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A ș vrea să pot spune că piața
de transport a ajuns „pe mu-
chie de cuțit“ o dată cu noile

probleme apărute. Cum ar fi diurna a-
cordată șoferilor sau salariul minim în
Germania.

În realitate, însă, în acest domeniu
se merge de multă vreme la limită.

Putem spera că, în mod decent,
Ministerul Finanțelor și Guvernul vor
ajunge la concluzia că firmele de trans-
port nu trebuie sancționate pentru diur-
nele acordate șoferilor în ultimii ani.
Pe de altă parte, este de așteptat ca
nivelul maxim neimpozabil să scadă pe
viitor.

Legat de Germania, având în ve-
dere reacția venită și din partea altor
state, este de așteptat ca toată aceas-
tă poveste să se transforme într-un
regulament european, care să ofere
un anumit nivel de stabilitate și con-
secvență la nivelul UE. Din nou, de-
cent.

Însă fiecare nouă piedică, chiar și
foarte mică, pusă în calea transporta-
torilor înseamnă un nou efort financiar
direct și, indirect, un și mai mare efort
birocratic.

„Oamenii cu actele“ devin din ce
în ce mai importanți, pe măsură ce
munca lor devine tot mai stufoasă, iar
acuratețea tot mai necesară. Chiar da-
că nu produc nimic în mod direct, a-
menzile sunt atât de mari încât, în mod
perfect justificat, angajații de pe aceste
poziții vor solicita o retribuire cores-
punzătoare.

Bineînțeles, toate aceste costuri
suplimentare se vor regăsi în tarifele
de transport... sau nu.

Știm cu toții că există o concurență
puternică în acest domeniu. Dar știm,
de asemenea, că o parte din această
concurență (mare parte) este repre-
zentată de cei „fără reguli“.

Sunt greu de controlat și probabil
imposibil de educat. Sunt cei care „dau
în bariere“ pe autostrăzile din Franța
și fură motorină în parcări de la colegii
de breaslă. Sunt cei care au dezvoltat
mecanisme prin care să nu plătească
mai nimic către bugetul de stat.

Dacă ar fi să definim ce înseamnă
a fi pe „muchie de cuțit“, rețeta este
convingătoare. Tot mai multe reguli
emise pe plan european, autorități na-
ționale blocate în decizie și acțiune și
un nivel foarte consistent de concu-
rență neloială.

Întotdeauna a fost așa, dar acum
muchia s-a ascuțit.

La ora actuală, România a intrat
într-o nouă etapă de teamă. Teama
de a acționa, teama de a lucra cu cine-
va care este posibil să dispară peste
noapte (cel mai probabil din cauza
unui dosar de corupție sau evaziune
fiscală), teama de a fi vulnerabil indi-
ferent de măsurile de precauție luate.

Se discută despre noul cod fiscal
și mă întreb dacă nu cumva cea mai
bună metodă, de fapt, singura, de a
îmbunătăți situația ar fi scăderea cotei
de TVA pentru transporturi.

Din păcate, nici măcar nu s-a so-
licitat acest lucru. Bineînțeles, nu era
momentul...

Pentru zona concurenței neloiale,
TVA reprezintă, de fapt, profit, însă cum
ai putea să nu lucrezi cu acești trans-
portatori, doar sunt cei mai ieftini...?
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MASTER PLANUL,
SUSȚINUT ȘI DE ACCIZĂ

Guvernul a aprobat memorandumul
privind Master Planul de Transport,
ce prevede ca surse de finanțare
pentru noile autostrăzi un plafon de
7 miliarde euro din împrumuturi
publice şi acciza pe carburanţi, la
care se adaugă 4,8 miliarde euro
din fonduri europene şi de la bugetul
de stat. Premierul Victor Ponta i-a
cerut ministrului Ioan Rus să
înceapă negocierile cu Comisia
Europeană pe marginea proiectului,
iar acesta l-a asigurat că primele
discuții la Bruxelles sunt programate
în intervalul 9 - 13 martie,
exprimându-și convingerea că
românii vor reveni în țară să lucreze
așa cum au făcut un milion de
portughezi la ei în țară, în anul 2000.
Înainte de a pleca la Bruxelles, Ioan
Rus a mers cu proiectul Master
Planului la comisiile de Buget-
Finanțe, pentru avizarea planului
financiar aprobat de Guvern,

Master Planul General de Transport
va fi aprobat de Parlament, prin
lege, abia după ce va primi ok-ul
Comisiei Europene, cel mai probabil
în luna aprilie. Investițiile din
infrastructura rutieră, aeriană,
navală și feroviară, vor fi finanțate cu
48 de miliarde de euro din fonduri
europene în exercițiul bugetar
2014-2020.

„SIGURANŢA TINERILOR
ŞOFERI - RĂSPUNDEREA
NOASTRĂ!”

Asociația Română pentru Securitate
și Sănătate în Muncă (ARSSM), în
parteneriat cu Agenția Europeană
pentru Securitate şi Sănătate în
Muncă (EU-OSHA) - Punctul focal
România, a lansat Campania
Naţională pentru Securitate şi
Siguranţă Rutieră - ediția a 3-a,
având ca motto „Siguranţa tinerilor
şoferi - răspunderea noastră!”.
Conform statisticilor Poliței Rutiere,

tinerii șoferi reprezintă cea mai
periculoasă categorie de participanți
la trafic: unul din trei tineri șoferi
români omoară sau rănesc grav
oameni pe drumurile publice.
Ponderea șoferilor cu vârste
cuprinse între 18 și 30 de ani,
vinovați de producerea accidentelor
rutiere grave, este de peste 35% din
totalul acestora.
Obiectivul principal al acestei ediții a
Campaniei este implicarea cât mai
multor instituţii şi companii in
implementarea de politici de
prevenire şi bune practici
profesionale pentru reducerea
numărului victimelor accidentelor
rutiere generate de tinerii șoferi.
Agenda Campaniei include
workshopuri în diferite localități din
țară, în perioada martie-octombrie
2015 (Braşov, Oradea, Bucureşti,
Suceava, Galaţi, Târgu Mureş),
precum și o conferință de analiză și
concluzii la București, în luna
noiembrie a acestui an.
Deschiderea propriu-zisă a
Campaniei „Siguranța tinerilor șoferi
- răspunderea noastră” are loc la
data de 20 martie, în Brașov.

CONTRACT PENTRU 10
KM DE AUTOSTRADĂ

CNADNR a semnat cu Asocierea
JV SC Strabag SRL – SC Straco
Grup SRL contractul pentru
construirea a 10 km din Autostrada
Braşov - Târgu Mureş - Cluj –
Oradea, cunoscută drept Autostrada
Transilvania. Este vorba despre
Lotul 2: Ungheni - Ogra, km 4+500 -
km 14+605, în valoare de
251.349.460,28 lei, fără TVA,
cofinanțate 85% din Fonduri de
Coeziune. În contractul atribuit prin
licitație este prevăzută inclusiv
„remedierea eventualelor defecte
ale acestor lucrări în Perioada de
Notificare a Defectelor, în
conformitate cu prevederile
Contractului de Lucrări”. Durata
lucrărilor este de 12 luni, iar garanția
lor are 48 de luni.

Conform unei informări a
UNTRR, FNTR (Asociația
transportatorilor din Franța) a
informat IRU că guvernul
francez încearcă în prezent să
adopte o dispoziție legislativă
de aplicare a normelor de
detașare a lucrătorilor în
transportul rutier. O astfel de
prevedere ar duce la
aplicarea reglementărilor
sociale franceze
conducătorilor auto care își
desfășoară activitatea pe
teritoriul francez (cu excepția
operațiunilor de transport în
tranzit), inclusiv, de exemplu,
introducerea unui salariu
minim conducătorilor auto
străini, activi pe teritoriul
francez, subliniază UNTRR.
Cu toate acestea, procesul
parlamentar este încă în
desfășurare, iar singurele
date disponibile privind
legislația propusă includ
prevederea conform căreia
companiile străine trebuie să
desemneze un reprezentant
în Franța, care va fi
responsabil de menținerea
legăturii cu autoritățile de

control. Declarația prealabilă
de detașare va trebui să fie
înlocuită cu un „certificat de
detașare”. De asemenea,
destinatarul va fi considerat
cel care face comanda
operațiunii (chiar dacă acela
care face comanda este
expeditorul). Prin urmare,
destinatarul va fi cel care va
efectua toate verificările
referitoare la aplicarea
detașării, inclusiv plata
salariului minim în Franța
(companiile franceze,
destinatarii unei operațiuni de
transport, vor fi primele vizate
în cazul unui control).
De obicei, publicarea unui
astfel de decret durează cel
puțin 3 luni.

SALARIU MINIM ȘI ÎN FRANȚA SSppuunnee--țții  ppăărreerreeaa!!

Despre salariul minim
Ce credeţi că se va întâmpla cu prevederile privind
salariul minim în Germania? Puteţi transmite

comentariile
dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secţiunea
„Întrebarea lunii“.

1. Presiunea internaţională va duce la eliminarea acestei prevederi.
2. Pe acelaşi model, şi alte state vor impune, în perioada următoare, un salariu
minim aplicat inclusiv transportatorilor străini.
3. Toate aceste prevederi se vor transforma într-un regulament valabil la
nivelul UE, menit să protejeze companiile vestice de transport.

Cum poate fi diminuată
fluctuaţia șoferilor?

În urma întrebării din luna fe brua -
rie, „Care credeţi că este cea mai bună
metodă pentru a diminua fluctuaţia
şo ferilor?“, am constatat că un procent
sem nificativ, de 41% dintre cei ce au
răs puns la sondajul Ziua Cargo, sus -
ţi ne că pentru a păstra şoferii în firmă
este indicat să existe reguli clare co -
mu nicate la angajare şi respectate
ulterior. Cu doar câteva procente în mi -
nus, 38%, sunt cei ce susţin o altă
me todă ce poate contribui la dimi nua -
rea fluctuaţiei, anume asigurarea unor
venituri mai mari pentru conducătorii
auto. O relaţie apropiată între mana -
ge ment şi şoferi este considerată me -
to da potrivită din punctul de vedere
al 19% dintre cei ce au răspuns la
son daj, iar pentru alte metode de moti -
vare au optat 2%. 
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CUGETARE
„„IIaattăă  ccee  îînnsseeaammnnăă  ccuu  aaddeevvăărraatt  ccuunnooaașștteerreeaa..  ÎÎnnsseeaammnnăă  ssăă
aaffllii  cceevvaa  ddee  uunnuull  ssiinngguurr,,  ccuu  ssuuffeerriinnțțăă,,  ccuu  bbuuccuurriiee,,  ccuu
eennttuuzziiaassmm,,  pprriinn  mmuunnccăă,,  ttrreeccâânndd  pprriinn  ttooaattee  mmiicciillee  îînncceerrccăărrii,,
mmoommeennttee  eemmooțțiioonnaannttee  aallee  vviieețțiiii  ttaallee,,  ppâânnăă  ccâânndd  ddeevviinnee  cceevvaa
aall  ttăăuu,,  îînnrrăăddăăcciinnaatt  îînn  ssttrruuccttuurraa  vviieețțiiii  ttaallee..””  ((TThhoommaass  WWoollffee))
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DAF A ATINS MILIONUL

La sfârşitul lunii februarie, primul
ministru al Olandei, Mark Rutte
(foto dreapta), a dezvelit
exemplarul DAF cu numărul un
milion, produs de către fabrica de
la Eindhoven, pe care apoi l-a
oferit beneficiarului, Balint
Revesz, de la compania maghiară
cu acelaşi nume, specializată în
transport vrac şi cu cisterne. 
La începutul anilor 30, compania
„van Doorne's
AanhangwagenFabriek” s-a
concentrat pe fabricaţia de
semiremorci, în 1949 construind
primul său şasiu de camion,
moment în care şi-a schimbat
numele în “van Doorne's
Automobile Factory” (Fabrica de

Automobile van Doorne). La
Eindhoven a fost construită o
nouă facilitate de producţie. În
1955, a ieşit de pe linia de
asamblare unitatea cu numărul
10.000, iar în 1964 cea cu
numărul 50.000. Camionul cu
numărul 250.000 a fost produs în
1984, 500.000 de unităţi s-au
totalizat în 1999 şi 750.000 în
2007. În anul 2014, DAF a produs
36.000 unităţi. 

IVECO - PARTENER
OFICIAL SKY RACING
TEAM

Iveco va fi din nou partenerul
echipei Sky Racing Team VR46 în
cadrul Campionului Mondial
Moto 3, categoria „junioară” a
Campionatului Mondial Moto GP.
Marca italiană a fost reconfirmată
în calitate de Furnizor Oficial
pentru această echipă, care a fost
creată în colaborare între
compania de divertisment Sky şi
VR46, o companie deţinută de
către campionul din domeniul
sporturilor cu motor, Valentino
Rossi. 

Echipa va concura pe motociclete
KTM în ediţia de anul acesta a
campionatului, începând cu Grand
Prix Quatar, care va avea loc în
Doha pe 29 martie. 
Ca şi anul trecut, Iveco va oferi
două unităţi Stralis Hi-Way
EURO VI de 500 CP, purtând
culorile echipei, unul dintre ele
fiind utilizat la transportul
materialelor şi ca atelier, iar
celălalt ca spaţiu de ospitalitate. 
Vehiculele sunt echipate cu cele
mai recente tehnologii pentru
confortul şoferului, inclusiv scaun
de tip Hi-Confort, precum şi soluţii
de top, cum ar fi sistemul
Iveconnect, care integrează
infotainment, navigaţie şi servicii
de asistenţi în conducere. În plus,
dispun de sistem Adaptive Cruise
Control. 

FORD CRAIOVA - MAI
PUŢIN CU 500 DE
ANGAJAŢI

Aproape 500 de angajaţi din
totalul de 3.200 părăsesc uzina
Ford Craiova, în baza programului
de încetare voluntară a relaţiilor
de muncă anunţat de
administraţie în noiembrie anul
trecut şi care viza 680 de salariaţi.
Constructorul auto a decis, în
paralel, să aibă un orar de lucru
redus, pentru a evita concedierea
celorlalţi 170 de salariaţi care au
scăpat de val. Cei care au
acceptat să plece vor primi între
16 şi 24 de salarii compensatorii.
Ford a anunţat aceste măsuri în
urma cererii tot mai scăzute de
Bmax. Măsura a avut ca scop
asigurarea competitivităţii uzinei
din Craiova şi pentru controlul
asupra costurilor operaţionale.
Programul redus de muncă va
putea fi pus în practică după
înregistrarea oficială a acestuia.
Pe parcursul programului redus,
angajaţii vor fi remuneraţi conform
prevederilor Contractului Colectiv
de Muncă şi ale legislaţiei în
vigoare.
Conducerea uzinei a apelat încă
de la jumătatea lui 2013 la
şomajul tehnic, ce a afectat cam
10 zile pe lună compania,
deoarece oamenilor trimişi acasă
li s-a dat 80% din salariu. În 2014,
salariaţii au fost trimişi în şomaj
tehnic aproape o lună întreagă,
între 18 iulie-25 august, şi încă 10
zile în septembrie. De anul
acesta, tactica se schimbă: plecări
voluntare şi program redus de
lucru.

42 de elevi ai claselor a IX-a
şi a X-a, profil mecanic, de la
Liceul Tehnologic
Construcţii de Maşini
Mioveni, au parcurs prima
sesiune de practică la
uzinele Dacia, în anul şcolar
2014 - 2015. Stagiul acestora
se înscrie în cadrul
parteneriatului dintre liceu şi
Dacia, prin care compania
susţine învăţământul
profesional şi contribuie la
pregătirea viitorilor sculeri-
matriţeri. În cursul lunilor
ianuarie şi februarie 2015,
elevii au fost implicaţi în

procesele de fabricaţie,
alături de tutorii lor, la
Matriţe Dacia (Piteşti) şi pe
platforma industrială de la
Mioveni, în cele două uzine,
Vehicule Dacia şi Mecanica
şi şasiuri Dacia. „Nu toţi au
această şansă”, mărturiseşte
Radu Ungureanu, clasa a X-a
(foto), aflat în practică la
Matriţe Dacia. Încă din clasa
a VI-a, Radu se gândea să
lucreze în domeniul auto,
păstrând tradiţia din familie,
şi visează ca „într-o zi să
ajungă sculer-matriţer la
Dacia”.

ELEVI ÎN PRACTICĂ LA DACIA



C onform art. 34 din Re gu la men -
tul 165, „statele membre nu
impun conducătorilor auto o

ce rinţă de a prezenta formulare care
să ateste activităţile lor în intervalul în
care s-au aflat departe de vehicul“.
Având în vedere aceste prevederi,
ISCTR a anunţat, prin intermediul unui
co municat, că în cadrul controalelor
efec tuate de inspectorii instituţiei nu se
vor solicita formulare care să ateste ac -
tivitățile conducătorilor auto în in ter valul
în care s-au aflat departe de vehicul,
pentru activitatea efectuată în ce pând
cu data de 2 martie 2015. Re  g u lamentul
165 stipulează reguli clare atunci când,
din cauza îndepărtării de vehicul, un
conducător auto este în impo si bilitatea
de a folosi tahograful montat la bord
(pentru altă muncă, dis po ni bi litate, pau -
ze sau repaus). Astfel, dacă ve hi culul
este echipat cu un taho graf ana logic,
in formaţiile se înscriu pe foa ia de înre -
gistrare manual, auto mat sau în orice
alt fel, lizibil și fără a mur dări foaia de
înregistrare, pentru ca, da că ve hi cu lul
este echipat cu un ta ho  graf digi tal, să
se înscrie pe cardul de con du că tor auto
cu ajutorul funcției de in tro ducere ma -
nua lă oferite de ta ho graf.

... dar sunt acceptate
de ISCTR
Reamintim, Decizia Comisiei

2009/959/UE reglementa, din 2009,
con diţiile de emitere a formularului de
cer tificat menţionând că înregistrarea
ta hografului este sursa principală de
in formaţii în cadrul controalelor în trafic,
iar lipsa înregistrărilor se poate jus -
tifica numai în cazurile în care înre -
gistrarea tahografului, inclusiv introdu -
ce rea de date manual, nu a fost
po si bilă din motive obiective. În astfel
de situaţii, se elaborează un certificat
care să confirme respectivele motive.
Po trivit deciziei CE, formularul de cer -
ti ficat trebuie utilizat numai dacă, din
motive tehnice obiective, prin înregis -
tra rea tahografului nu se poate dovedi
că s-au respectat dispoziţiile Regula -

men tului (CE) 561/2006. În plus, chiar
Nota de Orientare 5 emisă de CE (a -
vând caracter de Regulament), oferă
in dicaţii cu privire la utilizarea for mu -
larului de certificat. ,,Formularul de cer -
tificat nu este necesar pentru acti vi tăţi
care pot fi înregistrate de ta ho graf.
Prima sursă de informaţii în cadrul
controalelor rutiere este re pre zentată
de înregistrările efectuate de tahograf,
iar absenţa înregistrărilor ar trebui să
fie justificată printr-o atestare numai
dacă înregistrările făcute de ta hograf,
inclusiv intrările efectuate ma nual, nu
s-au putut realiza din motive obiective.
Indiferent de circumstanţe, setul inte -
gral de înregistrări efectuate de taho -
graf, însoţit de formular, dacă este
cazul, se acceptă ca probă su fi cientă
a conformităţii cu Regulamentul (CE)
nr. 56l/2006 sau cu AETR, cu ex cepţia
situaţiei în care există o sus piciune
justificată“, precizează norma. De ase -
me nea, ea prevede cu caracter obli -
g atoriu faptul că: ,,Statele membre nu
sunt obligate să impună utilizarea for -
mu larului în cazul în care lipsesc în -
re gistrări, însă, dacă se cere un for -
mu lar, trebuie recunoscută valabi li ta tea
acestui formular standardizat. Pe de
altă parte, nu se impune niciun fel de
for mular pentru perioadele obiş nu ite
de repaus zilnic sau săptă mâ nal“.

Altfel spus, Regulamentul 165/201,
art. 34, alin. (3), reaminteşte aspecte
aflate în vigoare de câţiva ani.

ISCTR recomandă, în acest con -
text, transportatorilor prelucrarea ma -
nuală a diagramelor sau introducerea
de date manual, menţionând însă că
atunci când este cazul, emiterea for -
mu larelor certificate de desfăşurare a

activităţii nu se va sancționa cât timp
sunt eliberate corespunzător pre ve -
de rilor legale.

Germania nu admite
diurna în salariu
Conform informaţiilor puse la dis -

po ziţie de asociaţia APTE 2002, care
citează un avocat german, este foarte
puţin probabil ca diurna să fie admisă
în calculul salariului minim de 8,5
euro/oră. Astfel, chiar dacă legea nu
sti pulează în mod expres acest caz,
Ad ministrația Vamală a emis o cir -
culară în care se specifică faptul că
ace le drepturi ale angajatului pre vă -
zu te de o lege sau un contract nego -
ciat între patronat şi sindicat, plătite de
angajator şi scutite de impozit nu se
iau în considerare la calculul salariului
minim. Iar aici este cuprinsă şi diurna.

Avocatul citat de APTE 2002 men -
ţio nează că legea MiLoG nu prevede
nicio excepţie pentru cazul de tranzit.
Printr-un comunicat, Ministerul a sus -
pen dat temporar aplicarea Legii MiLoG
pentru aceste cazuri de tranzit, aştep -
tân du-se o Ordonanţă sau altă regle -
men tare a acestui caz. Regle men tările
MiLoG se aplică însă în toa te cazurile
în care se fac încărcări sau descărcări
în Germania, ceea ce în seamnă că,
pen tru întreaga perioadă în care şoferul
se află în statul german, firma din Ro -
mânia trebuie să plăteas că măcar sa -
la riul minim de 8,5 euro/oră. Mai multe
informaţii pe a ceas tă temă puteţi găsi
pe site-ul www.ziuacargo.ro.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

.................................................................................................................................................. martie 201510

A
C

T
U

A
L

IT
A

T
E

Adeverinţele de
concediu nu mai sunt
obligatorii
Intrarea în vigoare din 2 martie a unora dintre reglementările
incluse în Regulamentul 165/2014 readuce în prim plan problema
certificatelor de concediu, care pot fi înlocuite cu înscrieri manuale
pe foile de înregistrare ale tahografului analog sau folosind funcţia
de introducere manuală oferită de tahograful digital.



Ziua Cargo: Care sunt elementele pe care le
aveți în vedere pentru a intensifica
controalele legate de depășirea maselor?
Dorin Ștefan: ISCTR nu cântărește atât cât și-ar dori,

în principiu din cauza deficienţelor spaţiilor pentru cântărire,
dar și a calităţii cântarelor. Cele pe care le utilizăm la ora
actuală sunt greu de manevrat, software-urile lor sunt destul
de complicate, iar întreţinerea se realizează cu dificultate,
pentru că nu avem în toate judeţele centre de reparaţii. Iar
în situaţia în care este nevoie de o intervenţie pe partea de
soft este necesar să le trimitem în Cehia.

