declarat cu
acest prilej prof. univ. dr. ing.
Sorin Dimitriu, preºedintele
CCIB.
Primul eveniment din serie, cu
tema „Intrã pe piaþa americanã!
Parteneriatul SUA-UE, o nouã
oportunitate pentru oamenii de
afaceri români”, a fost organizat
de Camera bucureºteanã în
parteneriat cu Ministerul
Economiei ºi EximBank.
Urmãtoarea ediþie a Zilei
oportunitãþilor de afaceri va fi
dedicatã relaþiilor economice cu
Orientul Mijlociu.

TRIBUNAL COMERCIAL
ÎN BUCUREŞTI

Guvernul a aprobat, la începutul
lunii septembrie, înfiinþarea unui
Tribunal comercial în Bucureºti,
care se va ocupa exclusiv de
litigiile din mediul de afaceri,
cum sunt insolvenþa ºi
concurenþa neloialã, urmãrind
judecarea cu celeritate a
cauzelor în domenii sensibile.
Tribunalul ar urma sã
funcþioneze în incinta actualului
Tribunal al Municipiului
Bucureºti.
Mãsura privind constituirea
tribunalelor specializate este
cuprinsã în proiectul de lege
care modificã ºi completeazã
Legea 304/2004 privind
organizarea judiciarã.
„Proiectul de lege oferã un
temei legal, clar ºi complet în
vederea înfiinþãrii unor tribunale
specializate, în special a unui
Tribunal specializat în domeniile
societãþi, registrul comerþului,
concurenþã neloialã ºi insolvenþã
la nivelul municipiului Bucureºti,
ceea ce va asigura atât
specializarea judecãtorilor, cât ºi
o mai mare celeritate a judecãrii
cauzelor în domenii sensibile”,
informeazã Executivul. Proiectul
de lege va fi trimis

Parlamentului, spre dezbatere în
regim de urgenþã.

ARTRI DESPRE
CONFLICTUL DIN SIRIA 

Cu o experienþã de aproape 50
de ani în industria transporturilor
ºi a comerþului, Asociaþia
Românã pentru Transporturi
Rutiere Internaþionale (ARTRI)
considerã foarte dãunãtoare
mediului de afaceri situaþia
actualã generatã de posibila
escaladare a conflictul din Siria,
se aratã într-un comunicat remis
redacþiei de cãtre asociaþie.
Exporturile româneºti spre
aceastã þarã au scãzut drastic în
ultimii doi ani iar o eventualã
declanºare a unui conflict
regional va genera ºi în statele
învecinate precum Iordania,
Israel, Iran, Liban complicaþii
serioase pentru economia
româneascã. O implicare mai
amplã în acest conflict a Rusiei,
a Turciei ºi a þãrilor din Uniunea
Europeanã ar genera premisele
unei crize umanitare fãrã
precedent. Comerþul cu bunuri
va scãdea imediat, iar cel cu
arme va înflori.
„ARTRI considerã necesarã
încheierea grabnicã a

conflictului din Siria - înainte de
a evolua într-un rãzboi regional
- ºi cheamã toate statele ºi
organizaþiile internaþionale la
gãsirea unor soluþii bazate pe
responsabilitate, pe
respectarea valorilor umane ºi
pe dorinþa unei vieþi paºnice”,
subliniazã, în documentul citat,
Florinel Andrei, secretar general
ARTRI.

TAXA DE DRUM DIN
UNGARIA, ÎN
BENZINĂRIILE MOL DIN
ROMÂNIA

MOL este singura reþea de
benzinãrii din România care
pune la dispoziþia tuturor celor
interesaþi modalitãþi multiple ºi
simple de achitare a noii taxe de
drum (E-toll) perceputã în mod
obligatoriu pentru toate
vehiculele de peste 3,5 tone

care circulã pe teritoriul
Ungariei. Sistemul de taxã de
drum a fost modificat în Ungaria
de la 1 iulie, datã de la care
ºoferii ale cãror autovehicule
depãºesc greutatea de 3,5 tone
sunt obligaþi sã facã o platã fie
printr-un tichet de drum (în
cazul traseelor prestabilite), fie
prin achiziþionarea unui
dispozitiv de înregistrare (OBU)
pentru fiecare maºinã ºi
încãrcarea acestuia cu un
anumit credit. În 16 dintre
benzinãriile MOL România,
ºoferii interesaþi au posibilitatea
de achita aceastã taxã prin
ambele modalitãþi. Astfel,
conducãtorii auto cu traseu
prestabilit în Ungaria pot
achiziþiona din benzinãriile MOL
tichetul de drum, în timp ce
persoanele care deþin deja
dispozitivul OBU îºi pot încãrca
direct creditul, evitând astfel
aglomeraþia ºi cozile. Plata se
poate face utilizând cardurile de
carburant MOL, prin card bancar
sau în numerar. Serviciul este
disponibil în benzinãriile MOL
din Oradea, Satu Mare, Arad,
Borº, Timiºoara, Baia Mare,
Chiºineu Criº, Carei, Deva, Zalãu
ºi va fi extins în curând la 38 de
staþii de alimentare.

Creşterile salariale în
sectorul privat din România
au fost, în medie, în acest
an, de 4,6%, în scădere cu
0,5% comparativ cu cele
înregistrate în 2012, potrivit
ediţiei din acest an a
studiului salarial şi de
beneficii PayWell 2013,
derulat de către echipa de
consultanţă în resurse
umane a PwC România.
Temperarea creşterilor
salariale nominale se poate
observa la nivelul tuturor
sectoarelor analizate în
cadrul cercetării, cu excepţia
IT&C. 
Sectoarele cu creştere
salarială reală (peste
inflaţie) sunt cele de
producţie (auto - 7%,
industrială - 4,3%), de bunuri
de larg consum, distribuţie
(4,8%), IT&C (6,5%) şi
farmaceutice (5,3%), în timp
ce companiile din sectorul
bancar şi retail au aplicat
creşteri salariale sub nivelul
inflaţiei, respectiv de 2,6%.
Nivelurile cele mai ridicate
ale creşterilor medii salariale
au fost alocate
managementului (4,9%),
urmate de personalul de

suport (4,7%) şi personalul
operaţional şi de vânzări
(4,5%). 
Mai mult de jumătate dintre
companiile participante la
studiu acordă bonusuri de
performanţă. Aceste
stimulente sunt mai
frecvente pentru
management fiind oferite de
52% dintre respondenţi, în
timp ce mai mult de o treime
oferă aceste bonusuri
pentru personalul
operaţional şi de vânzări. 
Numărul companiilor
care oferă prime fixe
este, de asemenea, în
scădere faţă de anii
anteriori: doar 28% oferă
bonusuri fixe - atât sume
predeterminate, între 200 şi
1.500 de lei, cât şi procentaj
din salariu, respectiv
echivalentul unui salariu
lunar. 

SALARIILE DIN MEDIUL PRIVAT BAT 
PASUL PE LOC
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„A vem în vedere
realizarea a -
ces tei investiþii
de doi ani, dar
am decis sã o

facem în acest moment datoritã
creº terii volumelor“, ne-a explicat
Mihai Iancu, directorul general
GTI Logistic. El a precizat cã în
si tuaþia în care hub-ul companiei
din Deva funcþiona în condiþii de
rentabilitate, o investiþie su pli -
men tarã în zona Clujului ar fi putut
duce într-o primã fazã la ne ce si -
ta tea susþinerii financiare din par -
tea companiei pentru ambele
hub-uri, lucru care nu mai este
ne   cesar în prezent. „În acest mo -
ment, investiþia s-a justificat din
toate punctele de vedere. Vo lu -
mele au început sã creascã pentru
noi, depãºind nivelul celor din
2008, an pe care îl vom depãºi
la nivel de profit în 2013. Pot spu -
ne cã pe segmentul de grupaje
pu tem discuta despre ieºirea din

crizã în condiþiile în care am în -
registrat profit ºi la sfârºitul anului
trecut ºi la jumãtatea acestui an“,
a mai arãtat Mihai Iancu, expri -
mân du-ºi optimismul privind ac -
tivitatea companiei în acest an.
De altfel, segmentul de grupaje
este în creºtere în condiþiile în ca -
re volumele de marfã se înca drea -
zã într-o zonã nouã, numãrul clien -
þilor care solicitã camioane în tregi
fiind în scãdere. „Ne-am spe cia -
lizat în distribuþie la nivelul þãrii ºi
putem realiza timpi com pe titivi
de tranzit între Bucureºti ºi orice
alt oraº îndepãrtat din þarã. Apro -
xi mativ 80% din volumul de marfã
rulat îl distribuim în 24 de ore.
Aco perim 100% în acest sis tem
Mol dova, zona de Banat, zona
Deva ºi dupã deschiderea hub-ului
din Cluj ne apropiem de 100% ºi
în aceastã zonã. Dupã ce vom
distribui 100% marfa în 24 de ore
vom ajunge sã ne uitãm în vo -
lumele curierilor, care au câº ti gat

pânã acum volume im por tan te în
condiþiile în care poate nici un ope -
rator nu este capabil 100% sã
meargã în 24 de ore în toatã
România. Oferta noastrã de trans -
port vizeazã volume de la ju mã -
tate de palet în sus. Am ve hi cu lat
într-un timp sfertul de palet, dar nu
este sustenabil.“ Directorul gene -
ral GTI Logistic a precizat cã, în
general, cei care cer distribuþie în
24 de ore sunt clienþii noi ºi mai
ales clienþii mari pe care com pa -
nia (specializatã pânã în pre zent
pe clienþi mici ºi mijlocii) a în ceput
sã îi vizeze. GTI Logistic opereazã
în prezent peste 100 de camioane,
flota proprie ridi cân du-se la 28 de
vehicule co mer ciale. 

Depozite în
dezvoltare, flotă
în creştere

„Creºtem în fiecare an. Iar
dacã pânã acum ne-am axat pe
vehicule de peste 7,5 t, din acest
mo ment începem sã ne specia li -
zãm inclusiv pe segmentul de
vehi cule de 3,5 t, ca urmare a fap -
tu lui cã am câºtigat un client foar -
te important. Fiecare hub GTI
Logis tic este deservit de câte 7
ca mioane de 7,5 t“, a mai arãtat
Mihai Iancu. El a adãugat cã în
pre zent compania opereazã
8.500 mp de depozit propriu, la
care se adaugã alþi 7.500 mp care
aparþin clientului, dar unde ac ti -
vitatea logisticã este realizatã de
GTI. 80% dintre clienþii companiei
sunt firme mici ºi mijlocii, nici unul
dintre aceºtia nedepãºind 10%

din totalul volumului de marfã
trans portatã. „Noul hub din Cluj
va ajuta la scurtarea timpului de
dis tribuþie în zonã ºi în mod clar
acest timp va aduce clienþi noi,
care vor distribuþie în 24 de ore.
În plus, avem deja clienþi în zona
Cluj, care vor opera prin inter me -
diul nostru volume pe care nu le
operau pânã la deschiderea noului
hub. Eram conºtienþi ºi în urmã
cu doi ani de beneficiile pe care
ni le va aduce un hub la Cluj, nu -
mai cã, odatã cu criza, am început
sã fim de 10 ori mai prudenþi.“ În
pre zent, GTI Logistic are în vedere
achiziþia a 10 vehicule de 3,5 t
pentru distribuþie în Bucureºti, în
centrul Constanþei ºi al Braºovului.

„Ne pregãtim sã facem inclusiv
dis tribuþia cãtre magazine de car -
tier. Pentru perioada urmãtoare
avem în vedere deschiderea de
hub-uri în Constanþa ºi Braºov, iar
atunci când vom putea face dis -
tan þa Bucureºti - Timiºoara într-
un program de ºofer, vom des chi -
de un hub ºi la Timiºoara“, a
con cluzionat Mihai Iancu. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Investiţia, care consolidează capacitatea companiei de a
face distribuţie în regim „next day“ în zonă, ar putea
aduce majorări importante în volumele operate.

GTI Logistic pe scurt
- O echipã de 70 profesioniºti
- Peste 120 de parteneri
- 8.500 mp depozite (Bucureºti, Deva, Bacãu, Cluj)
- Flotã proprie: 28 de camioane cu masa cuprinsã între 7,5 ºi 40 t
- Parteneriat cu peste 100 de companii de transport
- O cifrã de afaceri de peste 1,8 milioane euro în continuã creºtere
- Peste 12.000 paleþi livraþi lunar în sistem cross docking la nivelul
anului 2012
- Peste 2.500 puncte de livrare
- Servicii oferite: cross-docking (prealocated ºi break-bulk); depozitare;
distribuþie; preluare documente ºi instrumente de platã; VAS; reverse
logistics.

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

- Same day delivery: zona
Bucureºti ºi judeþul Ilfov.

- 24-72 ore în restul României.

GTI Logistic a deschis
un hub nou în Cluj

Punem accent pe respectarea timpilor de condus ºi odihnã,
iar ºoferii aratã de fiecare datã la control 28 de diagrame, nu

foi privind alte activitãþi. Tocmai din aceastã cauzã am primit de la
începutul anului amenzi pentru depãºirea timpilor de condus cu 5-
10-20 de minute. Dacã ºoferul s-ar fi dat jos la control cu o fiºã de
alte activitãþi ºi cu o singurã diagramã tahograf, nu am fi avut astfel
de probleme. Este incorect pe undeva sã te amendeze inclusiv
pentru o depãºire de 5 minute, chiar dacã este vorba despre
amenzile minime. Ar trebui introduse avertismentele în aceste
cazuri.“

„

Mihai Iancu, 
director general

GTI Logistic
Lucrurile s-au mai
stabilizat pe piaþa

ºoferilor din punctul nostru de
vedere. Oamenii sunt mai
serioºi. Nu se depãºeºte
consumul și nu m-am mai
confruntat cu lucruri ciudate.
În acest moment cãutãm
ºoferi.“

„

În prezent, se mãresc
termenele de platã

extracontractual. Nimeni nu
mai vrea sã plãteascã
conform contractului. Nu mai
ºtii pe ce sã te bazezi,
încheiem contracte parcã de
dragul de a le încheia, pentru
a avea o acoperire juridicã.“

„

Am decis sã reducem
termenul de platã în

cazul transportatorilor cu care
lucrãm de la 45 la 30 de zile
pentru a crea presiune pe
calitate. Respectãm acest
termen ºi cred cã trebuie sã
ne educãm transportatorii
într-o direcþie corectã. Ne
dorim sã avem transportatori
de calitate alãturi de noi, iar ei
nu au nici o vinã dacã mie
clientul îmi plãteºte la 60 în
loc de 45 de zile. Nu vrem sã
transmitem nerealizãrile
noastre cãtre cãrãuºi.“

„
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Microsoft Dynamics AX 

Soluţii de ultimă
generaţie pentru
firmele de transport
Compania iQuest Technologies este singurul furnizor
Microsoft din România care a dezvoltat o soluţie dedicată
firmelor de transport pe platforma de ultimă generaţie
Microsoft Dynamics AX. iQuest dispune de o expertiză
importantă în integrarea acestei soluţii cu alte sisteme
utilizate de firmele de transport precum: Google Maps, Bing
Maps, sisteme bordcomputer, sisteme de management al
flotei, bar code scanner, PDA-uri, aplicaţii mobile.

C u o experienþã de peste
15 ani, o echipã de peste
500 de specialiºti ºi un
por tofoliu ce numãrã mai
mult de 70 de clienþi lo -

cali ºi internaþionali, iQuest Tech -
no logies se poziþioneazã pe piaþa
din România ca ºi furnizor de so -
luþii IT de top, cu o expertizã im -
por tantã în implementarea de
soluþii software complexe pe zona
de logisticã ºi transport.

Microsoft Dynamics AX dis -
pu ne de o interfaþã prietenoasã,
nativ integratã cu alte produse
Mi crosoft, inclusiv Microsoft Offi -
ce Excel. Ea se diferenþiazã de
alte soluþii de pe pia þã prin faptul
cã este deja per so nalizatã pe spe -
cificul firmelor din domeniul logis -
ti cii ºi transportului. 

Soluþia propusã de iQuest vine
cu instrumente dedicate gestio -
nã rii flotei, a activitãþilor de trans -
port, pentru integrarea comuni -
cã rii cu ºo ferii ºi clienþii, pentru
controlul cos turilor ºi auto ma ti -
za rea factu rã rii. De asemenea, in -
strumentele aco perã definirea ºi
urmãrirea indi ca torilor de per for -
manþã la nivel de camion, ºofer,
ur mãrirea încadrãrii în bugete,
aten þionãri ºi notificãri au tomate,
analize ºi rapoarte finan cia re ºi
manageriale etc. 

Performanţă în
gestionarea
activităţii

Microsoft Dynamics AX oferã
po sibilitatea analizãrii curselor în
des fãºurare ºi/sau planificate pe
ma ºini. Aceste analize pot in clude
in formaþii privind gradul de încãr -
ca re a maºinii, kilometri în gol,
sta þionare fãrã marfã, consum
normat, consum real, alte costuri
etc. Mo ni torizarea permanentã a
statu suri lor comenzilor de la
clienþi include raportãri privind si -
tuaþia livrãrii (li vratã sau nu, în târ -
zi atã sau nu, fac tu ratã sau nu etc).
Soluþia face po sibilã ºi veri fi carea
ele mentelor de cost ºi frau dã spe -
ci fice business-ului, prin chei de
con trol complexe, ob þi nerea de
ra poarte privind con su mul de
com bustibil pe tipuri de activitãþi,
ra poarte privind pre þu ri le de achi -
ziþie diesel pe þãri, rapoar te privind
taxe de drum pe þãri, analiza du -
ra tei de viaþã a an velopelor ºi cos -
turilor pe tip de anvelopã ºi pe tip
de activitate ºi analiza costurilor
de service, ana li ze comparative
ale veniturilor ºi costurilor în func -
þie de þãrile de des tinaþie etc. 

De asemenea, Microsoft Dyna -
mics AX oferã avantaje în privinþa
relaþiilor cu clienþii, prin rapoarte

deta liate de vânzãri, ana liza feed -
back-ului clienþilor sau rapoarte pri -
vind motivele anulãrii co menzilor.
Uºor de utilizat ºi cu o curbã de în -
vã þare facilã, soluþia propusã de
iQuest oferã posi bi litatea de a co -
munica direct cu fur ni zorii sau cli -
en þii prin inter me diul unor portaluri
dedicate.

Din punctul de vedere al con -
tro lului, Microsoft Dynamics AX
propune o vizibilitate sporitã, prin
ra poarte financiar-contabile deta -
lia te, analize comparative ale va lo -
rilor realizate vs. valori bugetate ºi
prin monitorizarea ºi optimizarea
cos turilor la nivel de centre de cost. 

Nu în ultimul rând, soluþia per -
mite intervenþii prompte în situaþii
care necesitã vitezã de reacþie, prin
intermediul unor avertizãri pe rio -
di ce cu listã comenzi nefac tu rate,
al avertizãrilor lunare când ultimul
preþ de referinþã pentru com bustibil
este mai mare decât ulti mul preþ
sta bilit cu clientul sau prin avertizãri
au tomate trimise cli enþilor la de -
pã ºirea scadenþei. 

În România existã deja com pa -
nii care au adoptat soluţia Microsoft
Dynamics AX, precum Logistic E
van Wijk și Routier European
Transport.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Ziua LOGISTICIANULUI
Aer curat şi multă voie bună. Sau, altfel spus,
ingredientele unei zile marca ARILOG, unde, pentru prima
dată, logisticienii nu s-au întâlnit să lucreze, ci să se
simtă bine. Bineînţeles, spiritul competiţiei nu a lipsit,
reprezentanţii industriei concurând de această dată nu
într-un tender, ci pe trasee în copaci, la paintball, ping
pong, badminton, rummy şi cărţi. Iar parcul Phoenix
(Cernica) a fost un loc cum nu se poate mai potrivit.
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Ziua Logisticianului - 7 septembrie 2013
Phoenix Cernica Aventura Parc
Competiþie Clasament Companie

Concurs de trasee în copaci Locul 1: Marian Motogna Supply Chain Management Center
Locul 2: Iustin Drãgoi CEVA Logistics
Locul 3: Oana Soare Supply Chain Management Center

Concurs paintball Locul 1: Renania
Locul 2: Supply Chain Management Center
Locul 3: Arctic

Concurs ping pong Locul 1: Marian Motogna Supply Chain Management Center
Locul 2: Horia Nes Transart
Locul 3: Dãnuþ Crãciunescu CEVA Logistics

Concurs badminton Locul 1: Aurel Ioniþã ARCTIC
Locul 2: Dãnuþ Crãciunescu CEVA Logistics
Locul 3: Amalia Neacºu 
ºi Cristina Ungureanu ARCTIC

Concurs rummy Locul 1: Mircea Cãlin CEVA Logistics
Locul 2: Andreea Cristea ARCTIC
Locul 3: Alexandra Zamfir ARCTIC

Concurs de cãrþi echipa ARCTIC

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

ARILOG îºi propune sã transforme Ziua Logisticianului într-un
eveniment de tradiþie.

În 2014, evenimentul va avea loc în luna aprilie, ocazie cu care
se va organiza un concurs de ciclism. 

Ziua Logisticianului a fost o zi
frumoasã ºi pentru copiii celor din
branºã, care au putut exersa
cãþãratul într-un cadru sigur.



Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 46)

Întrebările lunii AUGUST (etapa 45) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTI

1. Ce tip de concurenţă
imperfectă este caracterizată
de existenţa unui singur
furnizor?

a. Oligopol
b. Monopol - CORECT
c. Concurenţa monopolistă

2. Analiza pieţei presupune
a. Analiza produselor
b. Analiza furnizorilor
c. Analiza concurenţei
d. Analiza produselor, furnizorilor,

concurenţei, potenţialilor
înlocuitori - CORECT

3. Punctul de reaprovizionare
este:

a. Nivelul stocului la care se primeşte
o nouă comandă

b. Nivelul stocului la care se lansează
o nouă comandă - CORECT

c. Momentul la care se lansează o
nouă comandă

d. Momentul la care se primeşte o
nouă comandă

1. Analiza PEST se bazează pe analiza
a. Factorilor interni
b. Factorilor externi
c. Punctelor tari şi slabe
d. Oportunităţilor

2. „Best practice“ � sisteme
operaţionale, procese şi proceduri
de lucru care se dovedesc a fi cele
mai bune pentru organizaţii, într-un
context şi anumite circumstanţe.
Poate fi considerată o soluţie pentru
toate __________ (best-for-all).

a. Departamentul de achiziţii
b. Departamentul de investiţii
c. Departamentul de vânzări
d. Companiile

3. La baza piramidei privind cerinţele
pentru achiziţii stau:

a. Respectarea legislaţiei
b. Costul
c. Calitatea mărfii
d. Asigurarea mărfii

HENKEL

C
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Câştigătorii lunii AUGUST
Daniela Popescu, Alina Mădălina Ion şi Anamaria
Cojocariu
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 25 de
concurenţi care au răspuns corect la întrebările lunii
august, cea de a 45-a etapă a concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect
Carmen Marinache, Gheorghiţă-Nicolae Zamfir,
Gabriel Katona, Daniela Popescu, Pop Maria, Nicuşor
Tirim, Rodica Hărănguş, Alexandru Duşmănescu,
Annamaria Cherteş, Mihai Zaharia, Alina Mădălina
Ion, Magda-Andreea Candin, Laura Mirela Andrei,
Gelu Uzdriş, Sebastian Atîrnăteanu, Cristina Budoaica,
Attila Turi, Costel Berce, Tudor Muntean, Mihai
Burcin, Adrian Ionuţ Popescu, Anamaria Cojocariu,
Mariana Tirim, Andrei Termen şi Florin Ceangu.

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 46-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`! (46)

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
7 octombrie, 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

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

octombrie al revistei
ZIUA CARGO.
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Volvo FMX
- nou concept pentru
construcţii
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ROMÂNIA, CODAŞA UE
LA CONSTRUCŢII

România a avut în luna iunie
cea mai mare scãdere din
Uniunea Europeanã la lucrãrile
de construcþii, de 2,4%, în
condiþiile în care la nivelul UE
s-a înregistrat o creºtere de
0,8%, iar în Zona Euro, de
0,7%, aratã datele prezentate
de Oficiul european de
Statisticã (Eurostat). 
Numai 4 state membre ale UE
au înregistrat creºteri în iunie,
comparativ cu luna mai, în timp
ce în 6 state membre, inclusiv
România, lucrãrile de
construcþii au scãzut. Cele mai
mari creºteri au fost
înregistrate în Slovacia
(10,5%), Polonia (5,3%) ºi
Germania (1,6%). În ritm anual,
în luna iunie 2013, comparativ
cu luna iunie 2012, lucrãrile de
construcþii în UE au înregistrat
o scãdere de 1,5%, în timp ce,

în Zona Euro, volumul lor a
scãzut cu 3%.
Astfel, volumul lucrãrilor de
construcþii a scãzut în 10 state
membre, inclusiv în România ºi
a crescut doar în 3 state. Cele
mai mari scãderi au fost
înregistrate în Polonia (minus
16,3%), Portugalia (minus
12%), Slovacia (minus 10,7%)
ºi Cehia (minus 9,8%).