Este stabilit un anumit număr de cântăriri pe
care inspectorii ISCTR trebuie să îl
efectueze?
Există o procedură care se urmează atunci când se cân -

tă rește un vehicul, dar nu avem o „normă“ pe care trebuie
să o îndeplinim. Pe lângă mașinile ce transportă cântarele
și își desfășoară activitatea la un punct fix, recomandarea
mea a fost să utilizăm cât mai frecvent și selecția dinamică
a vehiculelor, adică vehiculul ce urmează a fi controlat să
fie dus într-un loc unde se îndeplinesc toate normele pentru
desfășurarea operaţiunii de cântărire, adică 40 m lungime,
7 m lăţime, planeitate longitudinală 1% și transversală 0,5%.
În situaţia actuală, este destul de dificil de găsit asemenea
lo cații care să îndeplinească aceste condiţii, dar încercăm
să obţinem amenajarea a două astfel de puncte de cântărire
în fiecare judeţ, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și al
CNADNR. Misiunea noastră s-ar ușura astfel. Practic, este
vorba de o amenajare a parcărilor deja existente, de turnarea
unui covor asfaltic cu planeitatea corespunzătoare. A rămas
la latitudinea coordonatorilor judeţeni împreună cu șeful de
Inspectorat Teritorial să desemneze cele mai indicate două
dru muri din judeţ unde s-ar preta amenajarea unor astfel de
puncte. Amenzile pentru depășirea masei nu sunt mici, iar
trans por tatorii încearcă să se încadreze, dar totuși întâlnim
destule situaţii în care se depășește limita legală. Ţinta
principală a con troalelor vizează masa maximă admisă a
drumurilor, dar ar fi utilă cântărirea tuturor vehiculelor care
se află în com pe tenţa noastră, din punct de vedere al
respectării masei ma xime admise constructive a acestora.
În acest sens, ne-ar fi de mare folos niște cântare dinamice,
pe care le avem în vedere, dar pentru moment nu avem
posibilitatea de a le a chiziţiona, fiind foarte scumpe. Teoretic,
aceste cântare se montează direct în stradă iar echipele de
control aflate în aval ar fi anunţate care sunt vehiculele cu
o posibilă masă depășită.

Care sunt zonele unde se constată cele mai
numeroase abateri pe depășirea masei
maxime admise?
În prezent, cele mai frecvente depășiri sunt în cazul

transporturilor de agregate, materiale de construcţii, de regulă
fiind vorba de distanţe relativ scurte pe care aceste mașini
tre buie să le parcurgă. În acest sens, anul trecut au fost
apli cate 353 de amenzi furnizorilor de bunuri divizibile,
valoarea totală a amenzilor fiind de 1.765.000 lei.

Pentru a preveni aceste nereguli, în toamna lui 2014
s-a organizat o acţiune comună împreună cu DGAF (Direcția
Generală Antifraudă Fiscală) care a vizat transportul de
cereale. La 279 de autovehicule controlate, s-a aplicat un
nu măr de 61 sancțiuni.

În continuare, majoritatea proceselor verbale în care se
constată depășiri ale masei maxime se contestă și mulți
dintre contestatari au câștig de cauză din pricina unor ele -
men te precum neomologarea locului de cântărire. Din păcate,
nu dispunem încă de elementele de care am avea nevoie
pentru a ne putea îndeplini misiunea de a proteja infra struc -
tura. Pe lângă amenajarea noilor locuri pentru cântărire, se
are în vedere achiziţia de noi cântare până la începutul
acestei veri. 

O direcție importantă pe care ați avut-o în
vedere a fost legată de integritatea
inspectorilor. 
La întâlnirile cu șefii de inspectorate teritoriale și cu coor -

do natorii la nivel județean se discută mereu despre corec -
ti tudinea actului de control și nu cred că în acest moment
mai există firme de transport „protejate“. Controalele sunt
unitare și inspectorul trebuie să aibă aceeași măsură pentru
toţi transportatorii. În plus, anul trecut s-a semnat un par te -
neriat cu Direcţia Generală Anticorupţie și la fiecare in spec -
to rat teritorial au fost făcute instructaje, ce urmează a fi re -
luate și anul acesta. Din păcate, numărul inspectorilor este
des tul de redus, ceea ce îngreunează cu mult activitatea de
control, dar sperăm să obţinem o modificare de lege care
să aducă mai multe posturi. Unui inspector îi este foarte
greu în acest moment să acopere toată paleta de atribuţii
pentru că trebuie să efectueze control în trafic, la sediile
com paniilor, la școli, la centrele de formare profesională, la
fur nizorii de mărfuri divizibile etc, iar dacă ţinem cont că în
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Depășirea maselor admise și starea
tehnică a vehiculelor vor reprezenta
priorități pentru controalele
efectuate anul acesta de către
ISCTR. Am discutat despre planurile
ISCTR pe 2015 cu Dorin Ștefan,
inspector de stat șef ISCTR.

unele judeţe sunt doar 3-4 inspectori, ne dăm seama că
această misiune a lor devine practic imposibilă. 

Referitor la cuantumul amenzilor, există unele care ar
trebui micșorate, dar și unele care ar trebui mărite. Cele mai
dese nereguli identificate sunt legate de timpii de conducere,
dar cu o îmbunătăţire semnificativă în ultima perioadă. S-a
mai schimbat și modul de gândire al managerilor de transport
și al conducătorilor auto și sunt numeroase cazuri în care
aceș tia din urmă refuză să efectueze curse în cazul în care
nu se pot încadra în normele legislației sociale.

Există posibilitatea ca depășirile mici ale
timpilor de conducere să nu fie sancționate?
Personal sunt pentru acordarea toleranțelor cuprinse în

notele de orientare emise de Comisia Europeană, pentru
că se poate întâmpla ca un conducător auto să fie prins într-o
aglomeraţie și să nu poată opri chiar atunci când trebuie.

O problemă tot mai importantă pare să fie
legată de starea tehnică a flotei de vehicule
comerciale. Ne amintim inclusiv de
accidentul din Grecia.
Pe partea de controale tehnice nu sunt încă mulţumit,

tocmai de aceea, în perioada următoare, intenţionăm dema -
ra rea unor acţiuni în toată ţara.

Conducătorul auto care a fost implicat în accidentul din
Grecia nu era un necunoscut pentru ISCTR. Acesta fusese
sanc ţionat în urmă cu aproximativ 6 luni pentru că nu avea
ates tat, iar răspunzători pentru accident sunt și administratorul
firmei și managerul de transport, nu doar conducătorul auto.
În momentul în care ai semnale că lucrurile nu sunt în regulă
și nu remediezi problema, ba chiar trimiţi iar acel conducător
auto în cursă, te poţi considera vinovat. 

Considerați oportună implicarea poliției în
controlul pe zone acoperite și de către
ISCTR?
Implicarea poliţiei la astfel de controale este de bun au -

gur pentru că ne ajută să scădem numărul de ilegalităţi co -
mise, fiecare controlând ceea ce are în competenţă. Spre
exem plu, poliția nu are în atribuții cântărirea, dar controlează
res pectarea legislației sociale. 

În același timp, și ISCTR are în vedere întărirea continuă
a actului de control. Pe lângă achiziţia de cântare și
amenajarea locurilor destinate cântăririi, dorim să realizăm
un program de pregătire profesională dedicat inspectorilor
de trafic. Aceștia trebuie să cunoască procedurile cât mai
bine, legile, sancţiunile și să aibă un nivel de pregătire
profesională care să le permită să controleze pe toate
domeniile, nu doar pe anumite segmente. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

La nivel național
NNuummăărr  ddee  ccâânnttaarree  ddeețțiinnuuttee  ddee  IISSCCTTRR  --  4455
LLooccuurrii  ccaarree  ppeerrmmiitt  uuttiilliizzaarreeaa  iinnssttaallaațțiiiilloorr  ddee  ccâânnttăărriirree  --  2299

Cântare deținute de organele de
control din celelalte state

membre ale ECR (Euro Control
Route):

GGeerrmmaanniiaa  --  880044
FFrraannțțaa  --  116622
OOllaannddaa  --  330055
UUnnggaarriiaa  --  5522
SSppaanniiaa  --  223388
MMaarreeaa  BBrriittaanniiee  --  227744
EEllvveețțiiaa  --115577
IIttaalliiaa  7766
AAuussttrriiaa  5500
NNoorrvveeggiiaa  5566

Dorin
Ștefan

„„AAmmeennzziillee  ccuu  ccaarree  IISSCCTTRR  lluuccrreeaazzăă  ssuunntt  ddeessttuull  ddee
mmaarrii,,  ddaarr  rroolluull  ccuuaannttuummuulluuii  mmaarree  aall  aammeennzziilloorr  eessttee
ddeessccuurraajjaarreeaa  îînnccăăllccăărriiii  lleeggiiii..““

Controlul pe depășirea
masei se intensifică
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Adresă de e-mail
nesecurizată.... cost
85.000 euro
Vă întrebați, cu siguranță, cum ar putea o adresă de e-mail să te coste 85.000
de euro. Exact asta a pățit un transportator român, căruia i-a fost piratată
adresa de e-mail și, prin informațiile scurse pe această cale, a devenit victima
unei escrocherii care a costat firma 85.000 euro.

C ontul de e-mail utilizat de firma
YLI TRANS EXPRES din ju -
de țul Argeș a fost „spart“, fără

ca proprietarul să își dea seama, iar
astfel au fost extrase informații com -
ple te pentru o escrocherie extrem de
bine elaborată și, totodată, șocantă
prin simplitatea sa.

Timp de aproximativ trei săptămâni
(noiembrie-decembrie 2014), persoa -
na care a gândit această fraudă s-a
concentrat exclusiv pe comunicarea
din tre transportator și unul dintre
clienții săi din Austria.

Totul a fost plănuit cu atenție, cre -
ând impresia atât pentru client cât și
pentru transportator că sunt în conti -
nuare în contact direct.

Practic, clientul austriac a primit
un e-mail prin care i se solicita (apa -
rent de către YLI TRANS EXPRES)
să facă mai multe plăți în diferite
conturi. Interesant este faptul că în is -
toria colaborării dintre YLI TRANS
EXPRES și clientul din Austria a exis -
tat o asemenea solicitare, dublată de
trimiterea pe e-mail a unei cereri ofi -
cia le, semnată și ștampilată de către
con ducerea firmei de transport. Astfel,
es crocul a avut inclusiv modelul pe
care a putut să îl falsifice cu noile coor -
do nate.

Bineînțeles, fiind vorba despre un
client serios din punct de vedere al
plă ților, reprezentanții YLI TRANS
EXPRES au trimis e-mailuri întrebând
dacă sunt probleme. Li s-a răspuns,
de fiecare dată, că se va rezolva în
câteva zile.

„De obicei ne anunțau când se fă -
ceau plățile, dar probabil că indivizii
care au spart parola e-mail-ului șter -
geau acele înștiințări. Când noi le dă -
deam e-mail și îi întrebam despre
bani, primeam înapoi răspuns că merg
mai greu tranzacțiile în perioada res -
pec tivă, că sunt zile libere, sărbători
etc și să avem răbdare. Răspunsul
ve nea de la hackeri“, a explicat Ilie
Bu re te, patron YLI TRANS EXPRES.

Mai multe plăți au fost realizate în
con turi din Marea Britanie și Polonia,
su ma totală fiind de 85.000 de euro.

Partenerul austriac, deși anterior
soli citase extras de cont de la bancă,
a efectuat plățile în acele conturi, tran -
zacțiile fiind procesate doar în baza
unei simple adrese primite pe e-mail. 

La mila justiției
„În primele zile ale acestui an, am

con tinuat să dăm e-mail-uri întrebând
de bani. Într-o zi în care era sărbătoare
în Austria și, în mod normal, nu era
nimeni acolo la muncă, am primit un
e-mail în care ni s-a răspuns să avem
răbdare. Am reușit să găsim pe cineva
cu care să vorbim la telefon și am des -
co perit adevărul. Au fost câteva nere -
guli și la client. Ei n-au primit factura
pen tru conturile noi, transmise de că -
tre hacker, au avut o hârtie cu o ștam -
pilă a noastră scanată... Astfel, s-a
ajuns la o situație de conflict cu acest
client. Practic, am mers la ei în Austria
și ne-au tratat ca pe niște infractori.
După 10 minute, ne-au dat afară“, a
pre cizat Ilie Burete. 

Poliția din Austria nu s-a implicat în
acest caz, considerând că este vor ba
despre un conflict între două com panii.

YLI TRANS EXPRES a angajat
un avocat austriac care se ocupă de
caz. Clientul a fost dat în judecată
pen tru că firma de transport nu a primit
banii pentru activitatea prestată.

A fost sesizată și Poliția Română
- Serviciul de Combatere a Crimi na -
li tăţii Informatice și au fost cercetate
cal culatoarele companiei. Toate aces -
te demersuri sunt incerte din punct de
vedere al rezultatelor și, cu siguranță,
vor lua mult timp.

„Astăzi, am securizat e-mail-ul,
sun tem mult mai atenți cu parola, pe
care, bineînțeles, am schimbat-o, am
in stalat un antivirus puternic. Am aflat
de la specialiști că la unele conturi de
e-mail se poate afla ușor parola. Din
pă cate, cele mai multe firme de trans -
port care lucrează în comunitate au a -
cest sistem de lucru și pot deveni foar -
te ușor victime“, a arătat Ilie Burete.

Transportatorii s-au obișnuit ca
atunci când se discută de siguranță să

fie vorba doar de camioanele aflate în
trafic. Majoritatea companiilor româ -
nești utilizează în continuare adrese
de e-mail deschise gratuit, fără a lua
minime măsuri de precauție. Deși, pe
e-mail, ajung informații extrem de sen -
si bile legate de activitatea firmei.

Frauda cibernetică se remarcă prin
sim plitatea cu care este realizată și
difi cultatea cu care este combătută.
Cazul prezentat, deși are o desfă șu -
ra re internațională, este posibil să fi
fost realizat de către o singură per -
soa nă - IP-ul calculatorului de unde
s-au transmis mesajele piratate era
din Cehia, conturile în Marea Britanie
și Polonia...

YLI TRANS EXPRES a învățat o
lec ție importantă - siguranța cibe r ne -
tică este la fel de importantă ca aceea
din trafic. Dar prețul a fost piperat - un
camion vândut pentru acoperirea pier -
de rilor, o sumă importantă de bani,
ca re nu se știe când și dacă va mai
fi recuperată, un client pierdut...

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Ziua Cargo: În ultimele
luni, plata examinatorilor a
devenit subiect de discuții
aprinse în cadrul
comisiilor de dialog social.
De ce a luat amploare
acest subiect?
Vasile Ștefănescu: Contractul

de prestări servicii care se vrea în -
che iat de către Direcția Rutieră - MT
cu cen trele de formare profesională
este ilegal, iar această piață func țio -
nea ză în acest mod de câțiva ani. Noi,
prin ne numărate adrese, am semnalat
acest lucru, inclusiv faptul că angajații
Direcției încasează bani ilegal în mo -
mentul de față.

Pentru a încasa acești bani, con -
form Codului muncii, ar trebui să aibă
cu centrele de formare ori contract de
muncă parțial, ori contract de muncă
pe perioadă nedeterminată. Condu -
ce rea Direcției Rutiere trebuie să înțe -
lea gă că nu poate avea cu 50 de cen -
tre de formare profesională contracte
de prestări servicii. Astăzi, fiecare
func  ționar are contracte de prestări
servicii cu toate centrele la care se
du ce la examinare, ceea ce este o ile -
ga litate. Și atunci suntem nevoiți să
se sizăm Agenția Națională de Integri -
ta te, organele de cercetare penală
sau orice alt organism, pentru a se
face lumină. 

Ce se întâmplă cu
celelalte solicitări privind
eventuale modificări
legislative?
La ora actuală, deși piața așteaptă

foarte multe reglementări, în Ministerul
Trans porturilor există o singură ur gen -
ță: cine se duce la examinare și cât
din cuantumul taxei de examinare se
dă la examinatori. În Minister s-a creat
o castă care trebuie legalizată. Ne a -
mintim cum au apărut în Ordonanța
11 cele două articole referitoare la
exa m inare, articole despre care mi -

nistrul în funcție la acea dată nu știa
nimic. Ce altceva putem înțelege
decât că funcționarii publici din cadrul
MT au încercat să obțină beneficii în
interes personal?

După toată această istorie, aș vrea
să vă uitați la primul și la al doilea set
de norme care au fost propuse. Prin
a cestea, ne impuneau cine trebuie să
în caseze banii de examinare, iar aces -
te sume urmau să fie livrate direct pe
card examinatorilor. În primul set de
norme, prima propunere de acum cinci
luni, se spunea ca banii să fie încasați
de centrele de formare profesională și
din aceste încasări să se plătească
10 lei de elev fiecărui examinator. Dar
nu este corect să încasăm noi taxa

de examinare. Din prima normă s-a
văzut clar intenția Direcției. 

De șase luni, nu se discută în a -
ceas tă subcomisie de transporturi de -
cât despre aceste norme și de fiecare
dată Direcția Rutieră inventează alt -
ceva, pentru a-și securiza beneficiile
proprii. 

În ce stadiu s-a ajuns la
ora actuală?
La ultimul set de norme, s-a ac -

ceptat până la urmă să se plătească
taxa la ARR de către candidat, dar, în
con tinuare, se specifică faptul că tre -

buie plătit câte 10 lei către fiecare exa -
mi nator. 

ARR se autofinanțează. Astfel, lo -
gic ar fi să aibă tot interesul ca banii
pe care îi încasează să îi administreze
așa cum consideră că este bine.

Noi am cerut să fie trecută în a -
ces te norme examinarea ca sarcină
de serviciu și să se realizeze în timpul
pro gramului de lucru. Însă nu se do -
reș te acest lucru. Se preferă în conti -
nuare weekend-ul. Însă am înre gistrat
în ultima vreme numeroase a bu zuri.
De exemplu, pe data de 31 ianuarie,
au fost trimise trei comisii de exa mi -
nare la Cluj. S-au dus 6 persoane de
la ARR și o singură persoană de la
Direcția Rutieră. Din punctul nostru
de vedere, acele examene, din 31 ia -
nua rie, precum și altele, care se pot
veri fica, sunt fraudate, atâta vreme
cât legea spune clar că în fiecare
comisie trebuie să fie trei examinatori,
doi din partea ARR și unul de la Di -
recția Rutieră. Consider acel examen
ilegal. La fel s-a întâmplat în Mehe -
dinți, iar banii se încasează. 

La Cluj au fost 600 de persoane
examinate într-un singur weekend.
Cel de la Direcție, care a fost singur,
a încasat în jurul sumei de 6.000 lei.
Amintesc faptul că discutăm de an -

gajați ai Ministerului, care primesc sa -
lariu și alte venituri aferente poziției
ocupate.

Am semnalat toate aceste aspecte
și la primul ministru, la ministrul trans -
porturilor, la secretarul de stat Iulian
Matache...

Ce răspunsuri ați primit?
Părerea noastră este că nu au

ajuns la ministrul transporturilor Ioan
Rus toate adresele noastre legate de
centrele de pregătire profesională.
Sus pectăm că reține cineva aceste
adre se, pentru că, până acum, ar fi tre -
buit luate măsuri.

Suntem cu atât mai nemulțumiți
cu cât aceste norme nu au adus plus-
valoare pentru activitatea de transport. 

În legătură cu Ordonanța 11, con -
si derăm că Direcția de reglementări
avea obligația contractuală să ne
cheme pentru a realiza o repa ra ție
morală la Ordinul 27, care a fost ela -
borat superficial. Trebuie ținut cont de
problemele concrete cu care ne con -
fruntăm. Or propunerile de modi fi care
la care facem referire n-au trecut nici
măcar prin Minister, ci au fost in tro -
duse pe ascuns. 

Am pierdut o grămadă de timp să
mergem la Ministerul Transporturilor,

să discutăm fiecare aspect și... nicio -
da tă nu s-a făcut nimic. 

Lipsa de interes a Ministerului este
de neînțeles și nu doar în legătură cu
co misia de dialog social. Au fost, de
exem plu, cazuri în care COTAR a
inter venit în favoarea Ministerului, în
procese la Ordinul 733, privind școlile
de șoferi, atacat de o serie de in -
structori independenți și suspendat.
Am fost la multe procese în țară și am
câș tigat, prin intervenția noastră, iar
Mi nis terul n-a trimis nimic. La ultimul
proces de la Curtea de Apel, ne-am
dus noi la secretarul general al MT și
l-am rugat să ne sprijine cu adrese
către instanță.

De peste un an dețineți un
centru de pregătire
profesională. Cum ați plătit
până în prezent pentru
examene sau pe
examinatori?
În centrul pe care îl dețin nu am

plătit niciodată examinatorii. Așa cum
am precizat, nu există nicio formă le -
ga lă în care să se poată realiza acest
lucru.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
„Plata examinatorilor
este ilegală!“
Un obicei vechi are tendința, în timp, să devină regulă. Așa s-a
întâmplat și în cazul examenelor pentru obținerea atestatelor de
pregătire profesională a personalului din transporturi. Plata
examinatorilor rămâne un subiect delicat, inclusiv din punct de
vedere al legalității. Am discutat despre tensiunile apărute pe
această temă cu președintele COTAR, Vasile Ștefănescu.
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Vasile
Ștefănescu

„„AAnnggaajjaațțiiii  MMTT  îînnccaasseeaazzăă  iilleeggaall  bbaannii
ppeennttrruu  eexxaammiinnaarree  îînn  mmoommeennttuull  ddee
ffaațțăă..““



fe rent de marca maşinii. „Flotele trans -
por tatorilor români sunt în general for -
ma te din mai multe mărci, iar WebEye
reuşeşte să ofere acea soluţie com -
ple xă, unică, compatibilă cu întreaga
flotă, care pune la dispoziţia mana -
ge mentului exact informaţiile de care
are nevoie, foarte bine structurate“, a
arătat Levente Gall. Concret, mana -
ge rii de transport primesc rapoarte
care evaluează şoferii, sub forma unor
note acordate pe baza mai multor ele -
mente, precum poziţia acceleraţiei,
apăsările pedalei de frână etc. Acestea
se accesează prin intermediul unui
software instalat pe calculatoarele
companiei, existând raportări diferite
pen tru cei ce monitorizează flota (po -
ziţie, timp până la următoarea încăr -
ca re etc) şi pentru top management
(KPI-uri).

Implementare
şi servisare
Partea hardware a soluţiei

WebEye, un echipament produs pro -
priu, se conectează pe mai multe por -
turi: cel de FMS, la tahograful digital,

chiar şi la CAN, în funcţie de versiunea
de produs contractată de cărăuş. Este,
în plus, disponibil şi un modul de co -
mu nicare cu şoferul, un echipament
touch-screen bazat pe GPRS, cone -
xiu nea fiind folosită şi la gestionarea
co menzilor de transport. „Implemen -
ta rea totală a soluţiei se poate întinde
pe parcursul a câteva săptămâni sau
a câteva luni, în funcţie de mărimea
flotei. Montajul elementelor hardware
durează între 1,5 şi 5 ore per camion
şi este efectuat de o echipă WebEye,
for mată din electricieni şi service
mobil, care se deplasează în curtea
clien tului. WebEye Romania dispune
de 2 service-uri mobile în Bucureşti
precum şi de alte 5 care deservesc
partea de Vest a ţării, la care se
adaugă două pentru Sebeş şi Braşov.
În situaţia în care clientul are cami oa -
ne ce lucrează în comunitate ajungând
în ţară doar o dată pe an, echipa men -
tele pot fi servisate şi în afară, în foarte
multe ţări din Europa. 

Pregătirea
personalului implicat
Fiecăruia dintre clienţi îi este alocat

un responsabil sau un manager de
proiect, în funcţie de mărimea flotei,
care, împreună cu cei din conducerea
com paniei, stabileşte câte şedinţe de
training sunt necesare. „Dacă mana -
ge rul doreşte, după training, se poate
face şi o testare a cunoştinţelor dispe -
ce rilor instruiţi. În afară de gestionarea

comenzilor şi a şoferilor, training-ul
acoperă inclusiv partea de controlling.
Pen tru că vorbim de o aplicaţie user-
friendly, după instruirea iniţială de
câteva ore, revenim o dată sau de
două ori pentru a pune la punct necla -
ri tăţile. De asemenea, după implemen -
ta re, o dată la 6 luni sau la un an, fa -
cem o reîmprospătare a informaţiilor
şi prezentăm celor implicaţi noutăţile
apărute între timp“, a spus Levente
Gall. 