PARAZĂPEZI DE
2,5 MILIOANE LEI,
FĂRĂ TVA, PENTRU
MOLDOVA

CNADNR organizeazã licitaþie
pentru achiziþionarea a 13.100
de panouri parazãpezi pentru
Direcþia Regionalã de Drumuri
ºi Poduri Iaºi, acestea urmând
sã ajungã în districtele Bacãu,
Bârlad, Botoºani, Focºani,
Tecuci, Iaºi, Piatra Neamþ ºi
Suceava. Valoarea estimatã a

contractului, fãrã TVA, este de
2,424 milioane lei, potrivit
anunþului de participare postat
de companie pe sistemul
electronic de achiziþii publice
(SEAP).
Procedura va fi licitaþie
deschisã, iar criteriul pe baza
cãruia va fi atribuit contractul îl
reprezintã preþul cel mai
scãzut. Termenul limitã pentru
depunerea cererilor de
documente sau pentru acces
la documente este 18
octombrie, ora 9.00, iar
primirea ofertelor sau a
cererilor de participare se va
face pânã pe 22 octombrie,
ora 9.00. Tot pe 22 octombrie,
ora 10.00, se vor deschide
ofertele.
Contractul intrã sub incidenþa
acordului privind contractele
de achiziþii publice, iar durata
va fi de 45 de zile de la data
atribuirii acestuia. Finanþarea
contractului o reprezintã
veniturile proprii pentru
întreþinere.

PASARELE PE
CENTURĂ

Pe Centura de Sud a Capitalei
vor fi amplasate pasarele
pietonale pe modelul celor
montate la Buºteni, Azuga ºi
Comarnic, la jumãtatea lunii
august. Numai cã acestea vor
urma, de astã datã, calea
licitaþiei, pentru care Guvernul
va începe în curând
procedurile. Ministrul delegat al
Marilor Proiecte, Dan ªova,
estimeazã cã lucrãrile vor fi
încheiate anul viitor, dacã nu
vor fi depuse contestaþii la
licitaþie. Cam tot atunci ar
trebui sã fie gata modernizarea
ºoselei de centurã - pentru
care Guvernul a tãiat finanþarea
încã din septembrie 2012.
Atunci când va fi gata, Centura
de Sud a Capitalei va fi cu taxã,
deoarece segmentul va uni
douã autostrãzi - A1 ºi A2. 
Pasarelele vor fi instalate în
zona Prelungirea Ghencea-
comuna Domneºti - pentru
care existã deja un proiect
aprobat de CJ Ilfov - ºi la
intersecþia Centurii Capitalei cu
ªoseaua Cernica. Însã lucrãrile
de amplasare trebuie mai întâi
avizate prin hotãrâri ale
Consiliului General al
Municipiului Bucureºti (CGMB)
ºi CJ Ilfov. Abia apoi vor „trece”
prin Hotãrâre de Guvern.

Volumul lucrărilor de
construcţii a scăzut cu 2,2%
în primele 7 luni, comparativ
cu perioada similară din
2012, iar scăderea ajustată
în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate
a fost de 4,1%, potrivit
datelor publicate, luni, de
Institutul Naţional de
Statistică (INS). Pe
elemente de structură s-a
înregistrat o scădere cu
11,8%. Creşteri au fost la
lucrările de reparaţii capitale
(�29%) şi la cele de
întreţinere şi reparaţii
curente (�14,2%).
Pe obiecte de construcţii,
volumul lucrărilor de
construcţii a scăzut la cele
inginereşti cu 4,5% şi la
clădirile nerezidenţiale cu
0,1%. Cele rezidenţiale au
crescut ca număr cu 8,1%.
Ca serie ajustată în funcţie
de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate,
volumul lucrărilor de
construcţii, a scăzut cu
12,5% la lucrările de
construcţii noi (-12,5%).
Lucrările de reparaţii
capitale şi lucrările de
întreţinere şi reparaţii
curente au crescut cu 32%,
respectiv cu 10,8%.

Pe obiecte de construcţii
s-au înregistrat creşteri cu
6,7% la clădirile rezidenţiale
şi cu 0,8% la cele
nerezidenţiale. Construcţiile
inginereşti au scăzut ca
număr cu 7,6%. În luna iulie,
volumul lucrărilor de
construcţii a crescut faţă de
iunie 2013 cu 5% ca serie
brută, iar ca serie ajustată în
funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate,
cu 8,5%. Volumul a crescut
cu 7,7% la lucrările de
construcţii noi, cu 1,1% la
lucrările de reparaţii capitale
şi cu 0,7% la lucrările de
întreţinere şi reparaţii
curente. Pe obiecte de
construcţii, au avut loc
creşteri la clădirile
rezidenţiale cu 52,8% şi la
clădirile nerezidenţiale cu
6,2%. Construcţiile
inginereşti au scăzut cu
1,9%.

MAI PUŢINE CONSTRUCŢII
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Volvo FMX
- nou concept pentru
construcţii
Prin elementele inovative pe care le încorporează, noul FMX
schimbă semnificativ modul în care transportul în
construcţii era perceput. Practic, prin VDS (Volvo Dynamic
Steering) şi sistemul de suspensie pneumatică spate,
experienţa oferită de un camion de construcţii, chiar şi pe
un teren solicitant, se apropie surprinzător de mult de
senzaţiile din cabina unui camion utilizat la transportul pe
distanţe lungi.

S esiunea de drive-test or -
ga nizatã de Volvo
Trucks în Suedia a cu -
prins pentru FMX vizita
la o carierã ºi testarea

nou lui camion în condiþii reale.
Inginerii Volvo Trucks au pro -

iectat noul FMX pentru un maxim
de eficienþã ºi siguranþã în ex ploa -
tare, dar nu au uitat nici un mo -
ment de partea esteticã sau de
confort. ªi trebuie spus cã noul
FMX aratã spectaculos în mediul
pentru care a fost proiectat.

Practic, s-a obþinut o îmbinare
între aspect ºi utilitate. De exem -

plu, bara de protecþie, cu un de sign
mai solid, este compusã din trei
piese, cu secþiunea centralã în
formã de „U” întors, flancatã de
douã colþuri separate care pot fi
utilizate ºi pe post de trepte. Col -
þurile sunt fabricate dintr-un ma -
terial flexibil, rezistent la fisu ra re,
care se comportã mai bine în cazul
impactului la viteze mici de cât
soluþia anterioarã. Piesele sunt
uºor de demontat ºi de în lo cuit. 

Deasupra barei de protecþie
se aflã un dispozitiv de tractare
fa bricat din fontã, conceput pentru
a suporta 32 de tone.

Farurile reproiectate cu liniile
lor distincte înclinate sunt ºi mai
ro buste ºi oferã performanþe su -
pe rioare. Designul acestora ac -
cen tueazã conexiunile cu celelalte
modele de autocamioane Volvo. 

Poziţie
îmbunătăţită 
la volan

Interiorul cabinei noului Volvo
FMX a fost complet reproiectat,
pu nându-se accentul pe un spaþiu
de lucru confortabil ºi ergonomic.
Cabina oferã mai mult spaþiu pen -

tru ºofer ºi mai multe opþiuni de
depozitare în comparaþie cu mo -
de lul anterior. ªoferul beneficiazã
ºi de o poziþie mai bunã de con -
dus. 

Volanul este echipat cu butoa -
ne de comandã integrate pentru
funcþii multiple, inclusiv controlul
vitezei de croazierã, telefonul ºi
sistemul de navigaþie etc. Noul
pa nou de instrumente complet
ne gru este acum înclinat ºi mai
mult cãtre ºofer. 

Descãrcarea noii aplicaþii pen -
tru dispozitive mobile, „My Truck”
(Autocamionul meu) extinde posi -
bi litatea ºoferului de a supra ve -
ghea ºi acþiona de la distanþã une -
le dintre funcþiile autocamionului.
Aplicaþia include pornirea de la
distanþã a sistemului de încãlzire,
precum ºi posibilitatea de a ve ri -
fica alarma, încuietorile uºilor ºi
nivelul lichidelor.

Confort la un alt
nivel

În timpul sesiunii de drive-test
am avut posibilitatea sã testãm
nu meroase configuraþi în care
noul FMX este disponibil, iar tra -
seele au avut inclusiv porþiuni so -
licitante. Bineînþeles, nu se pune
pro blema ca noul camion sã nu se
des curce, însã remarcabilã este
uºurinþa cu care obstacolele sunt
de pãºite. Iar cea mai importantã
sur prizã a fost legatã de douã din -
tre elementele inovatoare introdu -
se pe noul camion - sistemul de
direcþie Volvo Dynamic Steering
ºi suspensia pneumaticã spate.

Practic, modelele echipate cu
aceste elemente duc transportul
în construcþii la un nou nivel, ine -
xis tent pânã în prezent, în materie
de manevrabilitate ºi confort al
ºoferului.

Direcţia Dinamicã Volvo dimi -
nu eazã surprinzãtor de mult efor -
tul depus de ºofer ºi totodatã
asigurã o mai bunã precizie a di -

rec þiei, reducând semnificativ ºo -
cu rile provocate de neregu la ri -
tãþile drumului, resimþite în volan.

Noua suspensie pneumaticã
este optimizatã pentru lucrãrile
de construcþii. Aceasta oferã con -
fort ºi agilitate considerabile, atât
în momentul în care autocamionul
este încãrcat, cât ºi atunci când
este gol. 

Sistemul de suspensie spate
este prevãzut cu control automat
al nivelului ºi, datoritã gãrzii la sol
de 300 milimetri, capacitatea de
trecere este excelentã pe orice
tip de teren. Suspensia pneuma -
ti cã este disponibilã pentru 4x2,
6x4 ºi 8x4. 

Având în vedere cã bara anti -
ru liu este poziþionatã între punþile
tandemului, vehiculul are o sta bi -
li tate excelentã. În acelaºi timp,
pe puntea din spate a auto ca -
mionului nu existã componente
neprotejate ale suspensiei.

Pentru un diametru de bracaj
mai mic ºi pentru a reduce uzura
pneurilor, este posibilã con fi gu ra -
rea variantei 8x4 cu punte spate
tri dem având axa portantã cu sis -
tem de direcþie cu comandã hi -

dra ulicã. Puntea portantã poate
fi ºi ridicatã pentru a asigura o
tracþiune sporitã a punþilor mo -
toa re în condiþii dificile.

La capitolul siguranþã amintim
faptul cã noul Volvo FMX are o ca -
binã fabricatã din oþel de mare
rezistenþã. Toate componentele
struc turii frontale au fost repro iec -
tate - iar pentru multe dintre aces -
tea a fost schimbatã poziþia pen -
tru ca Volvo FMX sã fie mai robust
în mediile dificile de pe ºantierele
de construcþii. 

Poziþia joasã a cabinei pe ºa -
siu permite un acces uºor la ur -
care ºi la coborâre, precum ºi o
vizibilitate superioarã în planul
apropiat.

De remarcat este ºi faptul cã
transmisia I-Shift este de acum
disponibilã ºi cu punte faþã mo -
toa re. O altã nouã caracteristicã
a transmisiei I-Shift este intervalul
mai mare de schimbare a uleiului
(45.000 km).

Puntea faþã motoare este dis -
po nibilã la autotractoarele ºi rigi -
de le 4x4 ºi 6x6, precum ºi la ri -
gidul 8x6.

Disponibil 
cu motoare 
de 11 sau 13 litri

Noul Volvo FMX este dis po -
nibil cu motoare EURO 6 de 11
sau 13 litri. D13 are puteri între
380 ºi 540 CP, iar D11 are puteri
între 330 ºi 450 CP.

Producþia noului Volvo FMX
pen tru clienþii din Europa va în -
cepe în luna septembrie a acestui
an.

Radu BORCESCU 
Göteborg, Suedia

radu.borcescu@ziuacargo.ro



septembrie 2013.................................................................................................................. 69................................................................................................................ septembrie 201368

Un raport al Consiliului Concurenţei (CC) pentru piaţa
lucrărilor de construcţii de drumuri şi autostrăzi, dat
recent publicităţii, relevă că preţul unui kilometru de
autostradă este în România de aproape 3 ori mai mare
decât în Bulgaria. Astfel, în urma prelucrării datelor şi
informaţiilor puse la dispoziţie de CNADNR, preţul mediu
al unui kilometru de autostradă construit în zona de şes
este de 23,34 milioane lei/km, iar cel în zona de deal de
20,87 milioane lei/km, ambele situându-se peste nivelul
standardelor de cost. 

Consiliul Concurenţei:
Construim autostrăzi 
de 3 ori mai scump
decât bulgarii

„Î n cadrul analizei s-a
constatat o variaþie
semnificativã a pre -
þu rilor medii pe kilo -
me trul de autos -

tradã. Spre exemplu, la zonã de
ºes, în România, preþurile au variat
în intervalul 2,68 milioane de euro
(tronsonul Feteºti - Cernavodã)
ºi 11,61 milioane de euro (varianta
de ocolire Piteºti), în Bulgaria între
2 milioane de euro (tronsonul
Tracia - Nova Zagora - Yambol) ºi
2,8 milioane de euro (Hemus -
Sofia ºi Yana), iar în Polonia între
4,6 milioane de euro (Zgorzelec
- Krzyžowa) ºi 12,4 milioane de
euro (Zgorzelec - Krzyžowa)“, se
aratã în raport. 

Prin urmare, variaþia preþului
mediu pentru un kilometru de a -
uto stradã construit în România în
aceeaºi formã de relief este cea
mai mare (45,86%), comparativ
cu Polonia (36,42%) ºi Bulgaria
(14,22%). 

În urma anchetei sectoriale
pri vind piaþa lucrãrilor de con -
struc þii de drumuri ºi autostrãzi,
Con siliul Concurenþei recomandã
au toritãþilor contractante sã evite
în c heierea de acte adiþionale la
con tractele iniþiale, întrucât a con -
sta tat cã existã situaþii în care,
prin semnarea acestui tip de do -
cu mente, câºtigãtorul licitaþiei (cel
care oferã cel mai mic preþ) nego -
cia zã direct cu autoritatea con -
trac tantã o nouã valoare a lucrãrii.
Aceastã valoare poate deveni mai
mare decât cea a ofertelor depuse
iniþial de concurenþii sãi, a explicat
Consiliul Concurenþei. 

Actele adiţionale,
şmecheria celui
care câştigă cu cel
mai mic preţ

Autoritatea de concurenþã a
constatat cã, în perioada iunie
2010 - iunie 2011, pentru 96 de
con tracte de execuþie de lucrãri
de construcþii de drumuri ºi de
ser vicii, au fost încheiate 203 acte
adiþionale, dintre care 23 au fost
modificate din punct de ve dere al
valorii contractelor. 

Din cele 23 de contracte cu
va loare modificatã, pentru 8 con -
trac te valoarea iniþialã a fost mãri -
tã cu aproape 50%, pentru alte
opt contracte valoarea iniþialã a
cres cut între 10% - 30%, iar douã

con tracte de lucrãri au suferit mo -
di ficãri de peste 50% din valoarea
iniþialã. 

Aceastã situaþie nu este o ca -
rac teristicã doar a pieþei româ -
neºti. Conform unui raport al Curþii
Europene de Conturi privind lucrã -
rile de infrastructurã derulate din
fonduri comunitare în Germania,
Grecia, Polonia ºi Spania în pe ri -
oa da 2000 - 2013, costurile a
46% din proiectele auditate au
cres cut cu peste 20% în timpul
exe cuþiei lucrãrii. 

Analiza realizatã de Consiliul
Concurenþei indicã faptul cã piaþa
lucrãrilor de construcþii de drumuri
este o piaþã slab concentratã, pe
aceasta fiind active aproximativ
640 de companii. 

„Asocierile între companii în
ve derea participãrii la licitaþii, pre -
cum ºi prezenþa unei companii în
douã sau mai multe asocieri, pen -
tru a participa la licitaþii ce se des -
fãºoarã în acelaºi timp, sunt frec -
vente ºi reprezintã caracteristici
ale acestei pieþe. Deºi legale con -
form legislaþiei privind achiziþiile
publice, din punct de vedere al
con curenþei acestea creeazã sus -
pi ciuni privind schimbul de infor -
maþii sensibile între participanþi
ºi limiteazã posibilitatea pãrþilor
de a concura una cu cealaltã sau
cu terþi în calitate de companii in -
de pendente“, mai precizeazã ra -
portul. 

Trebuie evitată
organizarea
simultană a
licitaţiilor cu
acelaşi obiect 

În vederea asigurãrii unei
concu renþe reale în cadrul unei
lici taþii, Consiliul Concurenþei con -
si derã necesarã limitarea inter -
acþiunii între ofertanþi ºi evitarea
organizãrii simultane a licitaþiilor
cu acelaºi obiect (aºa cum s-a în -
tâmplat în cazul celor ºase licitaþii
corespunzãtoare celor ºase sec -
toare organizate de Consiliul Ge -
ne ral al Municipiului Bucureºti
pen t ru atribuirea contractelor-
cadru de asfaltare a strãzilor). 

Pe de altã parte, implicarea
com paniilor în mai multe con trac -
te de lucrãri de construcþii de dru -
muri în acelaºi timp, fãrã a dispune
în mod real de resursele necesare,
poate conduce la disfuncþionalitãþi
ale pieþei, prin întârzieri în exe cu -

tarea lucrãrilor ºi, implicit, creº -
terea costurilor acestora. 

Studiul autoritãþii de concu -
ren þã aratã cã termenele de exe -
cu þie a lucrãrilor din România au
fost depãºite la majoritatea tron -
soa n elor de autostradã cu mai
mult de 12 luni. Conform aceluiaºi
ra port al Curþii Europene de Con -
turi, proiectele de infrastructurã
derulate în þãrile incluse în analizã
au înregistrat depãºiri de termen,
în medie cu nouã luni, ceea ce re -
pre zintã 41% din termenul pla ni -
ficat iniþial. 

În perioada 2007 - 2011, mar -
ja medie a profitului obþinut în
sec tor a fost de 7%, respectiv de
apro ximativ 8% pentru con struc -
torii români ºi de 4% pentru cei
strãini. 

Raportul Consiliului Concu -
ren þei menþioneazã faptul cã, deºi
obli gatorie, publicarea în anun þu -
ri le de participare a valorii esti -
ma te a contractelor de lucrãri de
con strucþii de drumuri poate influ -
en þa/afecta formarea preþului. Cu -
noaº terea acestora poate condu -
ce la elaborarea unor oferte
fi nanciare care nu reflectã cos tu -
rile reale ºi performanþele eco no -
mi ce ale companiilor, ci tind sã
se alinieze la aceste valori es ti -
mate. 

În cazul companiilor care sunt
de þinute de autoritãþi locale, Con -
siliul Concurenþei va colabora cu
Ministerul Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice în ve de -
rea analizãrii modului în care
acestor companii le sunt încre -
din þate contracte publice, din per -
spectiva respectãrii regulilor de
concurenþã ºi ajutor de stat. 

Divizarea CNADNR,
cu delimitare clară
a activităţilor

Consiliul Concurenþei reco -
man dã iniþiatorului actului nor ma -
tiv de divizare a CNADNR, res pec -
tiv subalternilor ministrului dele gat
Dan ªova, sã „delimiteze clar acti -
vi tãþile ce au caracter de ser viciu
de interes economic ge neral de
cele cu caracter co mer cial, cât ºi
sursele de finanþare pen tru cele
douã categorii de activitãþi”. 

Amintim cã mult aºteptata di -
vizare a CNADNR a fost anunþatã
încã de acum 9 luni, fãrã însã ca
Guvernul sã ia o decizie în acest
sens nici mãcar dupã rectificarea
bugetarã, aºa cum anunþase Dan
ªova.

În cadrul anchetei sectoriale
pe piaþa lucrãrilor de construcþii
de drumuri ºi autostrãzi din Ro -
mâ nia, Consiliul Concurenþei a so -
licitat informaþii atât companiilor
din sector, cât ºi administratorilor
reþelei de drumuri publice. 

În urma acesteia, au fost ini -
þiate 4 investigaþii privind posibile
înþelegeri anticoncurenþiale de tip
car tel (extracþia/prelucrarea ºi co -
mercializarea de agregate mi ne -
rale de balastierã, participarea cu
oferte trucate la licitaþiile orga ni -
za te de DRDP Craiova, împãrþirea
pieþei între unele companii active
pe piaþa lucrãrilor de construcþii
de drumuri aflate în administrarea
DRDP Braºov, respectiv DRDP
Timiºoara), ce se aflã în prezent
în derulare.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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După 4 ani de amânări, lucrările la pasajul rutier
subteran de la Piaţa Presei Libere vor începe în
septembrie anul acesta şi vor fi gata în 18 luni, a anunţat
primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, după ce
consilierii generali au aprobat, în şedinţa din 28 august,
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al lucrării, refăcut de 3 ori
după ce a fost atacat de organizaţiile neguvernamentale.
Investiţia va costa 18 milioane de euro, faţă de 27
milioane de euro estimaţi iniţial, în 2009, iar din bugetul
pentru anul acesta au fost alocaţi 15 milioane de lei
necesari începerii şantierului. Licitaţia pentru execuţia
lucrării - ce se va face „pe bucăţi, fără oprirea traficului”
- a fost câştigată de firma Apolodor, care aşteaptă acum
autorizaţia de construire.

Începe construirea
Pasajului subteran 
de la Piaţa Presei

N oul PUZ a fost aprobat
cu 3 amendamente: a
fost eliminatã con stru -
i rea în zonã a unui nou
sediu al Ministerului

Afa cerilor Externe, a unei parcãri
sub terane ºi a unui nou pasaj pie -
tonal, care ar fi unit toate colþurile
Pieþei Presei Libere. 

Pasajul va avea circa 500 de
metri, va începe în apropierea Fân -
tânii Mioriþa ºi va avea douã cãi.
„Pasajul va fi unidirecþional, ºi nu
bidirecþional, cum era prevãzut
iniþial, ºi va avea douã ieºiri, una
cãtre B-dul Kiseleff ºi o alta cãtre
B-dul Expoziþiei, aceasta fiind
unica soluþie ce rezolvã problema
traficului în acea zonã“, a precizat
Ion Dedu, ºeful Direcþiei de Infra -
struc turã ºi Sistematizarea Circu -
la þiei din cadrul Primãriei Capi -
talei.

Primarul general Sorin Opres -
cu a þinut sã dea ºi el explicaþii:
„Pasajul va începe cam la 150 -
200 de metri dupã ce treci de
Fân tâna Mioriþa, va avea douã cãi,
dintre care una va merge cãtre
B-dul Mãrãºti ºi va ieºi cam în faþã
la World Trade Center. În zilele de
du minicã vom folosi Mãrãºtiul cu
sens unic, de la World Trade Cen -
ter cãtre Miciurin, pentru flui di za -
rea fluxului de intrare în Bucureºti,
în timp ce Kiselefful îºi pãstreazã
funcþia lui, noi înþepând acest bu -
le vard la aproape 15 metri de la
trotuar. Pe mine mã interesa în
pri mul rând calea rutierã, pentru
a putea sã iau conflictul de cir cu -
laþie de acolo ºi sã-l disipez cãtre

bulevardele Mãrãºti, Poligrafiei ºi
Kiseleff, în aºa fel încât sã nu se
mai întindã cozi pânã la Fântâna
Mioriþa, în special duminica seara,
la intrarea în Bucureºti“, a arãtat
edilul-ºef. 

Sorin Oprescu a spus cã va fi
re parat pasajul pietonal vechi din
zonã ºi va fi construit unul nou,
care va lega intrarea din Parcul
He rãstrãu de terminalul liniei 41.
„Încerc sã completez pasajul sub -
teran vechi, este vorba în total de
36 de metri de pe un trotuar pânã
pe celãlalt, pe colþul unde ieºi
spre Mioriþa ºi pe colþul celãlalt,
unde este un chioºc de ziare“, a
detaliat primarul general. 

În proiect este prevãzutã ºi
ame najarea unei parcãri de supra -
faþã, cu 800 de locuri, pe un teren
care aparþine Primãriei Capitalei. 

Ecologiştii: Pasajul
este inutil, scump
şi anacronic

ONG-urile s-au declarat însã
ºi acum împotriva construcþiei,
acuzând cã va aduce mai multã
po luare, va distruge spaþiul verde
ºi va încuraja traficul spre centrul
Bu cureºtiului - lucru care a deter -
mi nat ºi monitorizarea Capitalei,
din punct de vedere al calitãþii

me diului, de cãtre organisme in -
ter naþionale. 