Un parteneriat
cu rezultate
Pentru ca rezultatele obţinute să

fie cele mai bune, reprezentanţii
WebEye recomandă încheierea de
contracte pentru perioade cuprinse
între 24 şi 48 de luni, care includ
training-ul personalului, precum şi up -
date-uri software, iar în situaţia în care
se doreşte, chiar şi hardware. „Un con -
tract începe printr-un program pilot,
prin montarea unor echipamente
demo. Apoi, graţie rezultatelor, se mer -
ge mai departe, ajungându-se la sem -
na rea contractului. Acesta include
aplicaţii, servisarea echipamentelor,
ga ranţii, training-uri. Trebuie amintit
că inclusiv costurile necesare comu -
ni cării GPRS cu vehiculul sunt cuprin -
se în contract. Tarifele variază în
funcţie de configuraţia hardware sta -
bi lită, de modulele selectate pentru a
fi instalate. Pentru cei interesaţi, există
posibilitatea de upgrade pe durata
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W ebEye oferă acea soluţie
te lematică prin intermediul
căreia transportul poate

intra într-o zonă în care relaţia cu şo -
fe rul devine una previzibilă, orientată
în direcţia eficienţei. „Punem la dis -
po ziţia companiilor de transport pa -
che te predefinite, destinate atât flotelor
mici sau medii, cât şi celor mari. So -
lu ţiile sunt compatibile cu orice marcă
de camion, beneficiază de suportul
unei echipe mari şi experimentate, iar
fle xibilitatea în ceea ce priveşte inter -
fa ţările este considerabilă“, ne-a ex -
pli cat Levente Gall, director de vânzări
al WebEye România. El a precizat că
sis temul poate fi interconectat cu alte
pro duse TMS cu care maşinile au fost
deja echipate, existând unele par te -
ne riate în acest sens. „Pentru noi, cli -
en tul tradiţional este o companie care
are minim 10 camioane. În acest mo -
ment, în România, de soluţia WebEye
be neficiază aproximativ 500 de clienţi
cu peste 6.000 de vehicule. Am cres -
cut bazându-ne pe recomandările cli -
en ţilor mulţumiţi, care ne-au majorat
por tofoliul“, a adăugat Levente Gall.

Cum arată, însă, sistemul care a
ge nerat economii substanţiale clien -
ţilor?

Rapoarte complexe
privind şoferii
În primul rând, nu este un GPS.

Pro dusul WebEye este o soluţie de
tele matică de natură să ofere rapoarte
com plexe companiilor de transport
mar fă, dar şi pasageri, iar de curând
şi celor din agricultură. Soluţia a fost
lansată pe piaţă, în 2003, de compania
ungară Lambda-Com. De atunci, echi -

pa ce a dezvoltat produsul a căpătat
multă experienţă. În România a pă -
truns în 2007 prin com pania WebEye
România. „Ne-am lovit de multe situaţii
în care lumea nu în ţelegea, concret,
ce facem noi. Am ex plicat de fiecare
dată că o mo ni to ri zare de GPS nu
este acelaşi lucru cu telematica. Ceea
ce oferim repre zintă un sistem com -
plex, existând, în mod evident, o dife -
renţă de preţ între cele două categorii
de produse“, a a preciat directorul de
vân zări al WebEye Romania. După

de clanşarea problemelor economice
în România, com paniile de transport
s-au axat pe moni torizarea consumului
de com bus tibil şi astăzi orice manager
bun ştie că un consum mare nu este
deter mi nat numai de furturi sau de
alte ilega lităţi de acest gen, ci şi de
compor ta mentul şoferilor la volan. Iar
soluţia WebEye monitorizează stilul
lor de mers. Concret, în dispeceratul
com pa niei de transport ajung în timp
real toate informaţiile necesare privind
mo dul în care conduce şoferul, indi -

WEBEYE
Să învârţi roata 
cu profit!
Cum arată acel instrument care poate ajuta managementul să ţină
costurile sub control? Fără surprize, fără elemente de întârziere,
fără complicaţii? Sunt întrebări la care căutăm cu toţii răspunsul.
Acele informaţii corecte care pot să stea la baza deciziei potrivite
fac astăzi diferenţa între succes şi eşec. Între profit şi pierdere.

TTeehhnnoollooggiiaa  ssiisstteemmeelloorr  ddee
mmoonniittoorriizzaarree  aa  ffllootteeii  pprriinn  GGPPSS
aavvaannsseeaazzăă  îînnttrr--uunn  rriittmm  aammeeţţiittoorr..
ÎÎnn ddeeccuurrss  ddee  zzeeccee  aannii,,  mmeettooddaa  ddee
pprreelluuccrraarree  oofffflliinnee  aa  iinnffoorrmmaaţţiiiilloorr  aa
ffoosstt  îînnllooccuuiittăă  ddee  mmoonniittoorriizzaarreeaa
oonnlliinnee  aa  vveehhiiccuulleelloorr..

DDiinnccoolloo  ddee  mmoonniittoorriizzaarreeaa  ppoozziiţţiieeii
şşii  ssttaattuuss--uulluuii  vveehhiiccuulluuii,,  cceellee  mmaaii
aavvaannssaattee  aapplliiccaaţţiiii  tteelleemmaattiiccee  ssuunntt
ddeejjaa  ccaappaabbiillee  ssăă  aannaalliizzeezzee  rreellaaţţiiaa
oomm  --  mmaaşşiinnăă,,  cceeeeaa  ccee  ooffeerrăă
ppoossiibbiilliittaatteeaa  uunnuuii  ffooccuuss  ssppeecciiaall  ppee
sseeccuurriittaattee..

Levente Gall
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contractului, în ceea ce priveşte partea
de software lucrurile fiind prinse în
con tract, dar se poate face upgrade
şi pe echipament. Tehnologia evo luea -
ză iar volumul de date care se preia
creşte în permanenţă. Soft-ul este pe
bază de licenţă iar datele sunt stocate
pe serverul WebEye, dar, în cazul unor
situaţii speciale, se pot stoca şi pe
serverul clientului“, a precizat Levente
Gall. Ca şi o garanţie, WebEye a de -
ve nit membru TAPA începând cu
2013, ceea ce înseamnă că au fost
im ple mentate o serie de norme, iar
sistemele de siguranţă au devenit
foarte stricte. 

Accent pe dispecer
WebEye oferă mult mai mult decât

date tehnice, punând la dispoziţia
trans portatorului rapoarte prin care
este sprijinit dispecerul, care se află
dintr-o dată într-o situaţie în care poate
con cretiza elementele de avantaj ce
apar în activitatea sa. „Din acest punct
de vedere, există o diferenţă între noi
şi telematica producătorului de ca mi -
oa ne. Dacă aceasta din urmă îl pune
în centru pe gestionarul de flotă,
WebEye vine inclusiv în sprijinul dis -
pe cerilor. Unul dintre avantajele sis -
te mului WebEye este faptul că poate
aco peri ambele cerinţe. Graţie soluţiei
noas tre, dispecerul poate să contro -
le ze mai multe camioane decât o fă -
cea anterior, beneficiind în timp real
de date precum cele privind locaţia
ca mionului, gradul său de ocupare
sau programul de lucru al şoferului. De
exemplu, un dispecer care avea în
sub ordine 25 de camioane a reuşit să
de păşească 30. Inclusiv dispecerii pot
fi monitorizaţi de către top manage -
ment prin intermediul statisticilor ofe -
ri te de noi“, a menţionat directorul de
vânzări WebEye Romania.

Mai mulţi kilometri,
costuri reduse
Cu toate că soluţia WebEye nu

este cea mai ieftină de pe piaţă, în
ma jo ritatea cazurilor investiţia compa -
ni ilor s-a amortizat în mai puţin de un
an. „O dată cu introducerea soluţiei
WebEye, se reduc semnificativ cos -
tu rile cu ser vi sarea sau cu combus ti -

bilul. Vorbim de economii de sute de
euro lunar pe fiecare maşină pentru
că este condusă e conomic iar impac -
tul asupra elemen te lor componente
este mai mic, re zul tând cheltuieli re -
du se cu reparaţiile. În plus, se ţine
cont de toate datele privind utilizarea
flotei, inclusiv de normele AETR, care
presupun foarte multe ex cep ţii la care
este foarte bine să aibă acces dis pe -
ce rul. Produsul nostru ţine cont de
toa te aceste excepţii pe care o mare
parte dintre şoferi nu le ştiu, ceea ce
generează creşteri de efi cienţă. Clienţii
ne-au pus la dispoziţie date care sco -
teau în evidenţă o creş tere a numă -
ru lui de kilometri parcurşi şi o scădere
a dislocării flotei, ca urmare a im ple -
mentării soluţiei WebEye. Cu un singur
click, dispecerul are acces la ca mi oa -
ne le disponibile şi aflate în apropiere,

la care se adaugă şi di s po nibilitatea
tim pilor de conducere, reuşind astfel
să dea cursa următoare camionului
cel mai indicat să facă asta“, a punctat
Levente Gall.

Pentru 2015, WebEye România es -
ti mează o creştere de 20%. „Inten țio -
năm să deschidem şi două birouri noi,
la Constanţa şi la Suceava, în plus față
de cele de la Timişoara, Sibiu, Bu cu -
reşti şi Oradea, unde avem şi head-
office-ul. Aceste două noi locaţii au, pe
lângă a co perirea zonei din punct de
vedere geografic, şi o importanţă stra -
tegică pentru dezvoltarea sistemelor
oferite pentru segmentul agricol“, a
conchis directorul de vânzări WebEye
România. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

GGrruuppuull  LLaammbbddaa--CCoomm  ss--aa  nnuummăărraatt
îînn  uullttiimmiiii  zzeeccee  aannii  pprriinnttrree  ppiioonniieerriiii
aacceessttuuii  sseeccttoorr..  

SSoolluuţţiiiillee  WWeebbEEyyee  ssuunntt  uunn
iinnssttrruummeenntt  îînn  mmaaxxiimmiizzaarreeaa
ccaappaacciittăăţţiiii  ddee  ttrraannssppoorrtt  aa
mmăărrffuurriilloorr,,  pprreevveenniirreeaa  aacccciiddeenntteelloorr
şşii  aammoorrttiizzaarreeaa  vveehhiiccuulleelloorr..  
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Ziua Cargo: O bursă
românească în ofensivă
europeană. Ce vă
propuneți?
Dan Cotenescu: Să oferim o

bursă sigură pentru Est-europeni, la
prețuri Est-europene. BursaTransport
e o structură foarte stabilă, cu o ex -
pe riență de 14 ani. Iar brandul sub
care operăm internațional, 123cargo,
preia practic aceeași bază de com pa -
nii, mărfuri și camioane, oferind ace -
le ași funcționalități, într-o versiune mai
simplu de utilizat - din care am eliminat
conținutul specific pieței românești.
Scopul 123cargo este de a oferi clien -

ți lor din zona Europei de Est o alter -
na tivă de calitate, la un preț consi de -
rabil mai avantajos față de opțiunile
existente. 

De ce Ungaria și Polonia -
ca primi pași de extindere
internațională?
E o etapă naturală de extindere, a -

ces tea fiind țările din regiune cu care
Ro mânia are cele mai mari schimburi
eco  nomice. În 2014, volumul de măr -
furi pe trasee de import și export Un -
ga  ria a crescut cu 30% față de 2013,
iar în primele două luni din 2015 înre -
gis  trăm o creștere cu încă 30% față de

ace leași luni din 2014. Clienții noștri ro -
mâni cu interese legate de piața ma -
ghiară beneficiază astfel aici de un nu -
măr din ce în ce mai mare de soluții de
trans port. În Polonia, am intensificat ac -
ti vitatea de vânzări împreună cu par te -
ne rii noștri de la Teleroute, ba zân du-ne
inclusiv pe o deschidere a acestei pie -
țe către oferta 123cargo - mult mai a -
van tajoasă ca preț. Mai mult, în urma

forte al transportatorilor români, pe
care îl subliniem la fiecare întâlnire cu
expeditorii sau asociațiile expeditorilor
din alte țări.

Ungaria și Polonia, lansate
în primele două luni din
2015. Ce urmează?
Suntem deja în discuții avansate

pentru lansarea vânzărilor și în Bul -
ga ria și Serbia, intenția noastră fiind
o activitate susținută de vânzări în
toată zona balcanică până la sfârșitul
acestui an. Estimăm astfel ca în 2016
BursaTransport/123cargo să fie per -
ce pută ca o bursă de importanță
Est-e uropeană, cu origini românești,
bine înțeles.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ ziuacargo.ro

Ofensivă
europeană pentru
BursaTransport
După un început de an foarte activ, BursaTransport își extinde
planul de dezvoltare regională prin 123cargo - brandul cu care
operează pe plan european. 
În martie, administratorii bursei românești anunțau în mod oficial
intensificarea vânzărilor în Ungaria și Polonia. 
Mai multe detalii despre această strategie, dar și despre noile
oportunităţi de business la care pot apela transportatorii români,
am aflat de la Dan Cotenescu, Manager General al BursaTransport.

PUBLICITATE
parteneriatului cu bursa lituaniană
Cargo.lt, lansat în ianuarie, 123cargo
poate oferi transportatorilor po lonezi
atât mărfuri pe relația Po lo nia-România
(provenite din Bur saTrans port), cât și
din Europa de Vest (provenite din Tele -
rou te), precum și din Polonia către Ru -
sia și Estul Eu ro pei (provenite din
Cargo.lt). În plus față de acestea,
123cargo atrage și ex peditori polonezi
- mă rindu-se astfel vo lu mul mărfurilor
pe bur să. Iar de asta pot profita și trans -
portatorii ro mâni care operează în zonă.

Ce beneficii aduce această
expansiune
transportatorilor români? 
Prin extinderea bazei de clienți

BursaTransport/123cargo în alte țări,
trans portatorii români vor avea acces
la un număr din ce în ce mai mare de
măr furi de transportat. Și, bineînțeles,
ru tele noi pe care vor găsi mărfuri (in -
clu  siv cele de Est - prin parteneriatul
nos  tru cu Cargo.lt) reprezintă o nouă
opor tunitate de care ei pot profita.
Des chiderea către un număr mai mare
de e x peditori, din mai multe țări, le
poa te a duce mai multe curse și mai
bine plătite.

Au transportatorii români
un avantaj față de alții, ca
utilizatori ai
BursaTransport?
Au, cu siguranță, un avantaj foarte

important: sunt singurii transportatori
din Europa ale căror licențe și numere
de înmatriculare pot fi verificate online
de către expeditori. Prin parteneriatul
nostru cu ARR și implementarea ser -
vi ciului online de verificare a licențelor,
orice expeditor european prezent în
123cargo poate fi sigur că marfa nu i
se va fura dacă alege un trans por ta -
tor român și îi verifică online numărul
de înmatriculare. Acesta este un punct

FFooccuussuull  nnoossttrruu  mmaajjoorr  eessttee  ppee
UUnnggaarriiaa,,  uunnddee  aavveemm  ddeejjaa  uunn
ppaarrtteenneerr  llooccaall  ccaarree  ccoooorrddoonneeaazzăă
aaccttiivviittaatteeaa  ddee  vvâânnzzăărrii,,  iiaarr
rreezzuullttaatteellee  ssuunntt  vviizziibbiillee..

Dan Cotenescu



echi paj mixt soț-soție, iar Marvi Logis -
tic chiar două camioane cu echipaje
formate din soț și soție. Și exemplele
pot continua...

Este oare echipajul mixt, format
din soț și soție, o soluție viabilă? Pen -
tru firmele care folosesc echipaje, se
pare că da. În acest fel, se realizează
echipaje sudate cu interese și activități
comune. De asemenea, problemele
le ga te de integritatea familiei dispar.
Nu este de neglijat nici faptul că stresul
ca uzat de lipsa familiei este mult di -
mi nuat. Crește și stabilitatea la locul
de muncă, femeile fiind mai puțin dis -

puse la schimbări frecvente, fiind mai
conservatoare, mai atașate de un loc
de muncă. În esență, astfel de echi -
pa je pot da un randament superior în
ac tivitate și stabilitate la locul de
muncă.

Și firmele care folosesc doar un
singur șofer pot opta pentru angajarea
con ducătoarelor auto, caracteristicile
ge nerale ale acestora recomandân -
du-le ca posibili angajați eficienți. În
a ceas tă situație, trebuie însă stabilită
ca pacitatea șoferiței de a face față
stre sului provocat de faptul că este
sin gură într-un mediu dominat de băr -

bați, departe de casă și de familie. Nu
în ultimul rând, este nevoie de anumite
ca pacități fizice și de competență pen -
tru a putea să asigure marfa, să poată
trage prelata, să poată ridica stâlpii
de la vagon, să pună chingi etc.

Cu toate prejudecățile inerente,
me seria de șofer devine din ce în ce
mai accesibilă și femeilor. Multe firme
din Europa angajează șoferițe, sin gu -
re le condiții fiind nivelul de pregătire
și atestatele necesare. De fapt, aceste
firme au înțeles că pe șosea nu sunt
nici bărbați, nici femei, sunt doar con -
du cători auto cu drepturi, dar și cu
obli gații egale.

Închei citând o conducătoare auto
pro fesionistă: „Pe camion am învățat
că nu ne-am născut «experimentați»...
Toți am pornit de jos, niciunul nu am
știut să conducem camionul... toți am
fost egali odată... toți am învățat și fie -
care dintre noi mai are de învățat în
fiecare zi câte ceva despre șoferie.
Am învățat și m-am obișnuit cu ideea
că viața noastră e în mâinile noastre
și o singură mișcare greșită poate pro -
voca o tragedie.”

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: cristian_sandu38@yahoo.com
Mobil: 0751 364 575
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C ercetările din ultimii ani arată
că în ceea ce privește modul
de a conduce, compor ta men -

tul manifestat în trafic, șoferițele stau
mai bine decât șoferii.

Un studiu britanic din 2013 susține
că femeile sunt șoferi mai buni decât
bărbații. 

Plecând de la premisa că un șofer
bun este cel care respectă legea, stu -
diul a luat mai puțin în considerare
ca pacitatea șoferilor bărbați de a par -
ca rapid, de a depăși la limită sau de
a ajunge mai repede din punctul A în
punctul B. 

„În timp ce bărbații vor să creadă
că sunt mai buni decât femeile la vo -
lan, este atât de transparent că nu
este așa. Se poate vedea cum șoferii
mas culini au mai multe amenzi de vi -
teză și mai multe puncte de penalizare
de cât femeile”, spune Gareth Robin -
son, directorul Carrentals UK, realiza -
torul studiului. Iar cifrele îi dau drep -
tate, cel puțin cele din Marea Britanie:

57% dintre bărbați au fost implicați
în unul sau mai multe accidente rutiere
comparativ cu 44% dintre femei.

Un alt aspect interesant al studiului
menționează că în timp ce, statistic,
bărbații au rezultate în trafic mai slabe
decât femeile, ei cred că sunt, de fapt,
șoferi mai buni. Astfel, când sunt în -
tre bați, șoferii bărbați își supralicitează
îndemânarea avută la volan, în timp
ce femeile au tendința de a răspunde
corect.

Statisticile sunt în
favoarea doamnelor
Cifrele legate de accidentele auto

arată că femeile conduc mult mai atent
decât bărbații, ponderea celor grave
produse de femei în total fiind mai
mică, acestea în re gis trând mai puţin
de 20% din accidentele rutiere din în -
treaga lume.

În România, procentual, femeile ge -
nerează aproximativ 16% din acci den -
tele grave, iar barbații restul de 84%.

Pe șoselele Uniunii Europene, mor
anual peste 25.000 de oameni, apro xi -
 ma tiv trei sferturi din cei care-și pierd

viața în accidente rutiere fiind bărbați,
arată un raport al Consiliului European
pe n tru Siguranța Transporturilor (ETSC).
Barbații sunt mai agresivi, de pășesc mai
des viteza legală și își pierd viața mai
ales când sunt la volan, în timp ce fe -
meile respectă mai mult re gulile de cir -
culație și își pierd viața mai ales ca pie -
toni sau pasageri, arată raportul care
face comparații inte re san te între cele
două sexe. ETSC mai no tează că fe -
me ile sunt mai puțin pre dis puse să în -
cal ce viteza legală și au o atitudine mai
constructivă față de trafic în general, în
timp ce bărbații au mai multe coliziuni
de-a lungul vieții, pri mul accident surve -
nind la mai puțin timp de la obținerea
permisului, în comparație cu femeile.

Indiferent de temperament şi per -
so  nalitate, femeile sunt mult mai aten -
te la volan (vedere periferică şi atenţie
distributivă superioară bărbaţilor), de
cele mai multe ori respectă regulile
de cir culaţie şi pe ceilalţi participanţi
la trafic. Conduita lor este una preca -
u tă, prudentă, sunt mai puțin dispuse
la atitudini concurențiale în trafic. Pru -
den ța se poate transforma uneori însă
într-o formă de supracontrol, care face
ca decizia să fie mai lentă. Viteza ex -
ce sivă şi riscul nu fac parte din com -
por tamentul în trafic al conducă toa -
re lor auto, siguranţa fiind una din
ca rac teristicile generale ale psihologiei
feminine. În esență, profilul psihologic
al conducătoarelor auto poate fi ca rac -

terizat prin responsabilitate, atenție,
pru dență și agresivitate în trafic re -
dusă.

În prezent, deși este dominat de
bărbați, sectorul transporturilor rutiere
lasă loc tot mai mult la volan femeilor.
Se pare că soluţia cu doamne la volan
prinde contur, din ce în ce mai multe
fir me din Uniunea Europeană, dar și
din România apelând la o astfel de
stra tegie.

Și echipaje mixte
În anul 2011, o tânără doamnă din

Bra șov era angajată să conducă un
ca mion cu macara de pădure, ansam -
blul având o lungime de 18,75 de
metri, fiind la acea vreme unica femeie
din România care conducea un astfel
de vehicul. Tot în anul 2011, OTL a an -
ga jat o doamnă în vârstă de 27 de
ani, aceasta devenind prima şoferiţă
de autobuz din Oradea. Și putem a -
minti că, până să devină șoferiță pe
auto buz, timp de 4 ani, a fost angajata
unei firme de transport din Italia, unde
a condus în întreaga Europă auto ve -
hi cule grele. În anul 2014, președintele
Eurolines, Dragoș Anastasiu, anunța
că în personalul tour-operatorului a
fost cooptată prima femeie șofer din
Ro mânia, care conduce un autocar
turistic de linie lungă. 

Mai mult decât atât, în acest mo -
ment, compania Blue River are un

O nouă tendință în transporturile rutiere

Femeia la volan
Multi șoferi, când văd în trafic că altcineva este mai ezitant, în
fapt poate mai prudent, gândesc în sinea lor: „sigur este o femeie
la volan!”. Tot noi, bărbații, când vedem o doamnă conducând, mai
ales dacă are o mașină mai frumoasă, mai performantă decât a
noastră, simțim că trebuie să-i demonstrăm cât de buni suntem în
ale condusului...

Un pic de istorie
DDeeșșii  ppeennttrruu  ffooaarrttee  mmuullțții  iissttoorriiaa  „„ffeemmeeiiii  llaa
vvoollaann””  eessttee  ddee  ddaattăă  rreecceennttăă,,  ttoottuușșii  aacceeaassttaa
îînncceeppee  oo  ddaattăă  ccuu  iissttoorriiaa  aauuttoommoobbiilluulluuii..  
BBeerrtthhaa  BBeennzz,,  ssooțțiiaa  lluuii  KKaarrll  BBeennzz,,  ss--aa  iimmpplliiccaatt  îînn
aaffaacceerriillee  ssooțțuulluuii,,  ppeerrmmiițțâânndduu--ii  aacceessttuuiiaa  ssăă
ddeezzvvoollttee  pprriimmaa  mmaașșiinnăă,,  iiaarr  îînn  aannuull  11888888  aa  ffoosstt
pprriimmaa  ppeerrssooaannăă  ccaarree  aa  ccoonndduuss  uunn  aauuttoommoobbiill  ppee
ddiissttaannțțăă  lluunnggăă..  OO  ddaattăă  ccuu  iinnssttiittuuțțiioonnaalliizzaarreeaa

șșooffaattuulluuii,,  aauu  aappăărruutt  șșii  ppeerrmmiisseellee  ddee  ccoonndduucceerree..  DDuucceessaa  AAnnnnee  dd’’UUzzèèss  eessttee
pprriimmaa  ppeerrssooaannăă  ccaarree,,  îînn  aannuull  11889988,,  aa  ttrreeccuutt  ccuu  bbiinnee  tteessttuull  ddee  ccoonndduuss  îînn  FFrraannțțaa,,
iiaarr  AAmmaalliiee  HHooeeppppnneerr  aa  ffoosstt  pprriimmuull  cceettăățțeeaann  ggeerrmmaann  ccaarree  aa  ffăăccuutt  aacceellaașșii  lluuccrruu
îînn  aannuull  11990099..  DDee  aallttffeell,,  dduucceessaa  dd’’UUzzèèss  aa  lluuaatt  șșii  pprriimmaa  aammeennddăă  ddee  cciirrccuullaațțiiee
ppeennttrruu  vviitteezzăă  --  ddeeppăășșiissee  vviitteezzaa  mmaaxxiimmăă  ddee  1122  kkmm//hh  îînn  ppăădduurreeaa  BBooiiss  ddee
BBoouullooggnnee  ccuu  11  kkmm//hh!!  ÎÎnn  RRoommaanniiaa,,  pprriimmeellee  eexxaammeennee  aauu  ffoosstt  oorrggaanniizzaattee  îînn
ddeecceemmbbrriiee  11990077,,  ppeerrmmiissuull  ddee  ccoonndduucceerree  ccuu  nnuummăărruull  4444  aappaarrțțiinnâânndd  uunneeii  ffeemmeeii..

PUBLICITATE
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C ele 3 zile dedicate festivalului
vor reuni cei mai mari pro du -
că tori de camioane, semire -

morci, vehicule comerciale, dealeri de
mo tociclete și echipamente, dar și pa -
sionații din aceste domenii. T-Festival
reprezintă o oportunitate pentru noi
co laborări și oportunități de afaceri în -
tre transportatori și clienții acestora,
producătorii de camioane, precum și
furnizorii de produse și servicii care se
adresează industriei transporturilor,
într-o atmosferă relaxantă.

Concursuri
de frumusețe
În cadrul festivalului se vor desfă -

șu ra deja celebrele concursuri „Cel mai
Frumos Camion“ și „Cea mai Fru moa -
să Moto ci cletă“, cât și o întrecere care
va desemna „Cea mai Populară For -
mație Rock“. Cei care doresc să se în -
scrie o pot face pe www.t-festival.ro
sau www.t-festival.com. Un moment
im por tant care va aduce atmos fera
festivalului aproape de publi cul bu cu -
reștean va fi parada ca mi oa nelor și
motocicletelor între Romex po și Piața
Unirii și retur, organizată cu ocazia Zilei
de 9 mai – „Ziua tuturor trans por -
tatorilor“. În seara de 9 mai, vor urca
pe scena festivalului Cristi Minculescu
& Band, ce va fi urmat de un spectacol
de cabaret.

Expoziții exotice
În afară de cele trei concursuri ale

festivalului, publicul se va putea delec -
ta la stația de Girls Truck Wash & Bike
Wash, dar și cu show-uri moto, truck,
drift ing, demo-uri, cascadorii, alături de

invitați speciali. În cadrul festivalului vor
fi amenajate mai multe zone spe ciale:
EXPO - unde se vor regăsi alte tipuri
de vehicule, precum automobile de
epocă sau prototipuri de la univer si tăți;

MOTO - cu zona Harley Owners Grup,
special dedicată posesorilor de Harley
Davidson, realizată în parte ne riat cu
Pro Bike; FUN - unde partici pan ții își vor
putea face tatuaje și vor participa la
concursuri de skanden berg, iar cei mai
curajoși vor încerca Human Slingshot:
praștia umană; KIDS și food court. Un
bilet pentru o zi costă 29 de lei, iar un
abonament pentru toate cele 3 zile de
festival se vinde cu 49 de lei. Pentru
copiii sub 14 ani, intrarea este gratuită. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

T-Festival 2015 
la București 
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) și Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU)
au anunțat organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului
Internațional al Transportatorilor - T-Festival, ce urmează să se
desfășoare în perioada 8-10 mai, la complexul expozițional
Romexpo din București.

Premii consistente
PPrreemmiiiillee  ttoottaallee  ssee  rriiddiiccăă  llaa  ppeessttee  1166..000000  ddee  eeuurroo..  CCeell  mmaaii  ffrruummooss  ccaammiioonn  vvaa  ffii
pprreemmiiaatt  ccuu  33..000000  eeuurroo  șșii  pprroodduussee  șșii  sseerrvviicciiii  îînn  vvaallooaarree  ddee  22..000000  eeuurroo,,  îînn  ttiimmpp
ccee  uurrmmăăttooaarreellee  ddoouuăă  llooccuurrii  vvoorr  pprriimmii  pprroodduussee  șșii  sseerrvviicciiii  ddee  11..550000  eeuurroo,,
rreessppeeccttiivv  11..000000  eeuurroo..  CCââșșttiiggăăttoorruull  pprreemmiiuulluuii  ddee  ppooppuullaarriittaattee  vvaa  ffii
rreeccoommppeennssaatt  ccuu  pprroodduussee  șșii  sseerrvviicciiii  îînn  vvaallooaarree  ddee  550000  eeuurroo..  LLaa  sseeccțțiiuunneeaa  ddee
cceeaa  mmaaii  ffrruummooaassăă  mmoottoocciicclleettăă,,  llooccuull  II  vvaa  pprriimmii  22..000000  ddee  eeuurroo,,  ssuummăă  ccuu  ccaarree
vvaa  ffii  rreeccoommppeennssaattăă  șșii  ffoorrmmaațțiiaa  rroocckk  ccaarree  vvaa  ccââșșttiiggaa  ttrrooffeeuull  ddee  ppooppuullaarriittaattee..

Radu Dinescu, Secretar General UNTRR:
„„SSuunntteemm  eexxttrreemm  ddee  bbuuccuurrooșșii  ccăă  aannuull  aacceessttaa  oorrggaanniizzăămm  TT--FFeessttiivvaall  îînn
BBuuccuurreeșșttii  șșii  mmaaii  aalleess  ccăă  aacceesstt  ffeessttiivvaall,,  uunniicc  îînn  RRoommâânniiaa,,  aattiinnggee  uunn  nnoouu  nniivveell
ddee  ddeessffăășșuurraarree,,  mmuulltt  mmaaii  aammpplluu  șșii  iinntteerreessaanntt..  PPee  llâânnggăă  eevveenniimmeenntteellee  ddeevveenniittee
ddeejjaa  ttrraaddiițțiioonnaallee  îînn  ccaaddrruull  ffeessttiivvaalluulluuii,,  vvoomm  oorrggaanniizzaa  îînn  ddaattaa  ddee  88  mmaaii,,
CCoonnffeerriinnțțaa  IInntteerrnnaațțiioonnaallăă  „„PPrroovvooccăărrii  șșii  ssoolluuțțiiii  ppeennttrruu  ffaacciilliittaarreeaa  ccoommeerrțțuulluuii
eecchhiittaabbiill  șșii  ttrraannssppoorrttuulluuii  îînn  UUEE  șșii  rreeggiiuunneeaa  eeuurraassiiaattiiccăă““,,  llaa  ccaarree  vvoorr  ffii  pprreezzeennțții
ssppeeaakkeerrii  șșii  ppaarrttiicciippaannțții  ddee  nniivveell  îînnaalltt  ddiinn  PPaarrllaammeennttuull  EEuurrooppeeaann,,  CCoommiissiiaa
EEuurrooppeeaannăă,,  IIRRUU,,  CCoommiissiiaa  EEuurraassiieeii,,  aassoocciiaațțiiiillee    ttrraannssppoorrttaattoorriilloorr..  MMaaii  mmuulltt
ddeeccââtt  aattââtt,,  ppeennttrruu  UUNNTTRRRR,,  aannuull  22001155  rreepprreezziinnttăă  șșii  cceelleebbrraarreeaa  aa  2255  ddee  aannii  ddee
aaccttiivviittaattee,,  ppee  ccaarree  îîii  vvoomm  ssăărrbbăăttoorrii  ttoott  ppee  88  mmaaii,,  îînn  ccaaddrruull  GGaalleeii  ddiinnnneerr,,  ooccaazziiee
ccuu  ccaarree  ssee  vvoorr  aaccoorrddaa  șșii  PPrreemmiiiillee  IInndduussttrriieeii  ddee  TTrraannssppoorrtt..““



Utilizarea vehiculelor
grele
90% din impactul unui camion asu -

pra mediului este rezultatul operării
aces tuia, care generează emisii po -
luan  te și gaze cu efect de seră. Astfel,
pro  ducătorii se concentrează major asu -
pra proiectării și construcției unor ve hi -
cule cu un consum redus de com bus -
tibil, pentru un control cât mai exact
asu pra emisiilor de CO2, și nu numai.
În Europa, bătălia împotriva po luării
cau zate de camioane durează deja de
25 de ani, dezvoltarea și evo lu ția stan -
dar delor EURO făcând posi bi le reduceri
spec taculoase ale emisiilor. 

Astfel, în ceea ce privește camioa -
ne le, între anii 1990 și 2014, s-a reușit
re ducerea cu 98% a emisiilor de oxizi
de azot (NOx), cu 95% a hidrocar bu -
rilor nearse (HC), cu 89% a monoxi -
du lui de carbon (CO) și cu 97% a emi -
siilor de particule. În 2014, a intrat în
vigoare standardul EURO VI, care im -
pune o reducere de cinci ori a emisiilor
de oxizi de carbon și de șase ori a
par ticulelor comparativ cu EURO V.
Iar lucrurile nu se vor opri aici. 

O altă problemă o constituie polua -
rea sonoră. În prezent, sunt necesare
32 de camioane rulând în același timp

pentru a obține volumul de zgomot emis
de un singur vehicul din anii 70 ai seco -
lu lui trecut. Progresele realizate la nive -
lul motoarelor diesel și toate com -
ponentele mecanice, sistemul de
eva  cuare a gazelor, contactul dintre an -
velope și șosea, toate au contribuit la
acest rezultat. 

Consumul și emisiile
de CO2

Renault Trucks subliniază faptul
că, deși poluarea aerului rămâne o
pro ble mă importantă, cea mai mare
pro vocare este reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, în acest caz a
dio xidului de carbon. Emisiile de CO2

sunt legate în mod direct de consumul
de combus tibil al motoarelor diesel.
În Franța, când un camion „arde” un
litru de motorină, ge nerează 3,07 kg
de CO2. 

Prin îmbunătățirea continuă a pro -
duc tivității camioanelor, constructorii
de vehicule încearcă să le facă din ce
în ce mai economice. Din 1960 și până
acum, consumul mediu de combustibil
al unui ansamblu cap tractor-semi re -
morcă s-a redus la jumătate, în timp
ce puterea maximă dezvoltată aproa -
pe că s-a triplat. Aceste rezultate au
fost obținute în ciuda constrângerilor
și complexității tehnice introduse de
către standardele de poluare. Ca mi -
oa nele EURO VI consumă la fel, sau
chiar cu 5% mai puțin (în funcție de
con structor) comparativ cu generațiile
ante rioare. Astfel, în timp ce camioa -
ne le parcurg din ce în ce mai mulți
kilometri la nivel european, emisiile

totale de CO2 cauzate de transportul
rutier rămân constante. 

Se poate și mai
mult...
În contextul economiei de combus -

ti bil, Renault Trucks arată că sunt po -
si bile, în utilizare, reduceri ale consu -
mu  lui de combustibil de până la 15%,
prin combinarea câtorva soluții și stra -
te gii importante, cu care producătorul
de camioane poate veni în sprijinul
clien ților săi. În primul rând, este vorba
de  spre configurarea optimă a echi pa -
men telor vehiculului, de la optimizarea
lan țului cinematic, la accesorii aero di -
na mice și funcțiuni inteligente. De ase -
me nea, foarte important este trai nin gul
șoferilor, la care se adaugă mă su rarea
și analiza pe termen lung a consumului
de combustibil al ca mio nu lui prin inter -
me diul unor programe spe cializate. Nu
în ultimul rând, redu ceri semnificative
se pot realiza prin tr-o îmbunătățire a
performanței pe tot parcursul ciclului de
viață a vehicu lu lui, prin verificări, reglaje,
upgra de-uri, prin utilizarea unor piese
de schimb originale, prin accesorii, lu -
bri fianți eco etc. Un exemplu elocvent
de astfel de soluție, care integrează
toate aspectele mai sus menționate,
este Optifuel de la Renault Trucks. 

În fine, orice producător modern de
ve hicule comerciale are grijă de ca -
mi oa ne și după... pensie. Un cap
tractor cântărește în medie 7 t și are
o rată de reciclabilitate impresionantă,
de aproape 95%. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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E sențiale pentru economia mo -
der nă și pentru dezvoltarea so -
cie tății omenești, camioa ne le

își adjudecă nu mai puțin de 75% din
măr furile transportate terestru în Eu ro -
pa în fiecare an, echivalentul a 100 kg
de persoană pe zi. Cu toate efor turile
fac torilor de decizie din lu mea transpor -
tu rilor de a transfera o parte din fluxurile
de mărfuri către alte moduri de trans -
port, considerate a fi mai ecologice, așa
cum este cel pe ca lea ferată, camioa -
ne le și utilitarele nu pot fi înlocuite, în
calitatea lor de cele mai flexibile mijloace
de transport. De aceea, este extrem de
important ca acestea să devină din ce
în ce mai ecologice și economice. 

Producție eco
Renault Trucks subliniază că fabri -

ca ția de camioane este, în mod primar,
un proces de asamblare care are efec -
te adverse foarte reduse. Conform
stu diului Renault Trucks, care a ana -

li zat ciclul de „viață” al unui tractor T
460 4x2, acest proces își adjudecă
nu mai 0,3% din impactul unui camion
asupra mediului. 

Facilitățile de producție care dețin
certificare ISO 14001 au implementat,
de obicei, un sistem de management

al protecției mediului, în cadrul căruia
deșeurile sunt reciclate într-un procent
cât mai ridicat cu putință. Camionul
în suși este fabricat dintr-un număr
sem nificativ de materiale reciclate (și
re ciclabile), acestea putând ajunge
chiar și până la 45%.

SSttuuddiiuu  RReennaauulltt  TTrruucckkss
CCaammiiooaanneellee  șșii  ppoolluuaarreeaa

Flexibil, rapid și eficient, camionul are, totuși, un impact important
asupra mediului, pe care constructorii de vehicule și operatorii de
transport încearcă să îl diminueze în mod constant. Renault
Trucks a realizat un studiu în acest sens, prin care aduce în
atenția publicului eforturile celor implicați în acest domeniu.

Iar mâine...
PPrriivviinndd  ccăăttrree  vviiiittoorr,,  RReennaauulltt  TTrruucckkss  ssuubblliinniiaazzăă  ffaappttuull  ccăă  pprroodduuccăăttoorriiii  ddee  ccaammiiooaannee
ddeețțiinn  ddeejjaa  tteehhnnoollooggiiii  ccaarree  ppeerrmmiitt  rreedduucceerreeaa  ccoonnssuummuulluuii  ddee  ccoommbbuussttiibbiill  aall
ccaammiiooaanneelloorr  ccuu  ppeessttee  11%%  aannuuaall  ppâânnăă  îînn  aannuull  22002255..  AAcceessttee  eeccoonnoommiiii  ppoott  ffii
oobbțțiinnuuttee  pprriinn  ooppttiimmiizzaarreeaa  llaannțțuurriilloorr  cciinneemmaattiiccee,,  ddaarr  șșii  pprriinn  rreedduucceerreeaa
ccooeeffiicciieennttuulluuii  aaeerrooddiinnaammiicc  aall  aannssaammbblluurriilloorr  rruuttiieerree..  
DDeeșșii  mmoottooaarreellee  ddiieesseell  vvoorr  ccoonnttiinnuuaa  ssăă  ddoommiinnee  lluummeeaa  ttrraannssppoorrttuurriilloorr  ddee  lluunnggăă
ddiissttaannțțăă,,  ss--aauu  rreeaalliizzaatt  șșii  ssee  vvoorr  rreeaalliizzaa  șșii  îînn  ccoonnttiinnuuaarree  pprrooggrreessee  sseemmnniiffiiccaattiivvee  îînn
ddoommeenniiuull  pprrooppuullssiieeii  eelleeccttrriiccee,,  ppee  ggaazz  nnaattuurraall  ssaauu  aall  bbiiooccoommbbuussttiibbiilliilloorr..
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I storia acestei competiții începe
în 1973, cursa debutând sub nu -
me le de Witbread Round the

World (în jurul lumii). În 2001, noii pro -
prietari au rebranduit evenimentul sub
titulatura de Volvo Ocean Race. Ediția
2014-2015 va fi cea de-a 12-a sub
aceas tă emblemă. 

Ambarcațiunile au devenit mai rapi -
de, echipajele mai profesioniste și tehno -
 logia, în special în termenii co mu  ni ca -
ții lor, a evoluat enorm. Dar fru  musețea
cursei Volvo Ocean Race con stă în fap -
tul că este, încă, o înfrun tare a carac -
te relor și o luptă cu natura. Timp de săp -
tămâni întregi, echipajele se confruntă
cu variate condiții clima ti ce și meteo ro -
lo gice, de la extrem de frig la înnăbușitor
de cald, în timp ce va lurile izbesc în
mod constant ambar ca țiunea și un zgo -
mot neîntrerupt le sfre de lește auzul. Și,
în tot acest timp, ma teloții sunt sub pre -
siunea continuă de a da tot ce au mai
bun și de a se cram  pona cu toate pute -
ri le de orice avan taj, oricât de mic, dar
care s-ar putea dovedi a fi fracțiunea
de punct sau de secundă care le-ar pu -
tea asi gu  ra victoria. În cei peste 40 de
ani de is torie, acești adevărați eroi ai
mă rilor au adus înaintea noastră nenu -
mă rate dovezi de curaj și victorii spec -
ta culoase, pentru care, din păcate, cinci
dintre ei, de-a lungul timpului, au trebuit
chiar să plătească cu propria viață.

Cum se desfășoară
cursa
Cursa s-a desfășurat dintotdeauna

în etape, pentru ediția 2014-2015 fiind
sta bilite nouă, ambarcațiunile trebuind
să parcurgă, așa cum am precizat,
38.739 nm (71.745 km), traversând pa -
tru oceane (Atlantic, Pacific, Indian și O -
cea nele Sudice) și vizitând 11 țări de pe
cinci continente: Spania, Africa de Sud,
E miratele Arabe Unite, China, Noua Zee -
landă, Brazilia, Statele Unite ale Americii,
Portugalia, Franța, Olan da și Suedia. 

Cea de-a 12-a ediție constă din
nouă etape maritime și zece curse în

port. Ultima etapă, de la Lorient (Fran -
ța) la Göteborg, va include o oprire de
24 de ore în Haga (Olanda). Cursele
por tuare sunt parte a unor evenimente
se parate și vor conta pentru punctajul
final al Volvo Ocean Race numai în ca -
zul unei egalități. Ediția curentă a com -
petiției utilizează un sistem de punc -
tare de valori mici; acest lucru în seamnă
că echipa care termină prima o etapă
maritimă sau o cursă por tuară primește
1 punct, cea care termină pe locul al
doilea - 2 puncte și așa mai departe.
La sfârșitul com pe tiției, echipa care are
cel mai mic nu măr de puncte își va ad -
ju de ca Tro feul Volvo Ocean Race. 

Volvo Ocean Race este cel mai de durată eveniment sportiv
profesionist din lume și una dintre primele 3 cele mai importante
curse nautice la nivel internațional, alături de Cupa Americii și
Jocurile Olimpice. Șapte echipe se vor lupta între ele și cu valurile
oceanelor pe parcursul a nu mai puțin de nouă luni de competiție, în
nouă etape, totalizând 38.739 mile marine (echivalentul a 71.745 km).

VVoollvvoo  OOcceeaann  RRaaccee  22001144--22001155

Lupta cu valurile

Calendarul cursei
EEttaappăă//CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt TTrraasseeuu DDaattaa  ddee  ssttaarrtt DDiissttaannțțăă

CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt AAlliiccaannttee 44  ooccttoommbbrriiee  22001144
SSttaarrtt  eettaappaa  11 AAlliiccaannttee--CCaappee  TToowwnn 1111  ooccttoommbbrriiee  22001144 66..448877  nnmm
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt CCaappee  TToowwnn 1155  nnooiieemmbbrriiee  22001144
SSttaarrtt  eettaappaa  22 CCaappee  TToowwnn--AAbbuu  DDhhaabbii 1199  nnooiieemmbbrriiee  22001144 66..112255  nnmm
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt AAbbuu  DDhhaabbii 22  iiaannuuaarriiee  22001155
SSttaarrtt  eettaappaa  33 AAbbuu  DDhhaabbii--SSaannyyaa 33  iiaannuuaarriiee  22001155 44..667700  nnmm
VVeessttaass  WWiinndd
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt SSaannyyaa 77  ffeebbrruuaarriiee  22001155
SSttaarrtt  eettaappaa  44 SSaannyyaa--AAuucckkllaanndd 88  ffeebbrruuaarriiee  22001155 55..226644  nnmm
NNeeww  ZZeeaallaanndd  HHeerraalldd
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt AAuucckkllaanndd 1144  mmaarrttiiee  22001155
SSttaarrtt  eettaappaa  55 AAuucckkllaanndd--IIttaajjaaii 1155  mmaarrttiiee  22001155 66..777766  nnmm
VVeessttaass  WWiinndd
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt IIttaajjaaii 1188  aapprriilliiee  22001155
SSttaarrtt  eettaappaa  66 IIttaajjaaii--NNeewwppoorrtt 1199  aapprriilliiee  22001155 55..001100  nnmm
VVeessttaass  WWiinndd
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt NNeewwppoorrtt 1166  mmaaii  22001155
SSttaarrtt  eettaappaa  77 NNeewwppoorrtt--LLiissaabboonnaa 1177  mmaaii  22001155 22..880000  nnmm
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt LLiissaabboonnaa 66  iiuunniiee  22001155
SSttaarrtt  eettaappaa  88 LLiissaabboonnaa--LLoorriieenntt 77  iiuunniiee  22001155 664477  nnmm
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt LLoorriieenntt 1144  iiuunniiee  22001155
SSttaarrtt  eettaappaa  99 LLoorriieenntt--GGöötteebboorrgg 1166  iiuunniiee  22001155 11..660000  nnmm
CCuurrssăă  îînn  ppoorrtt GGöötteebboorrgg 2277  iiuunniiee  22001155

DDiissttaannțțăă  ttoottaallăă::  3388..773399  nnmm..  
ÎÎnnttrree  LLoorriieenntt  șșii  GGöötteebboorrgg,,  ssee  vvaa  ffaaccee  oo  eessccaallăă  ddee  2244  hh  llaa  HHaaggaa..
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O nouă ambarcațiune
Pentru următoarele două ediții ale

cursei, echipele vor naviga pe un nou
mo del de ambarcațiune, același pen -
tru toate echipele, Volvo Ocean 65.
Toate bărcile sunt construite identic și
nu pot fi modificate în niciun fel de către
echipe. Introducerea acestei ambar ca -
țiuni nu numai că a micșorat costurile
cam paniilor cu aproape 50%, dar, de
asemenea, a deschis porțile către alți
com petitori și permite obți ne rea unor
condiții tehnice egale, ceea ce scoate
în evidență și mai mult ap ti tudinile și
tacticile echipajelor. 