„Cu fiecare pasaj pe care îl fa -
cem, coada de maºini se mutã
spre centrul Capitalei. Cu cât este
mai promovat traficul spre centrul
Capitalei, cu atât liniile RATB care
circulã acolo sunt mai goale. Deci
pierdem de douã ori: avem ºi po -
luare, ºi linii nerentabile ale
RATB“, a reclamat, la dezbaterea
pu blicã organizatã de muni ci pa -
li tate pe marginea noului PUZ,
Dan Trifu, vicepreºedintele Eco
Civica.

Reprezentantul altui ONG a
sus þinut cã pasajul rutier „este
inutil din punctul de vedere al tra -
fi cului, pentru cã în alte capitale
europene circulaþia pe artere simi -
lare ºi la ore de vârf este cu mult
mai intensã ºi cozile la semafoare
sunt mult mai lungi”, ceea ce la
noi încã nu se întâmplã.

Altã problemã ar fi lipsa bani -
lor, iar deschiderea unui nou ºan -
tier în Capitalã, simultan cu cele
din alte zone, nu este beneficã
oraºului. 

„Suma alocatã momentan nu
depãºeºte 15 milioane de lei ºi
existã riscul menþinerii ºantierului
în zonã pentru mulþi ani, aºa cum
se întâmplã deja la Buzeºti-Ber zei-
Uranus, Pasajul Mihai Bravu,

Magistrala 5 Drumul Taberei. Toate
aceste ºantiere au fost în cepute
de Primãria Capitalei fãrã a avea
fondurile necesare fina li zã rii ºi
creeazã disconfort major ce -
tãþenilor”, a declarat Irina Zamfir,
reprezentanta Active Watch. 

„ªi, de fapt, nu e tocmai util,
pen tru cã este vorba de 180 de
se cunde de aºteptare la sema -
foare, pe care ni le asumãm ºi nu
trebuie sã plãtim 18 milioane de
euro”, a calculat ea.

Reprezentanta Active Watch
considerã, totodatã, cã „proiectul
pro pus este unul anacronic”, de -
oarece „Ministerul Transporturilor
a anunþat deja cã proiectul de
magistralã ce leagã Aeroportul
Otopeni de centru este ineficient
ºi costisitor ºi a renunþat la el”. 

Nod rutier fără
capacitate de
preluare 

În replicã, Ion Dedu a arãtat
cã pasajul a fost gândit astfel încât
sã aibã minime intervenþii asupra
me diului, dar ºi asupra zonei cu
o valoare arhitecturalã crescutã.
În schimb, pentru fluidizarea tra -
fi cului va fi decisiv.

„Va rezolva problema din no -
dul de circulaþie din Piaþa Presei

Libere, atât pentru etapa actualã,
cât ºi pentru etapa viitoare, când
B-dul Poligrafiei se va dezvolta
pânã în zona ªos. Odãii ºi va co -
nec ta, practic, zonele de dez vol -
tare din Otopeni ºi Mogoºoaia”,
a explicat el.

Ion Dedu a adãugat cã, deºi ar -
terele de circulaþie care ajung în
Piaþa Presei au capacitatea ne -
ce sarã unui trafic intens, având
câte 4 benzi pe sens, ele intrã în -
tr-un „nod care nu are capacitate
de preluare”. 

Fişă tehnică

Pasajul rutier Piaþa Presei
Libere va permite subtraversarea
acestei zone pe orice direcþie, ur -
mând sã asigure legãtura dintre
trans portul public de suprafaþã -
linia de tramvai ºi liniile de auto -
bu ze - cu staþia viitoarei Magis -
tra le 6 de metrou.

Intrarea în pasaj se va face pe
direcþia ªos. Bucureºti-Ploieºti
spre B-dul Kiseleff, iar ieºirea, pe
B-dul Kiseleff, dar ºi pe B-dul
Mãrãºti.

În prezent, ªos. Bucureºti -
Ploieºti are 3 benzi spre centrul
de ieºire din sensul giratoriu ºi 4
benzi în sensul de intrare în
giratoriu. B-dul Poligrafiei are 4

benzi pe sens, B-dul Mãrãºti - 2
benzi pe sens, iar ªos. Kiseleff -
3 benzi, plus o bandã între spaþiile
verzi centrale pe fiecare sens.

Pasajul se va construi în la -
teralul intersecþiei, cu 2 benzi de
cir culaþie spre Fântâna Mioriþa ºi
o singurã trecere pietonalã subte -
ra nã, dinspre linia de tramvai 41
cãtre Parcul Herãstrãu. Trecerea
de pietoni va avea douã des -
chideri: spre Herãstrãu, în rampã,
iar cealaltã va avea facilitãþi pentru
persoanele cu dizabilitãþi. 

Autoritãþile considerã pasajul
util, pe de o parte, pentru cã se
va ajunge mai rapid în centrul
Bucureºtiului dinspre Aeroportul
Otopeni, iar pe de alta, pentru cã
în zona Piaþa Victoriei se gãseºte
inelul principal de circulaþie -
Pasajul Basarab, Titulescu, Iancu
de Hunedoara. 

„Ne dorim ca de la inelul prin -
ci pal spre centrul oraºului sã res -
tricþionãm cât mai mult traficul ºi
parcãrile, astfel încât sã creãm
acea zonã publicã cu strãzi pie -
to nale, cu pieþe publice pentru a
adu ce mai puþine maºini în cen -
tru”, a precizat dir. Dedu. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziucargo.ro

FOTO: Jean-Mihai PÂLŞU
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„S area are ceva
sfânt în ea, ea se
gãseºte atât în
la crimile noastre,
cât ºi în apa

ocea nelor”, spunea Khalil Gibran.
Nu e de mirare cã, de-a lungul is -
toriei, a fost chiar ºi monedã de
schimb sau motiv de rãzboaie. Iar
poporul ce deþine aceastã resursã
mineralã nepreþuitã poate fi con -
si derat binecuvântat.

Cunoscutã ca fiind unul dintre
cei mai vechi producãtori de sare,
Ro mânia deþine un potenþial im -
por tant în ceea ce priveºte aceas -
tã resursã naturalã, ea situându-se
din acest punct de vedere între
primele þãri din Europa. 

Slănic Prahova -
un munte de sare

Zãcãmântul de la Slãnic Pra -
hova este cu adevãrat impre sio -
nant. Discutãm de 2,5 km lungime
pe 500 de metri lãþime, iar adân -
cimea în mijlocul zãcãmântului
depãºeºte 500 de metri.

S-a stabilit cã în erele geolo -
gi ce, aici a existat un lac care a
se cat, dar comunica în anumite
pe rioade ale anului cu marea. În
fiecare an un nou strat de sare se
de punea ºi astfel se explicã stra -
tu rile suprapuse ce pot fi obser -
vate pe pereþii exploatãrii.

Exploatarea se aseamãnã cu
un bloc înalt, cu multe camere,
care însã este construit de sus în
jos, iar legãtura între etaje se rea -
li zeazã pe un drum în spiralã. ªi
bineînþeles, drumul, pereþii, pla -
fonul... totul este din sare. Nu este
nevoie nici mãcar de un sistem
de susþinere. Sarea asigurã ºi a -
cest lucru.

„Este utilizat un sistem de ca -
mere mici ºi pilieri pãtraþi. A fost
numit aºa pentru cã s-a renunþat
la exploatarea cu camere mari,
tra pezoidale, care aveau înãlþimi
de 50 de metri ºi deschideri de
36 de metri. Faþã de exploatarea
veche, acum sunt camere mici, de
8 metri înãlþime ºi 13-14 metri
lãþime. Actuala exploatare poartã
numele Mina Cantacuzino“, ne-a

explicat Florin Chi pe ºiu, director
tehnic Salina Slã nic Prahova.

Pe scurt, fluxul de producþie
pre supune o succcesiune de ope -
ra þiuni: havare, perforare, încãrca -
rea gãurilor cu explozibil, îm puºca -
rea frontului de abataj, încãr carea
ºi transportul la benzi, de unde
sarea este scoasã la su prafaþã.

Haveza taie sarea înainte de
împuºcare ºi creeazã o suprafaþã
planã, pe care mai târziu se poate
circula bine ºi, în plus, nu se uzea -
zã prea repede cauciucurile auto -
bas culantelor. Mai mult decât atât,
creeazã astfel o a doua suprafaþã
liberã la lucrãrile de împuºcare.

Dupã împuºcare, sarea este
încãrcatã, cu ajutorul încãr cã toa -
re lor frontale, în basculante ºi du -
sã la capãtul benzii ce o trans -
por tã la suprafaþã.

Pentru transportul sãrii din
fron turi sunt utilizate autobas cu -
lante. Dis tanþa pe care trebuie sã
o par curgã acestea este una scur -
tã, de la etajul 11 la etajul 10, a -
colo unde este capãtul benzii
trans   portoare și, astfel, se pot

trans porta rapid cantitãţi mari de
sare.

La suprafaþã existã instalaþii
de preparare, concasoare pentru
a aduce sarea la dimensiunile do -
rite, fiind apoi ambalatã ºi depozi -
ta tã. Conform legii, sarea pentru
con sum uman se iodeazã în insta -
la þiile aflate de asemenea la su -
pra faþã. 

De aici, transportul cãtre uti -
li zatori este în general asigurat
de cãtre clienþi.

„Ca utilaje avem autobas cu -
lan te, încãrcãtoare ºi utilaje de
per  forat. În funcþie de cerere, pro -
duc þia poate fi crescutã foarte
mult. Astfel, în fiecare iarnã, asigu -
rãm satisfacerea solicitãrilor pen -
tru deszãpezire“, a precizat di rec -
to rul tehnic.

La ora actualã, la exploatare
lu creazã personal care asigurã
nevoile pentru lucrãri miniere, de
eva cuare a apei, electricieni, pen -
tru între þi nerea utilajelor, dirijarea
curen þi lor de aer, con strucþii sub -
terane... „E o meserie frumoasã
ºi ris cantã, pentru cã se lucreazã
cu ex  plozivi, în subteran. Dupã cãr -
bu ne, e a doua ocupaþie ca peri -
cu lozitate. Însã, oamenii sunt bine
instruiþi ºi n-am avut pro ble me. De
altfel, doar o greºealã în mun cã
ar putea crea probleme, nu alt ce -
va. Camerele sunt rea li za te con -
form unui proiect. E un la birint de

sare, iar direcþia lucrã ri lor miniere
este asiguratã de cã tre topograf“,
a explicat Florin Chi peºiu.

Cea mai mare cantitate de
sare merge astãzi cãtre dez ghe -
þarea drumurilor, industria înre -
gis trând scãderi importante în ul -
timii ani.

Ajunsã la etajul 11 ºi apro xi -
mativ 200 m adâncime, exploa -
ta rea în actuala minã se aflã la
finalul ei.

„Un etaj este exploatat 4-5 ani,
apoi trebuie sã cobori din nou. La
eta jul 11 se încheie exploatarea
Can tacuzino. În urmãtorii 4-5 ani,
o nouã exploatare va fi deschisã ºi
va purta numele Mina Slãnic. În a -
ceastã nouã minã se va schim ba
teh nologia de exploatare, fiind in -
tro duse pentru prima datã în
România combine pentru tãierea

me canizatã a sãrii“, a arãtat direc -
torul tehnic.

În anul de graţie
2013...

...Societatea Naþionalã a Sãrii
S.A. (S.N.S. S.A. Salrom) deþine
ºapte sucursalele ce cuprind mine
de exploatare a sãrii, ºi anume
Exploatarea Minierã Râmnicu Vâl -
cea, jud. Vâlcea, Salina Târgu
Ocna, jud. Bacãu, Salina Slãnic,
jud. Prahova, Salina Ocna Dej, jud.
Cluj, Salina Praid, jud. Harghita,
Sa lina Cacica, jud. Suceava ºi Sa -
lina Ocna Mureº, jud. Alba.

Cantitatea de sare exploatatã
este direct proporþionalã cu ce re -
rea pieþei, astfel fiind imposibil
de precizat o cantitate fixã de sare
exploatatã în decursul unui an.

De această dată, dorim să vă povestim mai puţin despre
o construcţie specială (deşi o mină reprezintă în sine o
structură absolut spectaculoasă), ci despre drumul pe
care îl parcuge, de la salină până pe mesele noastre,
substanţa fără de care nu ar exista viaţă... iar gustul
mâncărurilor ar fi mai sărac. Ce poate fi mai... inedit?