Volvo Ocean 65 a fost proiectată
de către Far Yacht Design, „răspun ză -
toare” pentru 11 victorii în edițiile ante -
rioare ale evenimentului. Diferitele stadii
ale procesului de fabricație au fost
realizate de către un consorțiu de patru
șantiere navale din Italia (Per si co),
Franța (Multiplast), Elveția (De ci sion)
și Marea Britanie (Green Ma ri ne). Flota
de șapte ambarcațiuni a fost vândută
gata de drum de la fa ci litățile Green
Ma ri ne și va fi servisată în garanție pe
tot parcursul cursei de către Boatyard
- serviciu care este parte a conceptului
de „one-design” al Volvo Ocean 65. 

Lupii și lupoaicele
mărilor
Numărul membrilor echipajului a

fost redus de la 11 (10 plus un repor -
ter), la 8 plus un reporter multimedia
- personal ne-navigant. Echipele in -

tegral feminine pot avea trei membri
în plus (11+1), fapt care le per mi te să
fie cu adevărat competitive în con -
fruntarea cu echipele masculine. 

Pentru că tot a venit vorba, unul dintre
elementele care fac din sezonul 2014-
2015 unul extrem de interesant este
apariția primei echipe integral fe mi nine
în mai mult de o decadă. Echipa SCA,
sponzorizată de către o com panie sue -
deză de produse de igie nă și fores tie re,
a fost prima care și-a confirmat par ti -
ciparea și a început antrenamentul cu
noua ambarcațiune în noiembrie 2013. 

La start s-au aliniat alte șase echi -
pe: Abu Dhabi Ocean Racing, condu -
să de britanicul Ian Walker, Dongfeng

Race din China, comandată de fran -
ce zul Charles Caudrelier, echipa Bru -
nel din Olanda (căpitan - Bouwe Bek -
king), Alvimedica - Turcia/SUA (Charlie
Enright), MAPFRE, Spania (Iker Mar -
tinez) și Vestas Wind, din Danemarca
(Chris Nicholson, australian).

Ca și în cazul Jocurilor Olimpice,
nu există nicio recompensă financiară
pentru câștigător. Premiul este re pre -
zen tat de Trofeul Volvo Ocean Race,
care simbolizează gloria victoriei
într-una dintre cele mai temerare în -
cer cări din lumea sportului. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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A lbinuţele din cadrul gru pei mici
a grădiniţei Daniela din Flo -
reşti au făcut, în martie, o

vizită companiei Routier Eu ro pean
Transport. „Propunerea a venit din
partea reprezentanţilor grădiniţei. Iar
mie mi s-a părut foarte interesantă.
Am mizat inclusiv pe faptul că ea va
fi antrenantă inclusiv pentru colegii
mei. Lucru care s-a şi întâmplat, de
alt fel. Ne-am oprit cu toţii pentru o pe -
rioadă de timp din lucru. Ne-am bucu -
rat de vizita copiilor şi de cântecelul
pe care l-au interpretat. A fost cu ade -
vă rat o experienţă frumoasă“, ne-a
de clarat Rareş Retegan, director ge -
ne ral al companiei de transport. Pentru
ca micuţii să rămână cu o amintire pri -
vind lumea transporturilor şi impor -
tanţa respectării regulilor de siguranţă
rutieră au primit veste reflectorizante
şi, bineînţeles, câte un ursuleţ Barny...
pentru ca întâlnirea cu uriaşii şoselelor,
camioanele, să fie una dulce. 

O experienţă 
de neuitat
„Pentru vârsta preşcolară, activi -

tă ţile extracuriculare au un aport rele -
vant la gândirea şi completarea pro -
cesu lui de învăţare, la dezvoltarea
în clinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor
şi la o cât mai bună organizare a tim -
pului liber. Deoarece copiii de 3 - 4 ani
sunt profund marcaţi de tot ceea ce
se întâmplă în jurul lor, alegerea unor
acti vităţi potrivite este deosebit de rele -
vantă“, a afirmat, de asemenea, prof.
înv. preşc. Elena Puşcaşu, directorul
Gră diniţei Daniela. Şi pentru că stu -
diau tema „Mijloacele de transport”,
„albinuţele” din grupa mică au mers
împreună cu educatoarea lor, Oana
Guţă, să vadă pe viu ce înseamnă un
camion şi ce poate face el. „Încântarea
copiilor de a se afla în preajma unor
mijloace de transport pe care le văd
doar pe şosele şi bucuria de a urca
într-un camion au fost pe măsura aş -
tep tărilor. A fost, fără îndoială, o vizită

care le-a stârnit interesul pentru acest
do meniu, le-a produs bucurie şi le-a
uşu rat acumularea de cunoştinţe“, a
adă ugat directorul grădiniţei. Ea a
apre ciat că o astfel de activitate îi ajută
pe copii să îşi canalizeze energia spre
lucruri cu adevărat importante, să
inter acţioneze mai uşor cu cei din jur
şi să exceleze în domenii în care au
în clinaţii reale. „Copiii s-au implicat cu
adevărată plăcere în această ac ti vi -
tate, feedbackul lor fiind pe măsură:
au fost mult mai atenţi la activităţile
des făşurate în gradiniţă şi, surpri n ză -
tor sau nu, aproape toţi copiii din grupă
îşi doresc acum să devină... şofer de
camion“, a subliniat Elena Puşcaşu.

Transporturile 
au o şansă
Aşa cum precizam şi în numărul

tre cut al revistei Ziua Cargo, astăzi,
sta bilirea unei relații cât mai strânse
cu generația tânără reprezintă o prio -
ri tate „zero“. Moș Crăciun trebuie să
aducă la grădinițe camioane de jucă -
rie, iar în „săptămâna altfel“ fiecare

operator trebuie să primească cel
puțin vizita unei clase de elevi. Poate
la 100 de copiii care intră în contact
cu transporturile, cinci vor deveni pa -
sio nați și eventual doi vor urma o
carieră în acest domeniu. Indiferent
de scenariile la care ne gândim, un lu -
cru este sigur - activitatea fiecăruia
din tre cei care lucrează în transporturi
va trebui la un moment dat să fie pre -
lua tă de următoarea generație.

„Cu siguranţă, atunci când vor
creşte, copiii care ne-au vizitat vor
privi transporturile altfel. Au trăit o ex -
perienţă de care îşi vor aminti cu plă -
cere tot restul vieţii. Cred că, dacă din
ce în ce mai multe companii de trans -
port vor primi astfel de vizite, domeniul
nostru va avea o şansă în viitor. Avem
nevoie de ea!“, a concluzionat directo -
rul general al Routier European Trans -
port. Şi pentru că povestea continuă...
com pania aşteaptă în perioada urmă -
toa re vizita a 50 de elevi din clasa
pre gătitoare.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Educaţia începe din grădiniţă. Iar o bună imagine a companiilor de
transport poate fi construită pe termen lung pornind de la vârste
fragede. Cei care vor face cunoştinţă încă de copii cu această lume,
într-un mod plăcut, mâine... când vor fi maturi... o vor privi cu totul
altfel. Şi de aici porneşte totul…

„Albinuţele“ în vizită
la Routier European
Transport
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FARMEXIM ÎŞI
MODERNIZEAZĂ FLOTA

Farmexim, unul dintre cei mai mari
distribuitori de produse
farmaceutice din România,
colaborează cu Thermo King,
producător de soluţii de control al
temperaturii de transport pentru
diverse aplicaţii mobile şi marcă a
Ingersoll Rand, pentru
modernizarea flotei urbane de
vehicule frigorifice cu soluţii de
răcire precise, stabile şi sigure.
„Farmexim asigură în prezent
livrarea de produse farmaceutice
la nivel naţional unui număr de
peste 3500 de clienţi, farmacii,
precum şi unui număr de
aproximativ 400 de spitale”, a
declarat Cosmin Constantin,
manager de flotă la Farmexim. 
După evaluări şi verificări atente,
împreună cu Termoport,
reprezentantul oficial al Thermo
King în România, inclusiv calcule
legate de consumul de carburant
şi de emisiile sonore, conducerea
Farmexim a hotărât ca noua flotă

frigorifică urbană să aibă în dotare
unităţi Thermo King seria T-600R
pentru controlul temperaturii
camioanelor.

ALD AUTOMOTIVE ŞI-A
MĂRIT FLOTA CU 15%

ALD Automotive a încheiat anul
2014 cu o creştere de 15% a
flotei, ajungând la aproximativ
8.400 de autovehicule şi
consolidându-şi poziţia pe piaţă cu
o cotă de 17%. Cifra de afaceri a
fost de 30,2 milioane de euro iar
portofoliul de clienţi a crescut la
270 de companii din industrii
precum farma, FMCG, asigurări,
IT sau telecom. Din flota naţională
a companiei, 80% este contractată
în leasing operaţional full service,
segment care a crescut cu 9%.
Restul de 20% dintre autovehicule
sunt administrate în regim de
management de flotă. ALD
Automotive a investit în
achiziţionarea a aproape 2.000 de
autovehicule, deopotrivă noi şi din
contracte de vânzare şi leaseback.
Anul 2014 a adus, de asemenea,
rezultate semnificative pentru
vânzările de maşini second hand,
prin intermediul ALD Carmarket,

website-ul de licitaţii ALD
Automotive, unde au fost vândute
peste 6.000 de autovehicule de la
lansarea platformei, acum 5 ani. 
De asemenea, vânzările de
autovehicule uzate au crescut cu
9% comparativ cu 2013, la 1.442
de maşini, din care 80% au fost
vândute online. Pentru anul 2015,
cel de-al 10-lea pentru ALD
Automotive pe piaţa locală,
compania estimează continuarea
creşterii şi se aşteaptă ca flota să
depăşească 9.000 de
autovehicule.

INSOLVENŢE
LA JUMĂTATE

Numărul firmelor intrate în
insolvenţă în luna ianuarie s-a
redus la jumătate faţă de prima
lună a anului trecut, la 930 de la
2.054, în Bucureşti
înregistrându-se cele mai multe -
aproape un sfert din total, potrivit
ONRC. Totodată, s-a micşorat cu
10% numărul radierilor, la aproape
6.500, dar şi al suspendărilor de
activitate, cu 22,6%, la 1.611 firme.
Însă şi înmatriculările de noi firme
s-au redus cu 0,16%, la 8.501 de
societăţi, cele mai multe în comerţ
(2.486), activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice (906) şi
construcţii (802). La sfârşitul lui
ianuarie erau active peste 1,14
milioane de persoane juridice şi
persoane fizice autorizate.

GEFCO SPANIA
ANIVERSEAZĂ 30 DE
ANI DE ACTIVITATE

Grupul GEFCO aniversează anul
acesta 30 de ani de activitate în
Spania reuşind să se impună
într-o piaţă logistică extrem de
competitivă şi să se menţină în
top 3 într-un context economic
dificil. Un eveniment dedicat celei
de-a 30-a aniversări a avut loc pe
5 martie 2015, în prezenţa lui Luc
Nadal, Preşedintele Consiliului
Executiv al GEFCO Group, a unor
nume sonore din presa naţională,
dar şi a angajaţilor subsidiarei.
Evenimentul a marcat, de
asemenea, numirea recentă a lui
Julián Navarro, Directorul General
al GEFCO Spania. 
GEFCO Spania este una dintre
primele filiale ale Grupului
GEFCO: înfiinţată în 1985, este
astăzi unul dintre liderii industriei
de profil din Spania, cu o cifră de
afaceri de 310 milioane euro în
2013, reprezentând peste 7% din

cifra de afaceri a întregului Grup.
Cu 36 de centre logistice şi 839 de
angajaţi, filiala spaniolă
gestionează fluxurile logistice
aparţinând unor grupuri industriale
majore din diverse sectoare,
precum bunuri de larg consum
(Dia, Alcampo), electronice,
aeronautice, vehicule pe două roţi,
sănătate şi frumuseţe (L'Oréal) şi
auto (Delphi, Fiat, Chrysler,
precum şi PSA Peugeot Citroën,
client tradiţional al companiei).

CEVA - FURNIZORUL
ANULUI 2014 PENTRU
GENERAL MOTORS

CEVA Logistics a fost numită
„Furnizorul Anului”, în cadrul
ceremoniei de decernare a
premiilor General Motors „2014
Supplyer of the Year”, care a avut
loc în Detroit, la începutul lunii
martie şi în cadrul căreia GM a
recunoscut meritele a 78 furnizori
globali importanţi. CEVA a fost
singurul operator 3PL care a primit
un premiu în cadrul evenimentului. 
GM şi CEVA şi-au început
colaborarea în anii 80. În prezent,

CEVA oferă servicii către GM prin
intermediul unor operaţiuni extinse
în America de Nord, America de
Sud, Asia Pacific şi Europa,
acestea incluzând transport
terestru, depozitare, sub-
asamblare, livrare pe linia de
producţie, livrare aftermarket şi
cross-docking, precum şi servicii
de freight management, inclusiv
expediţii maritime şi aeriene. 

PERSPECTIVELE DE
ANGAJARE SE
ÎMBUNĂTĂŢESC

Angajatorii români exprimă planuri
de angajare optimiste pentru al
doilea trimestru al anului 2015,
arată Studiul Manpower privind
Perspectivele Angajării de Forţă

de Muncă. 26% dintre aceştia
intenţionează să îşi sporească
numărul de angajaţi în
următoarele trei luni, 67% nu
prevăd schimbări, şi doar 6% au în
vedere o scădere de personal,
rezultând o Previziune Netă de
Angajare de +11%, cea mai
puternică din trimestrul IV/2012
până în prezent.
Angajatorii din sectorul Industrie
prelucrătoare se dovedesc din nou
cei mai optimişti. Previziunea Netă
de Angajare din sector, de +28%,
este cea mai robustă din ultimele
10 trimestre şi a crescut cu 12
puncte procentuale faţă de cea
exprimată în trim. I/2015. Cea mai
amplă îmbunătăţire faţă de
trimestrul anterior, de 15 puncte
procentuale, este raportată însă în
sectorul Transport, depozitare şi
comunicaţii, unde Previziunea de
+17% este cea mai optimistă din
trimestrul I/2009 până în prezent.
Perspectivele de angajare sunt
mai luminoase şi în sectorul
Construcţii, angajatorii raportând o
Previziune Netă de +16%, cu 12,
respectiv 16 puncte procentuale
mai puternică decât cea din trim.
I/2015, respectiv trim. II/2014.

Aproape jumătate (47%)
dintre comercianţii analizaţi
în raportul „How Active are
Retailers Globally” au
menţionat ca principale
temeri în activitatea lor în
2015 perspectivele
economice instabile şi
creşterea costurilor, în
special ca urmare a majorării
chiriilor şi a numărului redus
de spaţii comerciale de
calitate.
În ciuda acestor temeri,
expansiunea internaţională
rămâne un obiectiv central
pentru comercianţi, care vor
continua să investească în
mărirea reţelelor de
magazine.
Germania şi-a păstrat poziţia
dominantă, pentru al doilea
an consecutiv, de cea mai
populară destinaţie
comercială din lume; astfel,
40% dintre retailerii
chestionaţi urmează să
deschidă un magazin în
această ţară în 2015.

Germania este urmată de
Marea Britanie, cu 33%
dintre retaileri, şi Franţa, cu
31%. Brandurile originare în
Germania, Marea Britanie,
SUA şi Italia sunt printre cele
mai active în ceea ce
priveşte expansiunea
internaţională. România se
plasează pe locul 22 în
cadrul acestui top al
atractivităţii comerciale
globale, înaintea unor ţări
precum Rusia, Slovacia,
Ungaria sau Turcia.
Aproximativ 9% dintre
comercianţii chestionaţi
consideră că vor deschide
magazine noi in 2015 în
România.

RETAILERII CONTINUĂ EXPANSIUNEA
INTERNAŢIONALĂ
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- Vizibilitate
- Versatilitate
- Calitatea execuţiei echipa men -

tu lui (materiale, finisaje)
- Sustenabilitate
- Un criteriu subiectiv - opțiunea sti -

vu itoristului privind echipamentul care
i-a plăcut cel mai mult.

... și TCO
În acelaşi timp, pentru calculul

TCO, reprezentanţii juriului vor solicita
fur nizorilor de echipamente înscriși în

Elemente 
de măsurare 
a plus valorii... 
Pentru primul cri te riu, vor exista o

serie de subcriterii care vor sta la baza
stabilirii punctajului pe care echi pa -
men tul îl va primi pentru plusul de
valoare pe care îl aduce companiei:

- Eficienţă energetică
- Viteză şi carac te ris tici privind ac -

ce lerația
- Caracteristici de frâ nare
- Siguranţă
- Intrarea şi ieşirea în/din echi pa -

ment
- Ergonomie
- Elemente hidraulice şi de ab sorb -

ție a șocurilor
- Ușurinţă în conducere

con curs o ofertă de închiriere pe ter -
men lung, care să includă full service.

Competiţia Echipamentul Anului în
România are ca partener Asociaţia
Română de Logistică (ARILOG). Din
juriu fac parte reprezentanţi ai unor com -
panii ce beneficiază de un know-how
indiscutabil: Antalis, CEVA Logis tics,
Coca Cola, Dacia Grup Renault
România, Delamode, FM Logistic,
Gebrüder Weiss, GTI Logistic,
H. Essers, KLG, Kuehne + Nagel,
Lager max AED, ND Logistics Româ nia,
OTZ, Schenker Romtrans şi ARILOG.

Ziua Cargo propune concursul
Echipamentul Anului în România ca un
creator de tendinţe pe piaţa de profil
şi un important furnizor de know-how
şi bune practici pentru piață.

Vă invităm în paginile care ur mea -
ză să aflaţi mai multe despre echi pa -
mentele înscrise în prima categorie a
con cursului Echipamentul Anului în Ro -
mânia - TRANSPALETA ELECTRICĂ. 

Precizăm că în luna aprilie vor intra
în concurs stivuitoarele electrice până
la 2 t, pentru ca în luna mai să fie lan -
sa tă competiţia şi pentru cea de-a treia
ca tegorie, aceea a stivuitoarelor elec -
trice cu catarg retractabil (reach truck). 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

TRANSPALETA
ELECTRICĂ
Luna martie marchează debutul concursului Echipamentul Anului
în România - Ediţia 2015. Categoria pentru care se dă startul în
acestă lună este TRANSPALETA ELECTRICĂ.

FFiieeccaarree  mmeemmbbrruu  aall  jjuurriiuulluuii  vvaa  tteessttaa
îînn  ddeeppoozziittuull  pprroopprriiuu  ttooaattee
eecchhiippaammeenntteellee  ddiinn  ccoonnccuurrss..

I novaţie, adaptabilitate la nevoile
cli entului, precizie, siguranţă în
ope rare, manevrabilitate crescută,

viteză şi mai ales... productivitate. Sunt
ele mente care caraterizează cele 5
echi pamente înscrise la categoria
TRANS PALETĂ ELECTRICĂ. Toate
vor trebui să respecte câteva condiţii:

- capacitate - 2 t;
- platformă rabatabilă;
- furci de 1.150 mm;
- 1 roată pe furci.
În ordine alfabetică, pentru

TRANS PALETA ELECTRICĂ a Anului
2015 concurează: Hyster® P2.0 (dis -
tri buită în România de CEMPS), Jun -

gheinrich ERE 120 (distribuită în
România de Wylze Logistik), Linde
T20-T24 AP/SP (distribuită în
România de Elmas), BT Levio LPE
200 şi STILL EXU-SF 20.

Membrii juriului, reprezentanţi ai
unor companii de logistică şi producţie
de prim rang pe piaţa românească,
vor realiza teste în depozitele proprii
şi vor puncta, pe baza unei grile, fie -
ca re echipament, iar cele mai bune
soluţii vor fi premiate în cadrul Galei
Ziua Cargo din luna octombrie a a -
ces tui an. 

În evaluare vor fi avute în vedere
două criterii principale: 

1. Productivitatea/Plus valoarea
pe care echipamentul o aduce com -
pa niei

2. Total Cost of Ownership (TCO). 

Hyster® P2.0 (distribuită
în România de CEMPS)

Jungheinrich ERE 120 (distribuită
în România de Wylze Logistik) 

Linde T20-T24 AP/SP 
(distribuită în România de Elmas)

BT Levio LPE 200 

STILL EXU-SF 20

CCoommppeettiiţţiiaa  îîşşii  pprrooppuunnee  ssăă  ddeevviinnăă  oo
ppuunnttee  ssoolliiddăă  ddee  ccoommuunniiccaarree  îînnttrree
ffuurrnniizzoorriiii  ddee  eecchhiippaammeennttee  şşii  cclliieennţţiiii
lloorr..

Valorile care 
stau la baza
concursului

Echipamentul Anului
în România:

TTrraannssppaarreennţţăă  
OObbiieeccttiivviittaattee  
SSeerriioozziittaattee  
PPrrooffeessiioonnaalliissmm



D atorită designului compact,
ERE 120 combină mane vra -
bi li ta tea unui transpalet cu

viteza unui stivuitor, bunurile fiind
trans por ta te mai rapid, mai eficient.
Ri di carea plat formei oferă echipa men -
tului ver sa tilitatea necesară manevrării
în spa ţii înguste. ERE 120 dispune 3
mo duri de lucru, fiecare dintre ele
având vite ze le de deplasare presetate
in funcție de utilizarea echipamentului;
în mod pie tonal, cu sau fără platformă
ri d icată, dar și în funcție de utilizarea
bra țelor laterale de sprijin.

ProTrakLink
ERE 120 dispune de sistemul

ProTrakLink, un concept nou bazat pe
principiul barelor de torsiune. Dis po -
zitivul conectează roţile laterale de
sprijin de sub şasiu, asigurând echi li -
brul. Avantajele sunt multiple, datorită
echi librării echipamentului pe supra fe -
ţele cu imperfecţiuni, dar şi pe ram pe.
Mai mult, chiar şi unele erori de con -
ducere sau manevre bruşte ale di rec -
ţiei sunt compensate, evitând în clinarea
sau răsturnarea utilajului. For ţa de sprijin
este distribuită în funcţie de fiecare
solicitare, menţinând direc ţia de mers.
La accesarea rampelor, sistemul
ProTrakLink compensează dife renţa de
nivel dintre cele două laturi ale
transpaletului, transferând greu tatea şi
implicit aderenţa către roata tractoare,
evitând astfel între ru pe rea tracţiunii.