Drumul Sării

Utilaj de perforat gãuri. În gãuri se introduce explozibil ºi se realizeazã
împuºcarea. Aparatul poate sã ridice braþul pânã la 8 metri pentru a
perfora gãurile. Explozibilii se încarcã manual, fiind utilizate platforme de
ridicat la înãlþime. Împuºcarea e calculatã de ingineri - dacã se doreºte
scoaterea de sare bulgãri, atunci încãrcãtura de explozibili se reduce.

Haveza taie în partea de jos ºi dupã aceea sunt date gãurile înclinate, ca
un evantai. 

Aplicaţii şi produse
- sare alimentarã - destinatã consumului uman direct sau industriei

alimentare;
- sare pentru deszãpezire - se poate împrãºtia sub formã de soluþie

salinã ºi ca agent antiderapant în combinaþie cu nisipul;
- sare hranã animale, bulgãri sau brichete;
- sare industrialã - chimicã, tãbãcarie, industria lemnului, industria

textilã, lacuri ºi vopsele, hârtie, mase plastice, metalurgicã,
farmaceuticã;

- sare pentru dedurizarea apei - tablete ºi bulgãri
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Însã, conform datelor furnizate
de SNS, fãcând o medie anualã
a producþiei, putem spune cã,
anual, se extrag aproximativ 2 mi -
lioane de tone.

Exploatarea zãcãmintelor de
sare se realizeazã pe tot parcursul
anului, dar, de regulã, caracterul
sezonier al exploatãrii ºi co mer -
cia lizãrii sãrii se regãseºte în pro -
du sul destinat dezgheþãrii dru -
murilor. Deci, în sezonul rece,
societatea înregistreazã un vârf
de producþie.

În afarã de consumul uman,
sarea extrasã este folositã ºi în
industria chimicã, soluþie pentru
obþinerea în principal a produselor
clorosodice, pentru deszãpezire,
în zootehnie, cât ºi pentru alte
activitãþi, dintre care amintim pe
cele mai reprezentative: textile-
pie lãrie, energie electricã (termo -
cen trale), industria lemnului ºi hâr -
tiei, industria constructoare de
maºini, dedurizarea apei, prepa -
ra rea de vopseluri ºi lacuri, indus -
tria cosmeticã. 

Slănic Prahova,
partea turistică

Care dintre noi nu a auzit deja
- ba chiar ºi vizitat - celebra salinã
de la Slãnic Prahova? Cine nu îºi
mai aminteste de sculpturile în
sare ale busturilor marilor perso -
na litãþi istorice ºi literare, de la
Decebal ºi Traian, trecând în vizitã
pe la Mihai Viteazul ºi ajungând
la celãlalt Mihai - marele nostru
poet naþional?

Nu departe de Bucureºti, mina
Unirea a fost deschisã vizitãrii
dupã anul 1970, accesul vizitato -
ri lor fiind asigurat prin coborârea
cu o „colivie” prin puþul de extrac -
þie, amenajat pentru transportul
de persoane, pânã la adâncimea
de 208 m. Aceste „palate de

sare” cu un microclimat constant,
temperaturã de aproximativ 13˚
C, umiditatea aerului de circa 60%
ºi aerosoli salini cu efecte tera -
pe utice asupra sãnãtãþii, au fost
amenajate atât pentru agrement
cât ºi pentru tratament.

Ca urmare a volumului mare
de sare excavatã, 2,9 milioane
mc, s-au creat cavitãþi cu volume
gigantice, cele 14 camere cu profil
trapezoidal având circa 80.000
de metri pãtraþi. Iar într-unele
dintre acestea au fost amenajate
te renuri de sport, volei, handbal,
tenis ºi minifotbal, locuri de joacã
pentru copii, carting, jocuri me -
ca nice. În salinã existã un spaþiu
de limitat, dotat cu paturi, scaune,
mese, unde vizitatorii cu afecþiuni
respiratorii pot petrece câteva ore
în liniºte. În mina Unirea se orga -
ni zeazã diverse competiþii spor -
ti ve, concursuri ºi expoziþii. În
mina Mihai, amplasatã pe vertical,
separatã printr-un planºeu de
40 m de mina Unirea, se desfã -
ºoa rã concursuri naþionale ºi inter -
na þionale de aeromodelism (acest
lucru este posibil datoritã clima -
tu lui deosebit în care viteza de
cir culaþie a aerului este aproape
de „0”), ocazie cu care este per -
mis ºi accesul turiºtilor.

Un pic de istorie

Conform surselor istorice,
citate de Salrom ºi publicate ºi
pe site-ul companiei, exploatarea
zãcãmântului de sare de la Salina
Slãnic Prahova este efectuatã de
peste trei secole, aceasta fiind
cea mai recentã ca atestare docu -
mentarã.

Începuturile istoriei salinei
dateazã din jurul anului 1685, an
în care spãtarul Mihail Cantacuzi -
no a realizat cã în regiunea Slãnic
Prahova existã un zãcãmânt de

sare ºi, astfel, vrând sã deschidã
o minã, a cumpãrat moºia Slãnic.
Din documentul care consemnea -
zã tranzacþia, mai reiese faptul cã
înainte de anul 1685 au existat
vechi ocne de sare, de adâncimi
mici, la 5 km est de Slãnic (Tei -
ºani).

În anul 1688, pe Valea Verde,
a fost deschisã prima exploatare,
urmând ca între anii 1689-1691
sã fie deschise ºi exploatãrile de
la Baia Baciului, de cãtre spãtarul
Cantacuzino. În anul 1713, Mihail
Cantacuzino doneazã atât moºia
sa din Slãnic cât ºi ocnele de sare,
Mãnãstirii Colþea din Bucureºti.

Între anii 1601-1700, exploa -
ta rea sãrii în zonã s-a efectuat la
Baia Verde, Dorobanþeºti ºi la
Baia Baciului, prin metoda de tip
„clopot”, în care accesul se realiza
prin douã compartimente: unul
vertical care se folosea pentru
scoa terea sãrii, iar celãlalt oblic
pentru intrarea ºi ieºirea din ocnã.

Din anul 1912 s-a mai extras
sare ºi din exploatarea Mihai, ce
a funcþionat simultan cu exploa -
ta rea Carol (Principatele Unite).
În acelaºi an a fost introdus ilu -
minatul electric în mina Mihai. Lu -
crãrile de exploatare s-au încheiat
în 1943 când s-a trecut la o nouã
exploatare sub minele Carol ºi
Mihai. Aceastã minã s-a numit
Uni rea ºi din ea s-a extras sare
pânã în 1970, când exploatarea
s-a mutat în mina Victoria.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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de Nord, cu destinaþia parcare
taxi - îmbarcare/debarcare
cãlãtori. Caietul de sarcini a
fost achiziþionat de 10 agenþi
economici, dar documentaþia
de participare a fost depusã de
un singur ofertant, cel de mai
sus. Dreptul de folosinþã a
terenului de 300 mp situat la
intrarea în Gara Bucureºti Nord
- zona Coloane, a fost atribuit
la preþul de 5 lei/mp/lunã, fãrã
TVA.
Meridian Taxi are obligaþia sã
instaleze 4 touchscreen-uri, un
sistem video de supraveghere,
bariere la intrarea ºi la ieºirea
din spaþiu, sã asigure
personalul necesar operãrii
acestora ºi sã semnalizeze
existenþa acestei staþii oficiale
de TAXI în interiorul Gãrii de
Nord.

CFR CĂLĂTORI MAI
TAIE DIN TRENURI

CFR Cãlãtori a anulat un tren
InterCity (IC) ºi unul InterRegio
(IR), iar 3 trenuri IC le-a
transformat în IR, de luni pânã
vineri, fãrã a le modifica orarele
ºi staþiile de sosiri/plecãri.
Trenurile anulate sunt: IC 563

Mãrãºeºti-Iaºi ºi IR 10562 Iaºi-
Mãrãºeºti. Totodatã, IC 553
Bucureºti Nord-Suceava
circulã ca tren IR 10553, IC
554 Suceava-Bucureºti Nord
circulã ca tren IR 10554 ºi IC
564 Mãrãºeºti-Iaºi circulã ca
tren IR 10564.

TRANSFEROVIAR
GRUP, PE RELAŢIA
BUZĂU-BERCA

Transferoviar Grup, compania
care s-a retras de la licitaþia
pentru privatizarea CFR Marfã,
unde a participat, pânã
aproape de final, în asociere cu
Donau Finanz, a închiriat de la
CFR SA o secþie de cale feratã
neinteroperabilã, pe relaþia
Buzãu-Berca. Este singura din
cele 14 linii scoase la licitaþie
prin intermediul Bursei de
Mãrfuri, pe care CFR SA a
reuºit, recent, sã o închirieze
pentru o perioadã de 4 ani.
Celelalte 13 secþii pentru care
licitaþia se va relua sunt
aferente sucursalelor
Bucureºti, Timiºoara, Cluj,
Braºov ºi Galaþi.
„Durata de preluare a secþiei

adjudecate este de 30 de zile.
Operatorii economici
desemnaþi câºtigãtori sunt
obligaþi sã preia ºi personalul
CFR existent sau care îºi
desfãºoarã activitatea pe
secþia sau grupul de secþii
aferent necesar pentru
asigurarea pachetului minim
social existent la momentul
închirierii, în conformitate cu
prevederile legislative“,
informeazã CFR SA.

TRAMVAIELE AU
DISPĂRUT DIN
BUCUREŞTII NOI

RATB a suspendat circulaþia
tramvaiului 20 ºi troleibuzului
97, a înfiinþat linia navetã de
autobuze 697 ºi a modificat
traseele autobuzelor 112, 205,
304, 460, 460BIS ºi N117,
începând cu 8 septembrie,
odatã cu startul lucrãrilor de
extindere a Magistralei 4 de
metrou pânã la staþia ,,ªtrandul
Strãuleºti” ºi a restricþionãrii
traficului rutier general pe Bd.
Bucureºtii Noi - tronsonul
cuprins între Str. Jimbolia ºi Str.
Constantin Godeanu.
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CREŞTERE DE 75% A
VÂNZĂRILOR PENTRU
TUI TRAVELCENTER

Cifra de afaceri a Touring
Europabus România, compania
care deþine reþeaua de agenþii
de turism Eurolines ºi TUI
TravelCenter - reprezentantul
exclusiv în România al TUI
Travel PLC, s-a majorat cu 34%
în semestrul I al anului faþã de
aceeaºi perioadã a anului
trecut, ajungând la nivelul de
107.946.328 lei. O creºtere
substanþialã, de 75%, s-a
înregistrat în primele ºase luni
ale anului la vânzãrile de
pachete turistice distribuite
prin reþeaua TUI TravelCenter ºi
Eurolines. Majorarea vânzãrilor
se datoreazã în mare mãsurã
atuurilor brandului TUI ºi
calitãþii produselor turistice
oferite prin TUI TravelCenter ºi
Eurolines, a consultanþei care
însoþeºte procesul de vânzare
ºi dedicãrii faþã de nevoile

clienþilor. Reþeaua TUI
TravelCenter ºi Eurolines
numãrã 77 de agenþii de
turism, dintre care 14 au fost
deschise în acest an. Cu un
numãr de 77 de puncte de
lucru, Touring Europabus
România deþine cea mai
extinsã reþea de agenþii din
România.

REGIO ŞI INTERREGIO,
MAI SCUMPE

Cãlãtoriile cu trenurile Regio ºi
InterRegio s-au scumpit de la 1
septembrie cu pânã la 10%,
potrivit Ordinul ministrului
Transporturilor de aprobare a

tarifelor de deservire generalã
din transportul feroviar public
de cãlãtori. Totodatã, noile
tarife au fost rotunjite la 0,5 lei,
în plus sau minus, matematic,
pentru uºurinþa acordãrii
restului. Cãlãtoria cu trenurile
Regio costã de la 4 lei distanþa
cuprinsã între 1 ºi 10 km, pânã
la 92 de lei distanþa între 401
ºi 500 km, iar ce trece peste,
este taxatã cu 20 de lei în plus
pentru fiecare 100 de km.
Pentru aceleaºi trenuri, dar la
clasa a II-a, distanþa între 1 ºi
10 km costã 3,5 lei ºi creºte
treptat pânã la 57,50 lei
distanþa cuprinsã între 401 ºi
500 km, iar ce depãºeºte 500
km costã cu 12 lei în plus
pentru fiecare 100 de km.
La trenurile InterRegio, distanþa
între 1-11 km costã 11 lei la
clasa I ºi 8 lei la clasa a II-a,
preþurile urcând pânã la 201 lei
(clasa I), respectiv 139 lei
(clasa a II-a) pentru distanþa
cuprinsã între 901 ºi 1.000 km.
Ce trece peste 1.000 km se
taxeazã cu 15 lei în plus pentru
fiecare 100 de km, la clasa I, ºi
cu 9 lei la clasa a II-a. Tariful
tichetului de rezervare costã 4
lei (faþã de 3,3 lei, în prezent)
pentru orice distanþã ºi orice
clasã la ambele categorii de
tren.
Ultima creºtere de tarife a avut
loc la 14 august 2011.

MERIDIAN TAXI,
STĂPÂNĂ PE 
GARA DE NORD

SC Meridian Taxi SRL este
câºtigãtoarea licitaþiei publice
deschise cu strigare,
organizatã de CFR SA pentru
închirierea spaþiului de la Gara

În actualul sezon de
fotbal, 13 cluburi din
liga germană de
fotbal circulă cu
autocare de echipă
de la MAN şi
NEOPLAN. Echipele
parcurg cu maşina
până la 60.000
kilometri pe an.
Şoferii sunt extrem
de solicitaţi: orare fixe,
blocaje în trafic, condiţii de
drum diversificate sau intrări
şi ieşiri strâmte în stadion,
toate acestea le cer
concentrare maximă. Pentru
a duce echipa la destinaţie
mereu în condiţii de
siguranţă, şoferii de
autocare nu se pot baza
numai pe sisteme moderne
de siguranţă, ci primesc şi
instruiri de la MAN
ProfiDrive, pentru
manevrarea în siguranţă a
maşinilor. 
În centrul ADAC pentru
siguranţă în trafic din
Schlüsselfeld, Bavaria de
Nord, s-au întâlnit şoferii de
autocar ai echipelor FC
Bayern München, Borussia
Dortmund, VfL Wolfsburg,

Hannover 96, Werder
Bremen şi TSG 1899
Hoffenheim, pentru a
participa la instruirea de
siguranţă MAN ProfiDrive. În
partea teoretică, experţii
MAN au oferit informaţii cu
privire la caracteristici fizice
în trafic şi au detaliat tehnica
vehiculelor. Totodată,
participanţii au învăţat să
lucreze cu diversele sisteme
de asistenţă în trafic.
Cunoştinţele acumulate au
putut fi puse în practică la
finalul cursului. Pe pista
ADAC de testare, şoferii au
învăţat să-şi controleze
autocarele şi în situaţii
critice: turbioane de apă, de
aer sau surse neprevăzute
de pericole, care necesită
reacţii rapide şi o manevrare
corectă a maşinii.

MAN PROFIDRIVE INSTRUIEŞTE ŞOFERII
AUTOCARELOR DE ECHIPĂ
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Ministerul Educaţiei se va înzestra în această toamnă cu
cel puţin 600 de microbuze pentru transportul elevilor,
printr-o licitaţie organizată de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, care a lucrat la mai
multe variante de achiziţie. De ce aşa târziu, când noul
an şcolar abia a început? Răspunsul îl dă ministrul
Educaţiei, Remus Pricopie: „Abia acum a fost depăşită
problema principală: identificarea resursei financiare“.
Rămâne, totuşi, o enigmă de unde au fost scoşi cei 76 de
milioane de lei pe care îi pun la bătaie, când la
rectificarea bugetară din 30 iunie Ministerul Educaţiei a
pierdut 235,6 milioane lei.

Licitaţie pentru 600
de microbuze şcolare

M inistrul Educaþiei Pri -
co pie a cerut însã
con troale la opera -
to rii firmelor care
solicitã tarife foarte

mari pentru naveta elevilor, ca sã
se verifice dacã preþurile per ce -
pu te de aceºtia se justificã. El
acu zã cã unii transportatori profitã
de facilitãþile acordate elevilor de
cãtre stat ºi „au abonamente cu
costuri mari, controlând, practic,
aproape tot în unele judeþe“.

„Dacã la microbuze am reuºit
sã identificãm 76 de milioane de
lei, la decontarea navetei vorbim
despre 140 - 180 milioane de lei.
În acest moment a fost adoptatã
o ordonanþã, urmeazã sã fie lan -
sa tã licitaþia ºi microbuzele vor fi
a chiziþionate de Ministerul Dez -
vol tãrii, iar noi sperãm la un minim
de 600 de microbuze”, a precizat
Remus Pricopie. 

Pricopie susþine cã „în ab sen -
þa unor limitãri am ajuns în situaþia
în care, în aproximativ 18 luni, pre -
þurile au crescut de 10 ori“. În ur -
mã cu douã luni, Ministerul Edu -
ca þiei a centralizat datele la nivelul
fie cãrui judeþ, pe intervale de kilo -
metri ºi pe fiecare judeþ în parte.
„Am constatat cã, pentru 10 km,
preþul unui abonament variazã de
la 25 de lei la 326 de lei. La 15
km avem situaþii unde abonamen -
tul costã 32 de lei, dar ºi 406 lei”,
a explicat ministrul Educaþiei.

Remus Pricopie a mai con sta -
tat cã sumele decontate trans por -
ta torilor pentru abonamentele ele -
vilor au crescut foarte mult, de la
aproximativ 40 de milioane lei în
ur mã cu 2 - 3 ani, la 140 de mi li -
oa ne lei anul trecut, ºi cã „es ti ma -
rea pentru anul acesta, dacã mer -
gem în acest ritm, ar fi de 180 de
milioane”.

În anul ºcolar 2012-2013, a
de contat peste 150.000 de abo -
na mente de transport, iar pânã
acum nu s-a þinut niciodatã cont
de diferenþele foarte mari dintre
ta rifele solicitate de transportatori
în diferite locuri din þarã.

„Aceastã mãsurã era menitã sã
vinã în sprijinul elevilor, dar con -
statãm cã, de fapt, este în cel al
transportatorilor. Noi considerãm
- nu avem suficiente date pentru a
acuza -, cã toate aceste situaþii
trebu ie verificate de instituþiile spe -
ciali zate; de aceea am trimis docu -
mentaþia cãtre Ministerul de Fi  n -
anþe, Consiliul Concurenþei ºi alte
instituþii ºi aºteptãm sã ve dem dacã
se justificã sau nu aces te valori
extrem de mari”, a arãtat Pricopie.

Decontarea
abonamentelor,
plafonată la 26
lei/3 km/lună

În paralel, Ministerul Finan þe lor
Publice a pregãtit, peste varã, un
proiect de act normativ prin care
decontarea abonamentelor de
transport sã fie în limita a ma xi -
mum 26 de lei pe lunã pentru dis -
tanþa de 3 km. „Pânã atunci, într-o
ordonanþã simplã, Ministerul de
Finanþe a propus - ºi noi sun tem de
acord - sã se introducã pla foane
pentru fiecare interval de distanþã,
pentru kilometru. A ceste plafoane
nu sunt la valoarea minimã, sunt la
o valoare realistã. În felul acesta, cu
aceeaºi sumã de bani, vom putea
sprijini mult mai mulþi elevi”, a
conchis minis trul Educaþiei.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLŞU

D eși, la finalul verii, se
pã rea cã reprezentanţii
transportatorilor și cei
ai MDRAP (Ministerul
Dez voltãrii Regionale

și Administraţiei Publice) ajun se -
serã la o înţelegere legatã de mo -
dul în care atribuirea traseelor ju -
de ţene va avea loc, în mod
inex plicabil lucrurile au început
sã treneze și, practic, s-a ajuns în
si tuaţia ca procesul de atribuire sã
intre în crizã de timp.

Bineînţeles, au apãrut nu me -
roase zvonuri neconfirmate legate
de posibilitatea ca atribuirea sã se
realizeze pe alte criterii. Renun -
ţa rea la atribuirea electronicã și
la criteriul vechime pe traseu au
fost principalele motive care au
îngrijorat operatorii de transport.

Astfel, s-a pornit la o nouã
rundã de negocieri.

Timpul scurt pânã la expirarea
valabilitãţii actualelor licenţe (fi -
na lul acestui an) și inexistenţa
unei legislaţii clare privind atri bu -
i r ea a fãcut ca reprezentanţii
MDRAP sã avanseze ideea pre -
lun girii pe o perioadã scurtã, pen -
tru a se implementa o nouã legis -
laţie.

Așa cum era de așteptat, pa -
tronatele în transporturi au ac -
ceptat prelungirea doar în cazul
în care aceasta urmeazã sã se re -
a lizeze pe un numãr mare de ani.

La ora închiderii ediţiei (19
sep tembrie), în urma unei întâlniri
între patronate și MDRAP, s-a
ajuns la o aparentã înţelegere -
cinci ani prelungire. Patronatele
susţin aceastã idee, iar MDRAP
va da un rãspuns final în urmã -
toarea sãptãmânã. Iniţial, MDRAP
a propus o prelungire de doi ani,
iar patronatele au cerut șase ani.
Amintim faptul cã, în acest mo -
ment, situaţia este incertã.

Prelungirea ar urma sã aibã la
bazã Regulamentul 1370, care
face trimitere la aceastã posi bi -
litate în articolele sale.

Din nou, criză de
timp

Amintim faptul cã atribuirea
„judeţenelor“ ar fi trebuit sã aibã
loc la începutul acestui an, însã
Or dinul 240/2012, care regle -
men ta procedura, a fost blocat în
justiţie prin mai multe procese
inten tate de cãtre operatori de
trans port. S-a decis atunci prelun -
gi rea valabilitãţii licenţelor pânã
la finalul anului și, mai mult decât
atât, conducerea MDRAP a pro -
mis cã atribuirea va pãstra cri te -
riile din Ordinul 240 și aceasta va
avea loc în 2013.

Prelungirea anticipabilã a pro -
ceselor în justiţie, solicitarea unor
puncte de vedere din partea Ofi -
ciului Concurenţei, dar și vehi cu -
la rea a numeroase posibile noi
mo dalitãţi de atribuire a dus la in -
tra rea în crizã de timp și, la acest
mo ment, prelungirea pare singura
opţiune.

Dorinţa patronatelor de a avea
atribuirea în acest an era legatã
de investiţiile realizate de nume -
roși operatori, investiţii ce au avut
la bazã prevederile Ordinului
240/2012. Astfel, o prelungire

pe cinci ani ar da, într-o anumitã
mã surã, posibilitatea amortizãrii
acestei investiţii.

De altfel, surse din piaţã afirmã
cã doar aproximativ 5% dintre
ope ratorii de transport au intenţii
de expansiune, ceilalţi vizând pãs -
trarea actualelor trasee.

Pe de altã parte, prelungirea,
indiferent pe ce perioadã, nu re -
zol vã problema cu care se con -
frun tã consiliile judeţene, aflate
în imposibilitatea de a atribui tra -
seele neoperate. În aceste con -
di ţii, o legislaţie privind atribuirea
rãmâne o urgenţã.

De asemenea, trebuie precizat
cã existã în continuare judeţe în
care transportatorii nu au semnat
contracte de delegare de gestiune
pentru traseele operate, iar aceste
documente ar putea fi modalitatea
aleasã pentru prelungirea vala bi li -
tãţii programelor de transport con -
form Regulamentului 1370. Dis pu -
ta privind contractele de de le gare
de gestiune este legatã de plata
redevenţei de cãtre trans portatori,
de 0,1% din veniturile realizate.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Atribuirea
„judeţenelor“ ar putea
fi amânată... cinci ani
Ultimele întâlniri între patronate și reprezentanţii MDRAP
par să contureze ideea prelungirii valabilităţii actualelor
licenţe de traseu pentru transportul regulat judeţean.
Întrebarea care rămâne în aer este: pentru câtă vreme?
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C u sediul la Bolechowo,
lângã Poznan, în Vestul
Po loniei, Solaris are un
per sonal de peste 2.400
an gajaþi, dintre care 200

lucreazã în cadrul subsidiarelor
sale de peste hotare. Compania
ope reazã patru facilitãþi de pro -
duc þie, cea de asamblare situân -
du-se la Bolechowo, cadrele de
ca roserie pentru autobuze ºi
tram vaie fiind produse la Sroda
Wielkopolska ºi asamblarea finalã
a tramvaielor având loc la Poznan.