Speed Control şi
Curve Control 
La urcarea rampelor sau în pantă,

Speed Control menţine viteza de de -
pla sare constantă iar, în cazul st aţio -
nă rii, împiedică deplasarea la vale a
echipamentului, păstrând poziţia dorită
de operator. Modulul gestio nea ză şi
recuperarea de energie prin inter -
mediul sistemului de frânare rege ne -
ra tivă, avantaj oferit de motoarele în
curent alternativ

Modulul Curve Control are rolul de
a reduce viteza automat în funcţie de

unghiul de atac al virajelor, menţinând
nivelul de acţiune al forţei centrifuge
asupra mărfii şi operatorului la un nivel
con  stant şi sigur. Riscul de răsturnare
este redus aproape în totalitate. 

Costuri 
reduse şi
productivitate
Tehnologia în curent alternativ,

3 phase AC Drive, implementată de
Jun gheinrich, aflată deja la a patra
gene raţie, este utilizată ca standard şi
pe Jungheinrich ERE 120 și se tra du -
ce prin re ducerea sem ni fi ca tivă a cos -
tu ri lor de între ţinere. Mane vra rea echi -
pa mentelor a fost îmbunătăţită dator ită
controlerelor în frec ven ţă. Atât creşte -
rea vite zei, accelerarea, cât şi schim -
barea de sens sunt realizate prin mo -

 dificarea frecvenţei, avantaj care a si -
gură reprize de accelerare mult mai
exacte, dar şi frânări sigure, fiind elimi -
nată ruperea aderenţei. 

Noile motoare au mai puţine piese
de uzură devenind mai fiabile, mai
rentabile, cu o durată de viață mai lun -
gă. Au fost eliminate consumabilele,
contactorii şi periile de carbon. Acum
motoarele nu mai necesită întreţinere.
Noile propulsoare sunt capsulate şi
izolate, rezistente la praf şi umezeală. 

Datorită versatilităţii şasiului, echi -
pa mentele ERE 120 pot fi echipate
cu baterii ce dezvoltă până la 375 Ah,
asigurând reprize de lucru prelungite
şi atingând o autonomie de peste 12
ore. 

În România, echipamentele
Junghein rich sunt distribuite de Wylze
Logistik.

N oua serie P de la Hyster in -
clu de modele cu capacități
de 1,6, 1,8, 2,0 și 2,2 t, care

sunt destinate utilizării în aplicații va -
riate de-a lungul întregului supply-
chain, inclusiv în domeniile producerii
și distribuției de băuturi și produse ali -
men tare, în operațiuni de transport și
lo gistică terestre, aeriene sau navale,
dis tribuție primară și secundară, vân -
zări en-gros și retail sau livrări la do -
mi ciliu. 

Hyster Intelligent
Lift™
Un element cheie al designului

Seriei P este sistemul Hyster Intelli -
gent Lift™; prin simpla apăsare a unui
buton, paletul este ridicat la înălțimea
maximă, în timpul transportului. Acest
lucru poate crește productivitatea, în
cadrul unor operațiuni solicitante și in -
ten se, cu până la 25%, ceea ce ar pu -
tea rezulta în îmbunătățiri substanțiale
la nivelul timpilor de retur al trailerelor.
Se pot economisi până la 45 minute
într-un singur schimb de 8 ore, ceea
ce poate însemna peste 40 paleți pe
oră. 

Hyster Intelligent
Slow Down™
Noile echipamente pot fi dotate,

op țional, cu sistemul Hyster Intelligent
Slow Down™, destinat să reducă vite -
za maximă o dată ce unghiul de viraj
atinge 30 grade, îmbunătățind, astfel,
stabilitatea încărcăturii. 

De asemenea, vizibilitatea asupra
încărcăturii este un element foarte im -
por tant avut în vedere de către Hyster.
Mâ nerul de comandă plasează opera -
to rul mai aproape de vehicul, oferind
o vizibilitate excelentă asupra încăr -
că turii și asupra vârfurilor furcilor,
atunci când abordează un palet. În
plus, mânerul este ajustabil, pen tru a
se adapta particularităților unei mari
varietăți de operatori. 

Un buton special încetinește viteza
de deplasare a echipamentului, pentru
spo rirea gradului de control, și poate
fi acționat fără să fie nevoie ca trans -
pa leta să se oprească. Role de direc -
ție plasate de fiecare parte a unității
de conducere asigură un contact cu
po deaua în 5 puncte, pentru un plus
de stabilitate a echipamentului. 

Cost redus
de operare
Ușurința operațiunilor de între ți ne -

re și reparații este asigurată prin in -

ter mediul componentelor accesibile și
inteligent proiectate, alături de un dis -
play care afișează coduri de diag -
nostic. Fiabilitatea transpaletei este
crescu tă datorită sistemului de co -
muni cație CANbus, care adminis trea -
ză sistemele electronice. 

Senzorul de întrerupere a ridicării,
dis ponibil opțional, reduce uzura sis -
te melor hidraulice și consumul de
energie. 

Noile echipamente au fost pro iec -
tate pentru utilizare intensivă de mare
capacitate, în cadrul unor ture de lucru
lungi, și au fost testate în cadrul a
peste 200.000 cicluri, manipulând în
total peste 450 milioane kg. 

Reamintim faptul că distribuitorul
exclusiv al Hyster în România este
com pania CEMPS, care comer cia li -
zea ză o gamă completă de electro și
mo tostivuitoare cu furci frontale sau la -
te rale, echipamente de depozit, trans -
pa lete hidraulice manuale și electrice,
uti laje pentru manipulat containere goa -
le/pline, dispozitive anexe aces tora.

Recent, Hyster a lansat un nou model de transpaletă, Hyster® P1.6-2.2,
destinat operațiunilor de interior și proiectat să ofere fiabilitate,
durabilitate și un cost redus de operare. Pentru îmbunătățirea
rezistenței și a rigidității, echipamentul a beneficiat de încorporarea
unei mase de 30 kg la nivelul ramei (șasiului) de bază. De asemenea,
noua transpaletă oferă o reducere cu 7% a consumului energetic. În
România, marca Hyster este distribuită de către compania CEMPS. 
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Hyster® P2.0
Inteligență și rezistență

Jungheinrich ERE 120 vine ca răspuns la necesitatea creşterii
productivităţii în zona transportului de mărfuri între
descărcare/încărcare şi punctele de stivuire şi depozitare. 

Jungheinrich ERE 120
Eficienţa ca standard
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E chipamentul oferă două pro gra -
me de operare, care permit obţi -
ne rea unei puteri maxime, în

acelaşi timp economisind energie. Siste -
mul electronic de control al di rec ţiei
reduce viteza în curbă, în func ţie de
unghiul de atac.

Dimensiunile compacte şi liniile de
design au fost dezvoltate pentru ope -
ra  ţiuni optime de încărcare şi des căr -
care a camioanelor. Echipamentul
ope rează, de asemenea, cu uşurinţă
pe ram pe şi do curi de încărcare, fără
a ră mâne blo cat. Unitatea centrală de
conducere exercită o presiune con -
stan tă la nivelul roţilor, proporţională
cu în căr carea pe furci, asigurând o
tracţiune op timă la ac ce lerare şi frâ -
na re. Sta bi litatea laterală este asi gu -
rată prin inter me diul a două roţi de
spri jin robuste. Fur cile sunt rea lizate
din secţiuni de oţel, cu vârfuri din oţel
tur nat, şi forma lor este optimizată
pen tru operarea tu turor tipurilor de
paleţi. 

Direcţie precisă
EXU-SF este echipat standard cu

sistem de direcţie electric, orice miş ca -
re neintenţionată fiind filtrată auto mat,
pentru obţinerea unei deplasări pre cise.
Mai sus amintitul sistem de redu cere a
vitezei la viraj, împreună cu roţile laterale
de ajutor, oferă un grad mai înalt de sta -
bilitate şi reduce efectul forţei centrifuge. 

Toate echipamentele din această
gamă sunt echipate cu platformă pen -
tru operator, dotată cu element de a -
mor tizare care permite ajustarea indi -
vi duală a suspensiei în funcţie de
gre u tatea operatorului. Suspensia hi -

dra ulică a platformei absoarbe impac -
tu rile şi vibra ţiile transmise de la nivelul
podelei. 

Elementele de comandă sunt pro -
iec tate ergonomic, pentru operatori
drep taci sau stângaci. Butonul de cla -
xon şi cele care controlează funcţiunile
de ri di care şi coborâre pot fi operate
cu o mâ nă, fără să fie nevoie ca ope -
ra torul să o ridice de pe levierul de
con ducere. De asemenea, poziţia ele -
men telor de con trol permite realizarea
unor operaţiuni si mul tane, de exemplu
ridicare şi conducere. 

Elementele de protecţie laterală
sunt fabricate din oţel forjat şi pot fi
ajustate pe înălţime, astfel încât ope -
ra torii să îşi poată găsi o poziţie sigură
şi confortabilă. 

Putere şi siguranţă
Echipamentul este dotat cu un sis -

tem de propulsie capabil să dezvolte
o pu tere maximă de 2,3 kW. Acesta
pro pu ne operatorului două programe,
pentru adaptarea la caracteristicile
apli ca ţiei. În modul „ECO”, motorul ac -
 ce l e rează mai lin, obţinând un timp
mai mare de utilizare a bateriei înainte
de a fi nevoie să fie încărcată şi, deci,
un grad mai mare de productivitate.

În modul „BOOST”, motorul rulează
la vi teză maximă, acest lucru repre -
zen tând un beneficiu atunci când este
ne voie de un plus de putere, cum ar
fi, de exem plu, la sfârşitul unei ture.
Datorită unui sistem de monitorizare
a cuplului, echi pamentul rulează tot
timpul în mod optim. Când se opreşte
în pantă sau rampă, precum şi atunci
când butonul de rulare este eliberat,
sistemul de con trol previne vehiculul
să se deplaseze din inerţie. 

Un motor compact de 2,2 kW, cu
su  pape solenoide şi valvă de sigu ran -
ţă, asigură o mişcare optimă a cilin dru -
lui de liftare, oferind timpi scurţi de ri di -
ca re şi garantează un rulaj rapid al
măr furilor la încărcarea şi descărcarea
din camioane. 

EXU-SF dispune de două circuite
de frânare: o frână de serviciu şi o frâ -
nă electromagnetică de urgenţă, pe
discuri, aceasta din urmă fiind ac tivată
prin intermediul butonului „Emer gency
Off” sau punând levierul de comandă în
poziţie verticală. 

În fine, bateria este uşor accesibilă
şi poate fi încărcată cu uşurinţă. În o pe -
rare pe mai multe schimburi, aceas ta
poate fi înlocuită vertical. Sunt dis po ni -
bile două suporturi pentru baterii de 250
sau de 375 Ah. 

T ranspaleta electrică Linde T20
-T24 AP/SP poate accelera
până la o viteză maximă de

10 km/h în mai puțin de 5 metri.
Este disponibilă o gamă diver si fi -

ca tă de baterii cu capacități între 180
și 620 Ah.

Printr-un control direct al puterii
de tracțiune, acest echipament se
com portă excelent la deplasarea peste
ram pe de încărcare. Cuplul mare dez -
vol tat asigură funcționarea la capa ci -
ta te maximă, chiar și pe zone cu în -
clinație de 13%.

Parametrii de performanță ai trans -
pa letei electrice Linde (accelerație, vi -
teză și decelerație) pot fi reglați precis,
conform cerințelor individuale sau
preferințelor aplicației, de către un teh -
nician de service Elmas, partener
exclusiv Linde Material Handling în
Romania din 1996.

Ergonomie și
siguranță
Maneta ergonomică de comandă

per mite operarea echipamentului cu
o singură mână. Varianta SP dispune
și de funcția e-driver®. Toate funcțiile
prin cipale de comandă sunt integrate
în manetă. Designul asimetric asigură

un spațiu mărit de acces. Versiunea
SP este perfect adaptată la poziția de
con ducere la 45 grade, care asigură
o vizibilitate excelentă în timpul ope -
ră rii, atât în direcția de mers înainte,
cât și înapoi.

Echipamentul dispune de frânare
au tomată la eliberarea comenzii de
de plasare. Frânarea electromagnetică
este inițiată prin apăsarea butonului de
oprire de urgență, care acționează

asu pra motorului de antrenare, propor -
țio nal cu sarcina transportată. Linde
T20 -T24 AP/SP se caracterizează
printr-o stabilitate foarte bună, în spe -
cial la deplasarea în viraje.

Productivitate 
optimă
Interfața de diagnoză CANbus asi -

gură tehnicianului de service un acces
direct la toți parametrii utilajului, pentru
o diagnosticare rapidă și sigură, redu -
când la minim timpii de staționare și
crescând productivitatea echipamen -
tu lui.

Ca o regulă, transpaleta T20 –T24
AP/SP necesită activități de service
la fiecare 1.000 de ore de funcționare
sau o dată pe an, în funcție de apli -
ca ție.

Transpaleta electrică Linde cu
ope rator purtat dispune de diferite
echi pări opționale: dimensiuni alter -
na tive ale furcilor, grătar protecție sar -
ci nă, suport pentru PC sau scaner
coduri de bare, bară protecție spate,
ver siune cu protecție la frig până la 
–35 grade C etc.

Datorită diversității operațiunilor dintr-un depozit, este esențial ca un
echipament de depozitare să se adapteze rapid la condițiile în
schimbare. Având la bază un motor electric de 3 kW, transpaleta
electrică Linde T20 -T24 AP/SP cu operator purtat răspunde tuturor
situațiilor de manipulare a mărfurilor cu sarcini cuprinse între 2.000 și
2.400 kg.

Linde T20-T24 AP/SP
Adaptare rapidă

STILL EXU-SF 20
Operare precisă 
și directă
Transpaleta electrică Still EXU-SF 20 oferă
un grad înalt de flexibilitate şi
manevrabilitate, în condiţiile unei viteze
optime de operare şi a unei robusteţi de
invidiat. În timp ce platforma rabatabilă,
combinată cu designul compact, permite
manevrarea în spaţii înguste, suspensia
pneumatică şi înălţimea ajustabilă a
elementelor de protecţie laterală oferă
sprijin personalizat operatorului.



F oarte puternică şi sigură, această transpaletă este
do tată cu sistem de control al vitezei la virare, de -
pla sare lină la funcţionarea cu platforma ridicată, o

gamă vastă de soluții pentru protecţia completă a operato -
ri lor. BT Levio LPE 200 este conceput să fie inteligent,
fiind disponibil cu sistemul Toyota I_Site, care oferă o ges -
tiune precisă a flotei.

Rapid, 
dar sigur
LPE200 poate dezvolta o viteză maximă de 10 km/h,

vi teză care se reduce automat la virare sau atunci când
braţele laterale de protecție sunt coborâte şi când platforma
este ridicată. Vitezele sunt programabile, putând fi pro gra -
mate 6 valori diferite, în funcţie de modul şi de direcţia de
deplasare. În plus, echipamentul dispune de pornire şi opri -
re asistată în rampă, precum şi de opţiunea Click-2-Creep,
pentru manevrarea în spaţii extrem de aglomerate.

Puternic și inteligent
BT Levio LPE 200 este dotat cu un motor puternic, de

curent alternativ, fix (nu se roteşte cu roata de direcţie),
precum şi de contacte Micro Quadlock Systems şi carcasă
din High-tech XENOY. Sistemul automat de ajustare a pre -
siunii pe roata de tracţiune BT Powertrack oferă o presiune
optimă în orice situaţie, aderenţă maximă, uzură minimă a
roţii de tracţiune, precum şi o stabilitate excelentă cu şi fără
sarcină pe furci. În acelaşi timp, roţile de sprijin se rotesc
în interiorul şasiului, protejând picioarele operatorului, iar
șasiul compact implică o vizibilitate excelentă a furcilor şi
de jur împrejur. Dimensiunile echipamentului sunt (L x l x h)
- 666 x 730 x 780 mm.

Ergonomic şi eficient
Accesul prin PIN Code previne operarea neautorizată,

ser vind, în același timp, la programarea parametrilor de
func ționare pentru fiecare operator. De asemenea, poate
fi setată oprirea automată a transpaletei, după o perioadă
ce se poate programa. Înălţimea braţului de comandă este
reglabilă, existând 3 variante de lungimi, astfel încât să se
potrivească oricărui operator. BT Levio LPE 200 este ultra
silențios, dispune de platformă rabatabilă pentru operator,
cu sistem de preluare a vibraţiilor, iar brațele laterale de
pro tecţie sunt uşor de ridicat şi coborât (one-touch). Bateria
este montată pe pat de role și se poate înlocui rapid prin
lateral. Echipamentul poate fi echipat cu baterii standard

cu capacități de 225 Ah - 400 Ah, respectiv cu baterii Li-
Ion cu capacități de 100 Ah - 150 Ah. Consumul de energie
a fost redus iar productivitatea a fost mărită.

Sistemul Toyota I_Site ce poate echipa acest echi pa -
ment oferă date pentru gestionarea precisă a flotei. Sunt
astfel evidenţiate informaţii precum gradul de utilizare al
echipamentului, numărul de ore, şocuri, modul de încărcare
a bateriei, controlul accesului.

BT Levio LPE 200 a câștigat, recent, premiul IF 2015
pen tru design.

Pagini realizate de 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihaiescu@ziuacargo.ro

Pentru o eficienţă excepţională în manipularea sarcinilor, 
Toyota a creat o nouă transpaletă electrică. BT Levio este
un echipament inovator, compact, pentru maximum
de manevrabilitate în spaţii înguste de operare 
şi vizibilitate perfectă 
de jur împrejur.
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BT Levio LPE 200

Puternic şi sigur
EEcchhiippaammeennttuull
AAnnuulluuii  îînn
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PPrriimmaa  EEddiițțiiee
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Made in simplicity
Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

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

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro
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S ue Barrett, Transport Team Di -
rec tor în cadrul BERD, a ţinut
să sublinieze că segmentul de

transport beneficiază de o abordare di -
fe rită faţă de altele, ţinând cont de
par ticularităţile sale. Finanţările oferite
de instituţia financiară pot viza sectorul
de stat, dar şi pe cel privat, fiind privite
cu interes atât proiectele mari, cât şi
cele mai mici. „Pentru finanţări BERD,
pot aplica atât sectorul de stat cât şi
sec torul privat şi, chiar dacă ne im pli -
căm în proiecte foarte mari, am finan -
ţat inclusiv proiecte mici, chiar în sec -
to rul logistic. Dacă ne este prezentat
un concept viabil de afaceri vom fi
foar te interesaţi să ne implicăm în
finan ţare, chiar dacă el are o valoare

de 1 - 15 sau 100 de milioane de euro.
Sun tem aici şi suntem gata să vă aju -
tăm“, a afirmat Sue Barrett, precizând
că sunt prevăzute fonduri pentru sus -
ţi nerea de măsuri menite să protejeze
mediul în special pentru afacerile mici
şi medii din logistică. „Vrem să ajutăm
com paniile să promoveze dezvoltarea
sus tenabilă. Dacă aveţi proiecte în
această direcţie, vă aşteptăm să luaţi
legătura cu noi“, a continuat ea.

1,2 miliarde de euro
în 2014 pentru
transporturi
De menţionat că BERD consideră

sectorul de transport ca fiind un ele -

ment cheie în creşterea economică.
Iar în acest context, instituţia euro -
pea nă susţine sisteme de transport
si gure, sustenabile, care respectă re -
gu lile de siguranţă şi care să ofere un
echilibru în privinţa nevoilor eco no mi -
ce, de mediu şi sociale. În acest con -
text, BERD a finanţat în 2014, în do -
meniul transporturilor, un număr de
24 de proiecte, în valoare de 1,2 mili -
ar de de euro, în 14 ţări. În ultimii 5
ani, banca a investit 1,6 miliarde de
euro în 31 de proiecte privind sectorul
intermodal. BERD şi-a propus să fi -
nan ţeze nevoile subsectoarelor e mer -
gente precum logistica şi transportul
intermodal pentru o dezvoltare sus te -
na bilă, acoperind o gamă largă de

pro iecte precum cele privind centre
logis tice, terminale intermodale, mo -
der nizarea flotei rutiere, dezvoltări în
cadrul porturilor, materialul rulant şi
va goanele de cale ferată, expediţii
ma ritime pe distanţe scurte şi transport
flu vial de interior, restructurarea pie -
ţe lor de capital şi a finanţării, precum
şi modernizarea şi logistica verde.
Ban ca poate oferi structuri flexibile de
fi nanţare construite pe baza nevoilor
clien ţilor, atât sub formă de împru mu -
turi bancare cât şi având la bază in -
stru mentele oferite de piaţa de capital.

Interes crescut
pentru logistică
Marcial Bustinduy, specialist prin -

ci pal transport durabil în cadrul BERD,
a subliniat, de asemenea, că BERD
pro movează şi finanţează sisteme de
trans port durabile. Până acum, peste
12 miliarde de euro au fost investite
în mai mult de 250 proiecte privind
trans portul. Logistica beneficiază în
ulti ma perioadă de un interes crescut.
„De ce acest interes pentru logistica
verde? Pentru că aproximativ 2.800
me gatone CO2 sunt generate în fie -
care an de sectorul logistic, iar în anii
ur mători sunt previzionate creşteri.
Este timpul să acţionăm, în acest con -

text“, a explicat Marcial Bustinduy. În
opinia sa, costurile ridicate şi volatile
ale energiei reprezintă un obstacol în
calea competitivităţii sectorului, acestei
pro bleme adăugându-i-se presiunea
exer citată de clienţi, privind îmbu nă -
tă ţi rea performanţelor, protecţia me -
diului şi realizarea de raportări mai
stric te. În paralel, se manifestă o pre -
siune constantă privind transferul mo -
dal către calea ferată din partea celor
care elaborează politicile şi a factorilor
de decizie.

Există 
soluţii
„Există oportu ni tăţi viabile din

punct de vedere co mer cial, care pot
fi abordate şi care pot genera reduceri
ale emisiilor de or dinul a 1.400 me -
gatone de CO2 pe ter men mediu“, a
menţionat specia lis tul BERD. El a
adăugat că astfel de so luţii ţin de
elemente precum utili za rea de e ch -
ipamente electrice în cen trele logistice,
de utilizarea de sisteme de iluminat
economice, de adoptarea de soluţii
intermodale, de generaţii noi de tre -
nuri, de adoptarea unor elemen te care
să crească gradul de aero di na mică al
vehiculelor sau de un stil de con dus
economic.

Există însă şi bariere pentru o logis -
tică verde. Iar acestea ţin, în opi nia lui
Marcial Bustinduy, de lipsa de finanţare
lo cală pentru cei care adoptă măsuri
mai devreme decât restul pie ţei, de
politici inadecvate şi măsuri fis cale
descurajante, de absenţa unor siste -
me implementate de monito ri zare, ra -
por tare şi verificare (MRV) pen tru am -
pren ta de carbon, pentru a înţe lege
re zultatele şi impactul mă su rilor. La a -
cestea se adaugă stan dar de le scăzute
privind guvernanţa corpo rativă, numărul
mic al pro fe sioniştilor care dispun de
cu  noştinţe şi abilităţi în domeniul logis -
ti cii verzi, grad scăzut de penetrare a
so luţiilor şi furnizorilor din domeniu, pre -
cum şi decalajele de infrastructură.

BERD poate mobiliza fonduri
pentru a-şi ajuta clienţii în imple men -
ta rea strategiilor verzi în logistică. „Pot
fi avute în vedere realizarea de audituri
detaliate energetice pentru identi fi ca -
rea de oportunităţi privind creşterea
eficienţei energetice (modernizare ter -
mi nale, echipamente de manevrare
etc), realizarea de studii de fezabilitate
pentru noi rute şi servicii intermodale,
reînnoiri de flote şi noi tehnologii (ex.
hi brizi, CNG, ITS etc), realizarea de
training în ceea ce priveşte condusul
eco nomic şi siguranţa rutieră. De ase -
me nea, proiectele finanţate pot să ţină

BBEERRDD,,  GGRREEEENNFFRREEIIGGHHTT,,  AARRIILLOOGG

FFiinnaannţţaarree  ppeennttrruu
oo  llooggiissttiiccăă  vveerrddee

„Suntem aici şi suntem gata să susţinem sectorul de transport şi
logistică în punerea în practică a strategiilor de protecţie a
mediului“. Este mesajul transmis operatorilor români din domeniu
de reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD) cu ocazia conferinţei „Opportunities for Green
Logistics in Eastern Europe“, organizată, în martie, la Bucureşti, în
parteneriat cu ARILOG și Greenfreight.

Sue Barrett



E
V

E
N

IM
E

N
T

.................................................................................................................................................. martie 201546

E
V

E
N

IM
E

N
T

PUBLICITATE

de pregătirea unor instrumente pentru
raportarea şi verificarea amprentei de
carbon sau de pregătirea unor sisteme
de management al energiei şi sisteme
de siguranţă rutieră, de certificarea
ISO (ISO 50001, ISO 39000). 

Şi pentru a accentua dorinţa BERD
de a susține logistica verde, Marcial
Bustinduy a prezentat câteva studii de
caz privind finanţări realizate în ultima
perioadă, pe care vi le vom prezenta,
pe scurt, în cele ce urmează.

Primul terminal
logistic modern,
Georgia 
Client - joint venture între Ge brü -

der Weiss şi Tegeta Motors (retailer
piese auto din Georgia)

Finanţare BERD - 1 milion de euro
Costul total al proiectului - 12

milioane de euro
Descrierea proiectului - construcţia

unui terminal logistic
An - 2013
Impact - primul terminal logistic de

acest tip şi la această scară (11.300
mp) din Georgia cu facilităţi ultramo -
derne; introducerea unor servicii all-
in-one; transferul de know-how inter -

na ţional şi experienţă către subsidiara
din Georgia.

Servicii Ro-Ro, Ekol,
Turcia
Client - Ekol Lojistik, A.S.
Finanţare BERD - 31 milioane de

euro
Costul total al proiectului - 90

milioane de euro
An - 2014
Descrierea proiectului - achi zi ţio -

narea a trei nave Roll-on/Roll-off pen -
tru a asigura servicii maritime pe dis -
tanţă scurtă între Haydarpasa (Turcia)
şi Trieste (Italia)

Impact - peste 50.000 camioane
transferate de pe rutier pe maritim pe
an (economisind astfel 19.000 ktone
CO2); adoptarea unor bune practici
pentru a creşte standardele industriei
tur ceşti de transport naval - ISO
50000, ISO 14000.

Danube Logistics,
Republica Moldova 
Client - Portul Internaţional Giur -

giu lești 
Finanţare BERD - 12 milioane de

euro
Costul total al proiectului - 30,7

milioane de euro

An - 2013
Descrierea proiectului - construcţia

unui terminal feroviar cu ecartament mixt
şi rampă roll-on/roll-off la Giur giulești

Impact - singurul port din Repu -
blica Moldova va deveni un hub logis -
tic multifuncţional, cu acces la reţeaua
rutieră, la cea feroviară cu ecartament
lat şi îngust, la Dunăre şi la Marea
Neagră; terminalul cu ecartament mixt
(primul terminal privat din această
ţară) va creşte concurenţa cu porturile
regionale; practici de management
energetic îmbunătăţit.

Arkas, Turcia
Client - Arkas (cel mai mare grup

pri vat de transport din Turcia)
Finanţare BERD - 27,4 milioane

de euro 
Costul total al proiectului - 43,5

milioane de euro
Perioadă - 2011-2012
Descrierea proiectului - reînnoirea

flotei de transport: camioane, vagoane
de marfă şi cisterne de realimentare.

Impact - Consolidarea operaţiuni -
lor intermodale, creşterea competitivi -
tă ţii şi facilitarea reînnoirii flotei; creş -
terea siguranţei şi a standardelor de
pro tec ţie a mediului ale sponsorului
şi ale operaţiunilor sale.

Akel Logistics, Turcia
Client - Akel Logistics (furnizor de

ser vicii de transport point-to-point pe
ter itoriul Turciei, în special de produse
alimentare şi băuturi şi în domenii co -
nexe)

Finanţare BERD - 4,4 milioane de
euro

Costul total al proiectului - 4,4
milioane de euro 

An - 2013
Descrierea proiectului - finanţare

de capital de lucru şi dezvoltarea a
două centre logistice.

Impact - oferirea de soluţii logistice
integrate, combinând serviciile de
depozitare cu logistica point-to-point
şi soluţiile de transport; îmbunătăţirea
cor porate governance inclusiv sim pli -
fi carea structurilor de proprietate,
adop tarea standardelor IFRS şi auditul
situaţiilor financiare.

Reînnoirea flotei
de transport marfă
Lorry, Rusia
Client - Lorry (un jucător de top

de pe piaţa rusească de transport re -
gio nal de lungă distanţă) 

Finanţare BERD - 40 milioane de
euro

Costul total al proiectului - 82 mi -
lioane de euro

An - 2014
Descrierea proiectului - reînnoirea

flotei pe termen mediu şi program de
ex tindere (peste 800 camioane)

Impact - expansiunea flotei în ace -
laşi timp cu menţinerea unei vechimi
medii a camioanelor de 2-3 ani, lan -
sa rea de servicii 3PL (third party logis -
tics); implementarea unor programe
moderne de management al siguranţei
rutiere; introducerea unor componente
noi de eficienţă energetică, prin con -
cen trarea asupra consumului de com -
bustibil şi adoptarea unor proceduri
de raportare mai bune.

Aceste studii de caz reprezintă
pro babil cele mai bune exemple pri -
vind dorinţa BERD de a se implica în
sus ţinerea unui sector verde al logis -
ti cii. Conferinţa de la Bucureşti a re -
pre zentat o invitaţie la parteneriat
transmisă companiilor româneşti. Cei
care au în vedere proiecte care gene -
rea ză reducerea costurilor şi protecţia
me diului pot beneficia astăzi, fără
îndo ială, de o „uşă deschisă“ pentru
finanţare.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Marcial
Bustinduy
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C rima organizată va suferi
schim bări profunde şi semni -
fi cative în următorul deceniu,

ca răspuns la disponibilitatea de noi
teh nologii, schimbări ale mediului, cum
ar fi provocări economice sau evoluţii
în societate, însă şi ca răspuns la ac -
ţiu nile autorităţilor de aplicare a legii.
Schimbările se vor petrece cu sau fără
acordul experţilor cu privire la o nouă
definiţie a criminalităţii organizate şi
este imperativ pentru autorităţi să ia
în considerare în mod serios factorii
şi forţele care vor da o nouă formă
cri minalităţii organizate în anii ur mă -
tori.

Migraţie, societăţi
multiculturale,
inovaţie tehnologică
Ultimul raport Europol privind evo -

lu ţia criminalităţii organizate evidenţia -
ză factorii care vor influenţa procesul
în Uniunea Europeană. Docu mentul
prezintă, de asemenea, impactul aces -
to ra asupra infracţiunilor din sfera cri -
mei organizate, impactul potenţial îm -
păr ţit pe domenii de activitate, precum
şi originile grupurilor de crimă orga ni -
zată. 

Experţii consultaţi de Europol în
re dactarea materialului nu pretind că
fac predicţii definitorii, nici nu oferă o
ima gine completă a criminalităţii în
viitor, ci mai degrabă şi-au propus să
evi denţieze scenarii plauzibile şi să
încurajeze autorităţile de aplicare a
legii să ia în considerare şi să ex plo -
reze potenţiala evoluţie a crimei orga -
ni zate. De asemenea, se adresează
şi părţilor interesate din anumite ramuri
ale economiei, în ideea de a-şi lua
mă surile cele mai potrivite pentru a
redu ce la minimum riscurile asociate.

Schimbarea economică şi socială
de terminată de migraţia la nivel global,
societăţi mai diverse şi multiculturale
ca structură, schimbările demografice
precum şi inovaţia tehnologică au
impact asupra grupurilor organizate
de criminalitate. Transformările socio-

economice fără precedent din Europa
în ultimii 70 de ani au pus sub semnul
întrebării sistemele de valori tra di ţio -
nale şi au schimbat fundamental struc -
tu rile sociale. Acest lucru face evident
faptul că atitudinile colectiviste în rân -
dul europenilor sunt în declin, înles -
nind apariţia unui individualism mult
mai pronunţat.

Peisajul crimei organizate din Eu -
ro pa va fi dominat tot mai mult de re -
ţele libere, nedefinite şi flexibile, forma -
te din antreprenori criminali. Infractorii
vor lucra ca „liber profesionişti” şi nu
vor mai face parte din reţele mai mari
sau grupuri organizate.

Infracţiuni anonime
în transport prin
Internet
Uniunea Europeană beneficiază

de infrastructuri de transport şi logis -
ti că bine dezvoltate, care literalmente
mişcă persoane şi mărfuri între Statele
Membre. Sectorul de transport şi lo -

gis tică este de o importanţă crucială
pen tru economiile Statelor Membre şi
asi gură locuri de muncă pentru milioa -
ne de cetăţeni ai Uniunii. Statisticile
confirmă faptul că o familie din cadrul
Uniunii Europene plăteşte în medie
mai mult de 10% din totalul cheltuielilor
anuale pe transport şi navetă, în timp
ce volume mari de marfă sunt trans -
por tate în întreaga Uniune.

În viitor, infrastructura de transport
şi logistică în Europa va trebui să de -
ser vească o cerere în continuă creş -
te re pentru o mobilitate sporită a per -
soa nelor şi bunurilor, reducând, în
acelaşi timp, impactul asupra mediului
a tehnologiilor utilizate.

Inovaţia în domeniul transportului
şi logisticii va permite grupărilor de
cri mă organizată să crească rata in -
frac ţiunilor comise în mod anonim pe
inter net, de oriunde şi oricând, fără a

fi necesară prezenţa fizică într-un anu -
mit spaţiu.

Pentru a se asigura satisfacţia cli -
en tului, sectorul de transport şi lo gis -
tică al Uniunii va trebui să furnizeze
mijloace rentabile şi eficiente energetic
de transport al mărfurilor şi persoa -
ne lor. 

Potrivit raportului Europol, proble -
mele de mediu şi creşterea presiunii
asupra resurselor naturale vor face
ca principiul unei economii de parta -
jare să devină din ce în ce mai popu -
lar. Acest model economic favorizează
modurile alternative de transport, cum
ar fi noile forme de transport public şi
serviciile de transport la cerere activa -
te prin aplicaţii online, în plus faţă de
modelele stabilite, cum ar fi partajarea
bicicletelor şi a autoturismelor. Progre -
sele tehnologice şi intensificarea
schimbului de date va facilita dez vol -
tarea unor astfel de mijloace de trans -
port inovative. Combustibilul poate
deveni prohibitiv de scump pentru in -
divizi, acest lucru conducând la în cu -
ra jarea împărţirii autoturismului fo -
losind aplicaţii online. 

Rute noi, curierat în
creştere, riscuri mai
mari 
Inovaţia şi dezvoltarea în domeniul

transportului şi logisticii necesită in -
ves tiţii semnificative de capital: finan -
ţa rea de noi proiecte şi întreţinerea
in frastructurilor existente va fi o pro -
blemă-cheie în acest sector. Experţii
citaţi de Europol apreciază că finan -

ţa rea proiectelor se va baza tot mai
mult pe parteneriatele public-private.

În plus, documentul publicat de
Eu ropol arată că, în logistică, siste -
me le de crowd-sourcing ar putea fi
folo site pentru a eficientiza costurile
în lanţurile de aprovizionare. De exem -
plu, cetăţenii care trăiesc şi călătoresc
în zonele urbane zi de zi pot coordona
livrarea de pachete între ei. În plus,
co laborarea între competitori va face
ser viciile de transport şi logistică mai
rentabile şi mai sustenabile. Comerţul
la nivel global va continua să crească
în fiecare an şi va solicita crearea de
noi moduri şi rute de transport care vor
conduce la apariţia sau dezvoltarea
ulterioară a unui număr sporit de
hub-uri cheie de infrastructură la nivel
mon dial. China şi Brazilia demonstrea -
ză că pot continua dezvoltarea lor ca
pieţe importante pentru transport şi
lo gistică. Asia Centrală este foarte pro -
babil să se dezvolte ca o regiune-che -
ie de tranzit iar topirea gheţii arctice
va permite utilizarea unor rute de
trans port maritim în Oceanul Arctic,
care au fost inaccesibile anterior. Noi
rute vor conecta părţi din Asia, Ame -
rica de Nord şi Europa și vor duce la
o diversificare a opţiunilor de transport
maritim, punând la dispoziţie soluţii
de transport mai rapide şi mai ieftine.

Conform Europol, comerţul online
se va baza foarte mult pe un sector
eficient de transport şi logistică la nivel
mondial, care să susţină creşterea
fără precedent şi să deservească
clienţii din toate părţile lumii. Serviciile
de curierat şi de coletărie vor deveni
tot mai importante şi mai sofisticate,
ne cesitând mai multe depozite regio -
nale mai aproape de pieţele de livrare.
Se curizarea acestor depozite şi a lan -
ţurilor de aprovizionare va deveni din
ce în ce mai dificilă, ceea ce va per -
mite o abordare diferită de punere în

practică a unor sisteme de secu ri tate,
im plicând atât mediul privat, cât şi
sectorul public.

Soluţiile digitale - o
armă cu două tăişuri
În viitor, o mare parte din mobilitate

se va baza pe soluţii digitale. Multe
din tre aceste soluţii vor folosi analize
de Big Data, de multe ori în timp real,
pentru a preconiza comportamente,
con diţii şi evenimente ce pot influenţa
ce rinţele clientului de servicii de trans -
port și logistică.

Integrarea dezvoltării infrastructurii
de transport cu dezvoltarea infra struc -
turii digitale va fi esenţială pentru a
asigura dezvoltarea unei reţele de
trans port prompte şi eficiente. Inova -
ţi ile în tehnologia informaţiei, auto ma -
ti zare și robotică vor aduce noi tipuri
de vehicule pe piaţă. Vehiculele auto -
mate fără şofer (Unmanned Automatic
Vehicles), precum autoturisme, mijloa -
ce de transport aeriene sau maritime
vor deveni utilizate pe scară largă. 

Conceptul de „Fabricare per so -
nală” prin utilizarea imprimantelor 3D
va revoluţiona logistica de mâine. În
multe cazuri, producţia de bunuri va
avea loc mult mai aproape de punctul
de livrare, de multe ori în aşa-numitele
„magazine de fabrică” sau direct la
do miciliu. 

Aşa ar putea arăta, potrivit rapor -
tului Europol, contextul economic în
care se va desfăşura mâine crimi na -
li tatea organizată. Mai multe informaţii
pri vind direcţiile în care este posibil
să evolueze atacurile criminale vă vom
pre zenta în numărul următor al re -
vistei.

Mihai CAZACU
Consultant anti-fraudă

mihai.cazacu@consultant.com

Criminalitatea
organizată, încotro? (I)
Reţele libere, nedefinite şi flexibile, formate din antreprenori
criminali, infractori care vor lucra ca liber profesionişti, soluţii
digitale folosite pe scară largă, din ce în ce mai greu de securizat,
servicii de curierat din ce în ce mai sofisticate, care ar putea face
obiectul atacurilor criminale. Sunt câteva dintre posibilele direcţii
pe care le-ar putea adopta în următorii ani criminalitatea
organizată, potrivit ultimului raport publicat de Europol.

Mihai
Cazacu
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A sociaţia Română de Logistică
a primit recent scrisoarea ofi -
cia lă din partea ELA prin care

ARILOG era anunţată că proiectul com -
paniei Fashion Days, „Logistics & Ope -
rations with Style”, se află prin tre finalişti
alături de alte 5 proiecte in ternaționale.
Competiţia organizată de Asociația
Europeană de Logistică, for mată din
peste 30 de organizaţii naţio nale din
Europa, aduce în prim plan proiecte ju -
ri zate într-o primă fază la nivel național,
care trebuie să de scrie initiaţive din in -
dustria logistică şi supply chain.

„Pentru prima dată în istoria Pre -
mi ilor ARILOG, o companie din Româ -
nia atinge această performanţă“, se
arată într-un comunicat transmis la re -
dacţie. Ceremonia de decernare a pre -
mi ilor ELA, în cadrul căreia vor fi anun -
ţaţi câștigătorii, va avea loc pe 22
apri lie, la Bruxelles. Asociaţia Română
de Logistică invită membrii să fie ală -
turi de compania Fashion Days la Bru -
xelles, ţinând cont de faptul că rezul -
ta tele obţinute sunt remarcabile şi
re prezintă un mare pas înainte pentru
in dustria logistică din România.

Fashion Days -
Operations &
Logistics with style
Fondată în 2009 de către antre pre -

nori elveţieni, iar din 2012 parte din
Nas pers Group, Fashion Days s-a ex -
tins rapid, devenind cel mai mare club
de shopping online din Europa Cen -
trală şi de Est pe segmentul fashion.
As tăzi, peste 6 milioane de uti lizatori
din România, Bulgaria, Un garia, Cehia,
Slo vacia, Polonia şi Slo ve nia se bucură
zil nic de mai mult de 500.000 de pro -

du se de la peste 1.000 branduri. De
men ţionat că singurul centru logistic şi
operaţional se află în Bucureşti, iar de -
partamentul Logis ti că, cu peste 150 de
angajaţi, asigură zil nic prelucrarea şi
livrarea a mii de co lete către clienţii
Fashion Days din cele 7 ţări în care ac -
ti vează compania. Astfel, începând cu
2012 au fost pro iectate, aplicate şi dez -
vol tate proiecte stra tegice axate pe trei
direcţii prin ci pa le: reducerea timpului
de livrare că tre clienţi; eliminarea erorilor
din proce sarea comenzilor; creşterea
nu mărului de produse disponibile. O -
biec t ivele au putut fi îndeplinite prin trei
proiecte importante.

Primul a avut în prim plan stabilirea
unui parteneriat strategic cu firma de
curierat DPD la nivelul Europei Cen tra -
le şi de Est, proiect unic în această
zonă prin anvergura sa. „Prin acest par -
te ne riat, Fashion Days a realizat per -
formanţa de a livra în maximum 48 de
ore comenzile clienţilor din Slo ve nia,
Po lonia şi Cehia, iar pentru Ro mâ nia,
Bul garia, Ungaria în maximum 24 de
ore. Pe lângă timpul de livrare ex trem
de scăzut, trebuie menţionate şi alte
be neficii majore ale acestui sis tem: re -
du cerea semnificativă a cos tu ri lor de li -
vra re, posibilitatea de ges tio nare unitară

a încasărilor ramburs în 6 monezi lo -
ca le, capacitatea de track & trace pentru
fiecare colet, sistem in teractiv de no ti -
fi care a livrărilor către cli enţii Fashion
Days“, a explicat Paul Copil, Head of
Operations. Cel de-al doilea proiect ţine
de instalarea unei linii automatizate pen -
tru procesare co menzi, care a dus la
triplarea capa ci tăţii de procesare zilnică.
„Am crescut viteza de procesare a co -
menzilor cu un grad foarte mic de eroa -
re şi toate a cestea cu o reducere sem -
ni ficativă de costuri“, a mai arătat Paul
Copil. Cel de-al treilea proiect care a dus
la îndeplinirea obiectivelor a constat în
creşterea capacităţii de stocare pentru
sus ţinerea vânzărilor retail - de la 1.700
mp în 2013 la 9.000 mp în pre zent, prin
deschiderea unui depozit spe cializat în
activitatea de retail. În noul context, pot
fi realizate mai mult de 40.000 de livrări
în fiecare zi. „Ex pu nem mai mult de
500.000 de pro duse de la peste 1.000
de branduri, fiind unici în piaţă ca
urmare a acestei game extrem de largi.
Cu toate a ces tea, putem realiza livrări
către clienţii din 7 ţări în termen de 1-3
zile“ a su bli niat Jan Vichr, Fondator &
CEO Fa shion Days. În spatele poveştii
de suc ces Fashion Days, se află o
echipă tâ nără şi entuziastă, cu peste
500 de an gajaţi în cele 7 ţări din Europa
Cen trală şi de Est. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

European Gold Medal in Logistics & Supply Chain

O companie
românească, în
premieră, în finală
După ce a fost marele câştigător al Premiilor ARILOG din 2014, proiectul
Fashion Days „Logistics & Operations with style”, care şi-a adjudecat trofeul
la categoria Best Logistics & Operational Excellence, s-a calificat în finala
European Gold Medal in Logistics & Supply Chain. Clasarea între cele mai
apreciate experienţe în logistică în cadrul competiției organizate de European
Logistics Association (ELA) reprezintă o premieră pentru România. W im Bosman confirmă astfel,

şi pe baza rezultatelor înre -
gis trate în 2014, trendul de

creş tere a afacerii, rezultatele pozitive
ob ţinute datorându-se în primul rând
ser viciilor logistice integrate 3PL+ de
de pozitare, transport şi distribuţie, dar
şi investiţiilor de peste 500.000 de
euro, direcţionate în spaţii de de po zi -
tare, mijloace de transport şi utilaje
de manipulare.

Potrivit informaţiilor funizate de
Managing Directorul companiei, 2014
a fost anul fidelizării clienţilor din por -
to foliu prin adaptarea şi oferirea unor
so luţii logistice integrate, care au con -
dus la preluarea unora dintre proce -
se le interne ale clienţilor în vederea
efi cientizării activităţilor operaţionale,
dar şi a reducerii de costuri interne
ale acestora din urmă. Astfel, com pa -
nia a numărat în 2014 peste 500 de
clienţi activi, majoritatea provenind din
retail electronice - electrocasnice,
FMCG, automotive şi oil & gas.

Pentru 2015, Wim Bosman Ro mâ -
nia a bugetat investiţii de 500.000 de
euro, la care se adaugă posibilitatea

suplimentării planului investiţional
până la o valoare finală de 1,2 mili -
oa ne euro, în funcţie de direcţiile de
dez voltare stabilite împreună cu clien -
ţii. Investiţiile vor fi concentrate în dez -
voltarea şi adaptarea serviciilor exis -
tente, în suplimentarea capacităţii de
depozitare, precum şi în creşterea
flotei.

Şi 2015 arată bine
Printre obiectivele companiei în

anul curent se numără o nouă creştere
a afacerilor de până la 12%, precum
şi o majorare din punct de vedere a
vo lu melor, susţinută de investiţiile rea -
lizate şi de identificarea şi finalizarea
de noi proiecte. 

„Creşterea din 2014 se datorează
în primul rând eforturilor susţinute şi
muncii depuse de întreaga echipă
Wim Bosman România, de la perso -
na lul din teren până la colegii de la bi -
rouri şi din funcţiile de management.
De asemenea, apartenenţa la grupul
in ternaţional de logistică Mainfreight
ne-a oferit suportul necesar pentru a

oferi servicii integrate de logistică,
adap tate nevoilor fiecărui client în
parte, oriunde în lume şi pe toate ca -
nalele de transport. Aşteptăm de la
2015 o stabilizare a mediului eco no -
mic care să ne menţină într-un ritm
de creştere constantă. Suntem încre -
ză tori că acest lucru este posibil şi că
2015 va aduce mai multă predic ti bi -
litate pentru a putea dezvolta proiecte
noi şi proiecţii realiste”, a precizat Emil
Ion.