Compania este liderul pieþei
de autobuze din Polonia pentru
al zecelea an consecutiv (peste
50% din piaþã), cea mai mare pia -
þã de export fiind Germania, unde
este cel mai mare importator de
autobuze, cu o cotã de 10%. Alte
pie þe cheie pentru Solaris sunt
Re publica Cehã, Scandinavia ºi

Franþa, autobuzele producãtorului
gãsindu-ºi clienþi pânã ºi în zone
în depãrtate, precum Rusia sau
Emi ratele Arabe Unite. 

Autobuze
şi tramvaie
ultramoderne 

„Nava amiral” a gamei Solaris
este autobuzul Urbino electric. Lan -
þul sãu cinematic modular poa te fi
specificat în aºa fel încât sã se po -
triveascã diferitelor lungimi ale vehi -
culului ºi oricãror condiþii de opera -
re, fãcând cât se poate de fezabilã
introducerea mobi li tã þii electrice
sustenabile. Oraºele din Austria ºi
Germania au fost pri mele care au
co mandat Urbino elec tric. De ase -
me nea, Solaris ofe rã cea mai largã
ga mã de auto bu ze hibride diesel-
elec tric, care includ atât versiuni în

serie, cât ºi hibrid paralel. Experien -
þa hibridã a Solaris a început a fi
con str u itã în 2006, când compania
a pre zen tat primul autobuz urban
pro  dus în serie cu tehnologie hi -
bri dã. În acelaºi timp, troleibuzele
So la ris sunt o opþiune foarte res -
pec  tatã pentru un transport urban
„curat”, compania fiind lider de pia -
þã pentru acest tip de vehicule în
Uniunea Europeanã ºi þãrile EFTA. 

Familia de autobuze urbane
Urbino, aflatã acum la a treia ge -
ne raþie, a fost încã de la început
baza succesului Solaris. Dis po ni bi -
le cu motorizãri diesel ºi pe gaz, în
conformitate cu cele mai recen te
standarde privind emisiile po luante
- acum la nivel EURO 6 - versiunile
standard de 12 m ºi 18 m (articulat)
sunt o „permanenþã” în cadrul a
ne numãrate flote în Eu ropa ºi nu
numai. Designul fle xi bil permite nu

mai puþin de 9 lun gimi, de la mi di -
bu se la auto bu ze articulate super-
lungi, pentru un maximum de ca -
pacitate de trans port, oferind
ope ratorilor po si bilitatea de a opta
pen tru cea mai potrivitã soluþie pen -
tru nece si tãþile lor. 

Din 2009, Solaris îºi foloseºte
experienþa ºi pentru construcþia
ve hiculelor urbane pe ºine. Fa mi -
lia Tramino oferã o gamã extinsã
de tramvaie moderne cu podea
co borâtã, care combinã ingineria
ro bustã cu un stil atractiv ºi cu
cea mai recentã tehnologie. 

Responsabilitate
socială

Preocuparea pentru mediul
natural, dar ºi cel social, este parte
integrantã a filosofiei Solaris Bus
& Coach. Compania doreºte sã
con struiascã relaþii de lungã du -
ratã cu toþi partenerii sãi, ceea ce
pre supune principii deschise ºi
trans parente ºi un grad înalt de
res pect pentru angajaþi, con trac -
tori ºi comunitãþile locale. 

Dezvoltarea unor noi tehno lo -
gii care asigurã mai multã sigu ran -
þã pentru ºoferi ºi pasageri ºi mi -

ni mizeazã impactul trans por tului
public asupra mediului este unul
din tre obiectivele cheie ale Solaris.
Dar chiar ºi cel mai bine e chipat
ve hicul necesitã ºoferi ca lificaþi,
motiv pentru care Solaris a lansat,
în 2005, programul de train ing
„Safe Driver”. De ase me nea, com -
pa nia s-a implicat în pro gra me de
educaþie rutierã pentru „cei mai ti -
neri pasageri”, prin in ter mediul unor
prezentãri ºi train in guri pentru copiii
de grãdiniþã ºi din ºcoala primarã. 

La începutul anului 2012, a
fost înfiinþatã fundaþia „The Green
Dachsund Foundation - for the
rescue of the defenceless” (Fun -
da þia Dachsund-ului verde - pentru
sal varea celor fãrã apãrare), pen -
tru sprijinul nu numai al celor mai
vulnerabile categorii sociale, dar
ºi pentru protecþia animalelor. 

De asemenea, în octombrie
2012, Solaris a deschis una dintre
pri mele creºe din regiunea Wiel -
ko polska dedicatã copiilor anga ja -
þilor unei companii din regiune,
pentru a ajuta pãrinþii ocupaþi în
efor tul de a avea grijã de copiii lor. 

Nu în ultimul rând, atenþia So -
la ris se îndreaptã ºi cãtre educaþia
vocaþionalã a tinerilor, în coo pe -

rare cu ºcoli vocaþionale din Muro -
wana Goslina ºi Sroda Wielko -
pol ska. De asemenea, compania
este mereu în cãutarea unor an -
ga jaþi talentaþi, participând la pro -
gra me de recrutare organizate de
dife rite importante organisme po -
lo neze ºi cooperând activ cu cele
mai importante instituþii de studii
superioare din regiune, cum ar fi
Uni versitatea Economicã sau cea
Teh nicã ºi Academia de Arte Fru -
moase din Poznan.

Succes demn de
premiat

Calitatea produselor Solaris,
suc cesul ºi iniþiativele companiei
au fost recunoscute prin decer -
na rea a nenumãrate premii, care
includ douã Premii Economice ale
Pre ºedintelui Poloniei. De ase -
menea, fondatorii Krzysztof ºi
Solange Olszewska au fost re -
com pensaþi personal pentru con -
tri buþia lor la dezvoltarea ºi con -
so lidarea relaþiilor inter na þio nale,
pentru economie ºi acte ca ri tabile
ºi au fost recent decoraþi cu Cru -
cea Cavalerilor Ordinului de Merit
al Republicii Poloneze.

Solaris

Un producător 
de top în Europa
Solaris Bus & Coach este un producător european de top
de autobuze şi vehicule urbane pe şine inovative. De la
începerea producţiei, în 1996, compania de familie
fondată de Krzysztof şi Solange Olszewski a livrat
aproape 10.000 autobuze către clienţi din 27 ţări, Solaris
oferind la ora actuală, alături de soluţii tradiţionale de
transport urban şi interurban, cea mai extinsă gamă din
lume de autobuze hibride diesel-electric. Alături de
acestea, troleibuzele şi autobuzele electrice construite
de producătorul polonez asigură un transport public cu
emisii zero.

În România prin IAC Management
Șos. Olteniţei 219A, 077160,
Popești Leordeni, jud. Ilfov
Tel.: 021 361 1957,
Fax: 021 361 1960
E-mail: office@iac.ro
www.solarisbus.com

Un pic de istorie... contemporană
Krzysztof Olszewski s-a nãscut în Wroclaw ºi a studiat ingineria
mecanicã la Universitatea Tehnicã din Varºovia. Dupã absolvire, în
1976, Olszewski a lucrat ca „self-employed” în industria de
tehnologie de transporturi. Dupã evenimentele politice din
decembrie 1981, a locuit în Berlinul de Vest, introducerea legii
marþiale în Polonia fãcându-i imposibilã întoarcerea acasã. Din
ianuarie 1982, a lucrat la Neoplan în Berlin, devenind managerul
fabricii în 1985. În 1994, Oszewski s-a întors în Polonia, deschizând
o agenþie independentã de vânzãri Neoplan pentru piaþa polonezã. 
Doi ani mai târziu, deschide o fabricã de autobuze în Bolechowo,
împreunã cu soþia sa, Solange. În 1999, introduce autobuzul Urbino,
care devine piatra de temelie a succesului internaþional al Solaris.
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Este timpul să puneţi
ordine în viaţa personală,

dar şi în cea profesională.
Stabiliţi-vă priorităţile cât mai clar
posibil şi veţi vedea că lucrurile
revin încet-încet la normal. Veţi
călători moderat, în general pe
distanţe lungi. Atenţie în trafic: nu
vă urcaţi la volan decât dacă
sunteţi foarte bine odihniţi şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Planificaţi-vă pas cu
pas ceea ce aveţi de

făcut şi menţineţi ritmul de
realizare a proiectelor. Este o
perioadă extrem de bună pentru
dumneavoastră în toate planurile.
Chiar dacă, în anumite privinţe,
lucrurile par incerte,
perspectivele, şi pe termen scurt,
dar, mai ales, pe termen lung,
sunt excelente. Veţi călători
moderat. Conduceţi preventiv.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Perioada atrage
realizări importante în plan

profesional, marcate de relaţii
foarte bune cu colaboratorii. Şi în
plan personal lucrurile stau foarte
bine: relaţia actuală se
consolidează ori se leagă o idilă la
distanţă. Călătoriţi foarte mult în
scopuri profesionale. Purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă
şi respectaţi toate regulile de
circulaţie.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Din punct de vedere
financiar, aşteptaţi

vremuri mai bune. Totuşi, în
plan profesional, aveţi o mare
forţă de susţinere a tuturor
activităţilor. Profitaţi de forma
bună de care beneficiaţi în
prezent pentru a organiza cât
mai bine lucrurile. Veţi
călători mai mult decât de
obicei: ţineţi sub control
cheltuielile! Nu uitaţi să purtaţi
centura de siguranţă!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Menţineţi ritmul de
lucru la acelaşi nivel şi

nimic nu vă poate opri pe calea
spre succes. Lucrurile se
îmbunătăţesc pe toate planurile,
în special pe fondul activităţilor
susţinute. Nu veţi călători foarte
mult în această perioadă, dar
atunci când o veţi face vor fi în
majoritate drumuri de plăcere.
Conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
centura de siguranţă.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

Concentraţi-vă atenţia
asupra priorităţilor şi

ignoraţi detaliile nesemnificative,
chiar dacă unele dintre ele vă
stresează. Este o perioadă un pic
mai dificilă pentru
dumneavoastră, în care resursele
energetice încep să se epuizeze.
Veţi călători ceva mai mult decât
de obicei. Planificaţi-vă din timp
agenda de drum. Respectaţi
regulile de circulaţie.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Uitaţi de problemele
de zi cu zi şi încercaţi

să vă faceţi noi cunoştinţe şi
să aveţi noi experienţe de
viaţă. Oricum, un pic mai multă
relaxare nu strică nimănui. Veţi
reveni în viaţa profesională cu
forţe proaspete şi noi proiecte.
Odihniţi-vă bine înainte de a urca
la volan, conduceţi cu prudenţă şi
nu uitaţi să purtaţi centura de
siguranţă.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Învăţaţi lecţia
răbdării şi asiguraţi-vă

că puneţi lucrurile la punct
din timp, pentru a putea face
faţă întâmplărilor
neprevăzute, care vor fi extrem
de multe şi consumatoare de
energie. Se anunţă o perioadă
aglomerată din punctul de vedere
al călătoriilor pe care le aveţi de
făcut. Conduceţi preventiv şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

În această perioadă,
aveţi multe idei, pe

care ar trebui să încercaţi să le
puneţi în aplicare. Şi nu va fi greu
pentru că dispuneţi de o mare
putere de convingere şi abilităţi
crescute de comunicare. Veţi
călători foarte mult, atât în
scopuri profesionale, cât şi
personale. Atenţie în trafic:
conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Daţi curs primului
impuls în orice acţiune,

dar numai dacă este de natură
pozitivă. Activităţile profesionale
sunt prioritatea dumneavoastră în
această perioadă. Puneţi lucrurile
la punct acum şi veţi vedea
calitatea rezultatelor pe termen
lung. Drumuri multe, şi lungi, şi
scurte. Conduceţi relaxat -
întotdeauna veţi ajunge în
siguranţă la destinaţie.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

În această perioadă,
este recomandat să vă

concentraţi atenţia asupra
activităţilor profesionale. Lucrul în
echipă este de preferat în raport
cu acţiunile individuale. Din punct
de vedere financiar, se anunţă noi
oportunităţi, iar veniturile vi se
vor rotunji considerabil. Atenţie la
volan: concentraţi-vă asupra
traficului şi nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Lucrurile bune apar
dacă le aşteptaţi.

Important este să vă
concentraţi atenţia asupra a
ceea ce aveţi de făcut şi
să acţionaţi cu precizie şi
exigenţă în tot ceea ce
întreprindeţi în această perioadă.
Veţi călători mai mult decât de
obicei. Evitaţi conflictele cu
partenerii de trafic, purtaţi
centura de siguranţă şi respectaţi
regulile de circulaţie.

15 septembrie - 15 octombrie 2013
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