Companie cu acţionariat româno-
olandez, Wim Bosman România este
unul dintre cei mai importanţi jucători
de pe piaţa locală de transport şi lo -
gis tică. Susţinută de o puternică reţea
de distribuţie, Wim Bosman oferă so -
luţii integrate de depozitare, transport
şi distribuţie, specifice fiecărui client
în parte. Face parte din grupul olandez
Wim Bosman, companie cu prezenţă
in ternaţională, activă cu 23 de divizii
în nouă ţări şi o cifră de afaceri anuală
de peste 250 milioane euro. Începând
cu 2011, Wim Bosman a devenit sub -
si diara din Europa a Mainfreight, grup
lo gistic neozeelandez prezent în
Ocea nia, Asia, USA şi Europa prin
221 filiale, peste 5.200 de angajaţi şi
o cifră de afaceri anuală de 950 mi li -
oane euro.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Wim Bosman România în 2014

Creştere de 20%
a afacerilor
Wim Bosman România, parte a grupului neozeelandez Mainfreight,
a încheiat anul 2014 cu afaceri de 58,8 milioane lei, în creştere cu
20% faţă de 2013, când compania a înregistrat afaceri în valoare
de 48,9 milioane lei şi un profit de 1,1 milioane lei, la acelaşi nivel
cu cel obţinut în 2013. Datele au fost comunicate de Emil Ion,
Managing Director al companiei.

CCaalliiffiiccaarreeaa  FFaasshhiioonn  DDaayyss  îînnttrree  pprriimmeellee  pprrooiieeccttee  eeuurrooppeennee  ddee  llooggiissttiiccăă  aallăăttuurrii  ddee
ppllaassaarreeaa,,  îînn  22001144,,  aa  lluuii  DDrraaggooşş  GGeelleeţţuu,,  mmaannaaggiinngg  ddiirreeccttoorr  KKLLGG  EEuurrooppee  LLooggiissttiiccss,,
ppee  ppooddiiuummuull  „„EEuurrooppeeaann  GGoolldd  MMeeddaall  iinn  LLooggiissttiiccss  &&  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  --  PPrrooffeessssiioonnaall
ooff  tthhee  YYeeaarr““  ddeemmoonnssttrreeaazzăă  ccăă  RRoommâânniiaa  ssee  aaffllăă,,  ccuu  aaddeevvăărraatt,,  îînn  eelliittaa  EEuurrooppeeii..

Emil
Ion
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Întrebările lunii MARTIE (etapa 64)

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTI

1. Programul Principal de Producţie
este:

a. un program de producţie caracterizat
prin distribuţia uniformă a sarcinilor
de lucru 

b. un program detaliat de producţie
a unui set prestabilit de produse
sau componente, în care loturile
de producţie au stabilite
datele de început şi 
de încheiere 

c. un program detaliat de
producţie care ia în considerare
capacitatea demonstrată 
în perioada corespunzătoare 

d. un plan care specifică toate
cantităţile de produse ce trebuie
asamblate şi datele finale pentru
asamblare

2. Care dintre următoarele informaţii nu
este necesară pentru CRP
(planificarea cerințelor de
capacitate)?

a. fişierul de transport 
b. fişierul de secţie 
c. comenzile în lucru 
d. documentele de comandă

3. Cea mai bună metodă de
îmbunătăţire a performanţelor
furnizorului este:

a. exercitarea presiunii pentru reducerea
preţului pentru serviciile şi produsele
livrate

b. stabilirea unei relaţii apropiate cu
furnizorul şi mutual benefică 

c. lansarea continuă de licitaţii 
d. schimbarea frecventă a furnizorului

HENKEL

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteți răspunde până pe 10
aprilie prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menționând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câștigătorii ediției din martie

şi variantele corecte de
răspuns vor fi publicate în

numărul din aprilie al revistei
ZIUA CARGO.
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Întrebările lunii FEBRUARIE (etapa 63) şi răspunsurile corecte:

1. Metoda „push“ presupune:
a. Perioade de livrare mari,

prognozarea relativ corectă a
cererii, un sortiment variat de
produse - CORECT

b. Producție la comandă pentru
satisfacerea comenzii pe loc 

c. Un sortiment redus de produse,
perioade mari de livrare,
prognozarea corectă a cererii

d. Permite ținerea inventarului și a
producției pe posturi de lucru sub
un control mai strict.

2. VSM - Value stream mapping
reprezintă:

a. Reprezentarea grafică sub formă
de hartă a fluxului valoric -
CORECT

b. Instrumentul folosit pe scară largă,
care vizează eliminarea indisciplinei
salariaților

c. Cuprinde finalul lanțului valoric
privind livrarea produselor finite
către clienți

d. Prezintă informații abundente în
metoda de optimizare prin metoda
5S.

3. Metoda Kaizen semnifică:
a. Stocurile și capacitățile excedentare

denotă existența unor probleme în

procesele care generează
serviciul sau produsul respectiv -
CORECT 

b. Reprezintă tehnica de fabricație
care permite realizarea de layout-
uri liniare pentru activități de volum
redus 

c. Un grup de puncte de lucru,
controlate prin computer, în care
materialele și mașinile sunt
manevrate/încărcate automat

d. Un ansamblu de procedee vizând
proiectarea de sisteme cât mai
sigure, care îngrădesc și reduc la
minimum posibilitatea de eroare
umană.
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Testele de
iarnă Daimler

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 64-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.

Câştigătorii lunii FEBRUARIE
AAddiinnaa  BBăănneessccuu  şşii  IIoonnuuţţ  AAssaafftteeii
EEii  aauu  ffoosstt  ccoonnccuurreennţţiiii  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt  llaa
îînnttrreebbaarriillee  lluunniiii  ffeebbrruuaarriiee,,  cceeaa  ddee  aa  6633--aa  eettaappăă  aa
ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă,,  uurrmmâânndd  ccaa  aall  ttrreeiilleeaa
pprreemmiiuu  ssăă  ssee  rreeppoorrtteezzee  ppeennttrruu  lluunnaa  vviiiittooaarree..

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (64)
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NOU MODUL REZMAX
Date fiind noile norme legislative,
privind folosirea caselor de marcat
în transport, REZMax va avea în
curând un nou modul, denumit
REZMax POS (POS = point of
sale/punct de vânzare).
Acest modul va fi o aplicație ce se
poate instala pe calculatoare cu
sisteme de operare Windows și
poate comanda case de marcat,
pentru emiterea automată a
bonurilor fiscale. Pe lângă
aceasta, aplicația va prezenta o
interfață rapidă pentru
introducerea rezervărilor și
tipărirea biletelor. Aceasta va
comunica în timp real cu serverul
REZMax, însă va permite și
înregistrarea rezervărilor când
legătura internet nu este prezentă,
urmând ca datele introduse să se
sincronizeze în momentul
restabilirii legăturii la internet.
Acest modul va fi accesibil gratuit
clienților REZMax.

BILETUL DE WEEKEND 
Cu oferta „Biletul de weekend”,
CFR Călători acordă reduceri de
până la 35% pe orice rută tur-
retur, cu orice tren, în funcţie de
numărul weekendurilor alese
dintr-o lună (2, 3 sau 4). Sunt
asigurate legături directe din
marile orașe - București, Craiova,
Timișoara, Cluj Napoca, Brașov,
Suceava etc - spre zonele
turistice - Valea Prahovei, Băile

Herculane, Buziaș, Șuncuiuș,
Rupea, Sighișoara, Cacica, Vatra
Dornei etc. Tariful de rezervare a
locului (de 4 lei) este opţional.
Totodată, pentru călătoriile
individuale între Sinaia şi Braşov
în zilele de vineri, sâmbătă şi
duminică, se acordă reduceri la
bilete.

MAI MULTE CURSE
TAROM

În perioada orarului de vară (29
martie - 24 octombrie), Tarom
măreşte numărul curselor pentru
5 destinaţii: între Bucureşti şi
Madrid, Barcelona, Stockholm,
Beirut (Liban) şi Amman
(Iordania). „De asemenea, am
reluat operarea pe relaţia
Bucureşti – Valencia”, precizează
directorul general al companiei,
Christian Heinzmann. Zborurile
din Bucureşti către Madrid şi
Barcelona vor creşte la 9
frecvenţe/săptămână, iar cel către
Stockholm va fi extins la 4
frecvenţe/săptămână. Cursa
Bucureşti - Beirut - Bucureşti va
ajunge la un total de 4
frecvenţe/săptămână în perioada

iunie - septembrie, iar zborurile
Bucureşti - Amman vor fi extinse
la 3 frecvenţe/săptămână.

4 LUNI FĂRĂ TAROM LA
ORADEA

Tarom a suspendat de la începutul
lui martie cele 13 curse
săptămânale pe care le avea pe
Aeroportul din Oradea, spre şi
dinspre Bucureşti, ca urmare a
dezafectării unora dintre sistemele
de ghidare la sol, iar piloţii
companiei trebuie să respecte
manualul de zbor al companiei
care interzice operarea în astfel de
condiții. Însă alte companii
continuă să folosească aeroportul
orădean, ce va fi închis complet în
perioada 22 aprilie - 20 iunie,
pentru lucrări de modernizare a
infrastructurii, ce prevăd înlocuirea
pistei actuale de 1.800 m cu una
nouă, de 2.100 m şi lată de 45 m,
faţă de cea actuală de 30 m. Din
21 iunie, aeroportul va fi redeschis
integral. Până atunci, persoanele
care doresc să ajungă la Bucureşti
cu avionul sunt nevoite să se
îndrepte spre celelalte două
aeroporturi mai apropiate, de la
Cluj sau de la Timişoara.

CURSE CHARTER 
DIN TIMIŞOARA

Aeroportul Timișoara are anunţate
de la operatorii de turism şi
companiile aeriene primele curse
charter din această vară. Din 26
mai, spre Creta - Heraklion vor fi
două zboruri pe săptămână: marţi
şi miercuri, cele de marţi fiind
operate de Blue Air cu aeronave
Boeing 737 (decolare la ora 13:15
și aterizare la Heraklion la 15:30)
iar cele de miercuri vor începe din
10 iunie, de Aegean Airlines, cu
aeronave Airbus A320 (decolare
la 20:20 şi aterizare în Heraklion
la 22:05). Cursele către Rhodos
vor debuta în 29 mai, în fiecare
vineri, fiind operate de Blue Air cu
aeronave Boeing 737 (decolare la
14:35 și aterizare la 16:50). Spre
Zakynthos vor fi zboruri din 8
iunie, în fiecare luni, cu decolare
Timişoara la ora 19:00 și aterizare
la ora 20:45. Cursele vor fi
operate de Aegean Airlines, cu
aeronave Airbus A319. Agenţiile
de turism oferă şi vacanţe cu
destinaţia Mallorca şi Costa
Brava, cu zbor pe ruta Timişoara -
Barcelona, folosind zborurile de
linie ale companiei Wizzair lunea
şi vinerea.

Între 6-8 martie, la întâlnirea
de Cupa Davis România -
Israel, de la Sibiu, Mercedes-
Benz Romȃnia, cu sprijinul
Ţiriac Auto, a pus la
dispoziţia organizatorilor şi
jucătorilor mai multe modele
Clasa C, Clasa E, Clasa M și
Noul Vito. Acestea au fost
oferite sportivilor și
oficialităților pe toată durata
meciurilor, echipa Israelului
beneficiind de confortul și
siguranța Noului Vito pe
drumul de la București către
Sibiu și retur. 
La această întâlnire din
cadrul Cupei Davis, România
a câștigat partida cu scorul
de 5-0. Echipa României a
fost formată din jucătorii
Adrian Ungur, Marius Copil,
Horia Tecău şi Florin Mergea,

iar căpitanul nejucător a fost
Andrei Pavel. Echipa este
aceeași care a învins toamna
trecută, la Bucureşti,
naţionala Suediei.
Mercedes-Benz România și
Federaţia Română de Tenis
au încheiat un parteneriat
oficial anul trecut, însă
compania germană este un
susținător cu tradiție al
sportului alb, atât la nivel
internațional, cât și în
România.

MERCEDES-BENZ SPRIJINĂ CUPA DAVIS
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P arcul auto al Regiei Autonome
de Transport București (RATB)
este îmbătrânit, ultimele auto -

bu ze fiind cumpărate în anii 2006-
2007. În prezent, circa 200 de auto -
bu ze din totalul de 1.147 nu mai pot
fi scoase pe traseu, în special prin lip -
sa pieselor de schimb. Șeful RATB se
gândește să achiziționeze, prin lici ta -
ție, 500 de autobuze noi. „Dacă am
avea în total 900 de autobuze, ar fi în
plus în circulație circa 100 față de ce
avem acum, fapt ce i-ar determina pe
bucureșteni să mai renunțe la mașina
personală”, ne-a precizat el.

În plus, Vincențiu Daniel Anto nes -
cu vrea să cumpere minibusuri, „care
pot pătrunde pe străduțe”. „Avem deja
companii private care ne fac con cu -
ren ță pe liniile preorășenești, dar care
intră destul de mult și în oraș”, ne-a
declarat el.

La capitolul tramvaie, șeful RATB
și-a propus să producă 55 de astfel
de vehicule nepoluante în Uzina
RATB, care să se alăture pe traseu
celor 280 de tramvaie care circulă în
pre zent (din totalul de 481 aflat în par -
cul auto al RATB). 

Pentru aprilie este programată pu -
nerea în circulație a unui nou tramvai
Bucur LF, atractiv prin eleganță și
design futurist. Până acum, au fost in -
troduse în trafic 13 tramvaie Bucur LF,
care circulă pe linia 1.

La troleibuze, din totalul de 297
aflate în parcul auto, sunt puse în cir -
culație 186 de troleibuze, dar și ele
au durata de viață depășită. „Nu avem
în plan să achiziționăm troleibuze, dar
avem un studiu pentru modernizarea
lor la uzina proprie de reparații a
RATB, unde lucrează în prezent 950
de angajați, față 3.000, în trecut. Este
foarte important ca în viitoarea trans -
formare a regiei (în societate comer -
cia lă - un proiect mai vechi al muni -
ci palității – n.r.) uzina să rămână a
noas tră, pentru că fără oamenii de
acolo nu am putea să rulăm parcul

exis tent”, ne-a precizat dir. gen. Anto -
nescu.

Investiții de peste
366 milioane lei
Programul de investiții de la buge -

tul local propus pentru anul 2015 cu -
prin de fabricarea a 10 tramvaie Bucur
LF (Low Floor), modernizarea altor 10
tramvaie și producerea unui prototip tot
LF, dar cu podea coborâtă în pro porție
de 80%. „Planul total de investiții pen -
tru anul 2015 depășește 366 de mi li -
oa ne de lei, dar aș începe cu sub ven -
ția planificată de la bugetul local, care
în sumează 600 de milioane de lei -
su mă necesară acoperirii dife ren ței
dintre costurile și veniturile RATB. În
2014 am avut venituri proprii de 357,6
milioane lei, din vânzarea tit lu rilor de
călătorie - circa 163,5 milioane lei -, din
publicitate și închirieri spații sau utilaje
- 5,95 milioane lei -, iar din alte venituri,
în jur de 188,18 milioane lei”, ne-a pre -
cizat Vincențiu Daniel An tonescu. 

Pentru proiectele de investiții, șeful
RATB a trimis note de fundamentare
către Primăria Capitalei, exprimân -

du-și convingerea că „un posibil start”
ar putea fi anul 2015. 

Benzi unice pentru
transportul în comun
RATB se află sub autoritatea Con -

si liului General al Municipiului Bucu -
rești (CGMB), for de la care dir. gen.
Antonescu așteaptă sprijin pentru mul -
ti plicarea benzilor unice pe care să
cir cule transportul public - deja imple -
men tate pe anumite bulevarde din
centru - și pentru sincronizarea sema -
foa relor astfel încât vehiculele RATB
să aibă prioritate în intersecții.

„În afară de tramvaiele gen metrou
ușor, sunt trei sau patru coridoare uni -
ce pentru linii de autobuze, dar ar mai
fi nevoie. În plus, nici acestea nu sunt
respectate de către șoferii bucureșteni,
unele fiind ușor avariate iar stâlpișorii
de delimitare nu mai există. Dacă noi,
ca șoferi, vom încălca mereu liniile
dedi cate ale RATB, vom produce
întâr zieri ale mijloacelor de transport
în comun. De asemenea, ne confrun -
tăm cu foarte multe cazuri de parcări
neregulamentare pe aceste benzi

unice, mașinile lăsate acolo blocând
traseul mijloacelor de transport public
și accesul la calea de rulare. Ne-ar
ajuta foarte mult intervenția Poliției
Ru tiere sau a Poliției Locale”, ne-a
mai spus directorul general al RATB.

Parcări la capete
de linie
Totodată, un proiect mai vechi dis -

cutat și în Consiliul General, prevede
construirea unor parcări la capete de
linie, respectiv pe Autostrada Bucu -
rești-Pitești, capăt de linie spre Militari,
pe Autostrada București-Constanța,
capăt de linie înspre Titan sau capătul
liniei 21.

„Acolo ar putea exista pe viitor
niște parcări pentru cei care tranzi -

tea ză Capitala, dar și pentru bucu reș -
teni, astfel încât aceștia să își poată
lăsa mașina și să circule cu mijloacele
de transport în comun, cum se întâm -
plă în alte țări. În acest fel, am reduce
o sursă importantă de poluare, oferin -
du-le locuitorilor Capitalei șansa de a
trăi într-un mediu mai curat”, este de
părere Vincențiu Daniel Antonescu.

Autobuze electrice,
în probe
În acest sens, șeful RATB are un

proiect ambițios pentru centrul Capi -
ta lei, unde gradul de poluare este ri -
di cat: introducerea de autobuze elec -
trice. Pentru început, astfel de mijloace
de transport în comun nepoluante vor
circula în probe începând din 15 mar -

tie. Vor fi introduse mai întâi, pe o linie,
două astfel de vehicule provenite de
la o firmă din China, apoi un autobuz
de la un furnizor din Cehia. 

Dir. gen. Antonescu vrea să vadă
cum funcționează aceste mijloace de
transport ecologice și ce părere au
călătorii despre ele. Însă prețul de
peste 400.000 de euro al unui autobuz
electric este dublu sau chiar triplu față
de cel al unuia obișnuit, iar acumu la -
torii mai costă și ei între 50.000 și
60.000 de euro. Totuși, șeful RATB ar
dori să achiziționeze câteva astfel de
mijloace de transport ale viitorului.
Însă accesarea de fonduri europene
pentru acestea este condiționată de
transformarea Regiei în societate
comercială.

Transformarea
în S.C., șansa
fondurilor europene
„Statutul de regie autonomă nu ne

permite să accesăm fonduri europene
și trebuie să începem anul acesta
transformarea RATB în societate co -
mer cială. Acum suntem în faza întoc -
mi rii drafturilor de statut și a celor pri -
vind contractele de servicii publice pe
care va trebui să le încheiem cu
Primă ria Capitalei, fără de care nu am
putea să asigurăm transportul pasa -
ge rilor. Transformarea Regiei în socie -
ta te comercială este legată de aceste
contracte de servicii publice de trans -
port. Dacă nu ne transformăm în so -
cie tate, există riscul, într-o variantă
pe simistă, ca în 2019 să rămânem
doar cu tramvaie și troleibuze - dar
să pierdem chiar și această parte de
transport electric”, avertizează dir. gen.
Antonescu.

Șeful RATB dă asigurări că aceas -
tă transformare nu înseamnă restruc -
tu rarea de personal, fiind posibile chiar
angajări: „Acum avem 10.625 de sa -
la riați, dar personalul este subdi men -
sionat pe anumite departamente”. 

Vincențiu Daniel Antonescu  con -
si deră că varianta cea mai corectă
este transformarea regiei într-o socie -
tate comercială cu acționar unic Pri -
măria Capitalei. De altfel, a fost făcut
și un studiu care a arătat același lucru.
„Abia după 4-5 ani, dacă există și alte
opțiuni de finanțare și de susținere,
putem să ne gândim la alt scenariu.
Dacă Primăria ar fi acționar unic, am
putea atrage și noi fonduri europene
- o gură de oxigen care ne-ar ajuta
foarte mult la producția de tramvaie,
la modernizarea și repararea parcului
actual. Vom avea un alt grad de li ber -
tate”, a conchis directorul general al
RATB.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

RATB se înnoiește
cu 500 de autobuze
și 55 de tramvaie
Vincențiu Daniel Antonescu, directorul general al RATB,
vrea să înnoiască parcul regiei cu 500 de autobuze și
55 de tramvaie noi, achiziționate prin licitație în cadrul
unui program multianual pe 4 ani.

Vincențiu
Daniel 
Anto nes cu
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A utoritatea de Supraveghere
Fi nanciară (ASF) a anunțat
mic șorarea prețurilor RCA de

că tre jumătate din societățile de asi -
gurări (Allianz-Ţiriac, Astra, City In su -
rance, Euroins şi Generali) pentru șo -
ferii de până în 25 de ani, care
re pre zintă însă abia 1,54% din totalul
asi guraților. Astfel, din cele peste 3,1
milioane de poliţe RCA pentru per -
soa ne fizice încheiate anul trecut,
47.987 aparțin şoferilor din această
ca tegorie. Cristian Muntean, preșe -
din tele Asociației Societăților de Ser -
vi ce Auto Independente (ASSAI),
reclamă o „cacealma”: „Este evident
că ASF a eșuat din nou, lamentabil,
în misiunea sa de protejare a consu -
ma torului, iar încercarea de mani pu -
lare a percepției asiguraților RCA aco -
peră, de fapt, legăturile subterane
ex trem de strânse și de bolnăvicioase
pe care le are cu piața suprave ghea -
tă”.

După câteva zile de la aceste cri -
tici, în piață au apărut și schimbări de
preț ușor avantajoase pentru tinerii
între 27 și 30 de ani. Sunt însă „mai
de grabă simbolice”. „Polița RCA pen -
tru o tânără de 27 de ani s-a ieftinit
de la 787 lei la 781 lei pe 6 luni, ceea
ce reprezintă o scădere de 0,8%,
adică cu 6 lei mai puțin”, demon strea -
ză Cristian Muntean cu o copie a RCA.
Mai mult, aceste scăderi au fost con -
trabalansate de asigurători cu majorări
la categoria considerată cea mai „res -
pon sabilă” în trafic: șoferii de peste
40 de ani. Și nici transportatorii - șoferi
pro fesioniști - nu au scăpat. 

Muntean acuză că „pentru a re cu -
pera acele «discounturi», societățile
de asigurări au transferat povara
acelor diferențe de costuri majorând
prețul pri mei RCA pentru persoane
juridice sau persoane fizice situate în
alte ca tegorii de vârstă”. „Cu toate
acestea, po lița RCA rămâne la un cost
prohibitiv pen tru tineri. De exemplu,
o tânără de 25 de ani, proprietara unui
VW Golf, plă tește 2.215 lei RCA pen -
tru 6 luni, adică 500 de euro. Tinerii
din jurul vâr stei de 30 de ani achită în
pre zent chiar și cu 45% mai mult pen -
tru polița RCA. Totodată, o persoană
de peste 60 de ani va achita cu până
la 25% mai mult pentru RCA. În fine,
pen tru trans portatori, prețul a crescut
cu până la 250% la reînnoirea poliței

RCA după 6 luni”, exemplifică pre șe -
din tele ASSAI.

Escrocheria Malus
Bonus
Totodată, „conceptul Malus Bonus

prac ticat în România este mai degrabă
o escrocherie, fiind proiectat să avan -
ta jeze, prin rezultatele sale, societățile
de asigurări”, reclamă Cristian Mun -
tean. „În prezent, dacă ai un cazier al
accidentelor curat mai mulți ani la rând
(Ex: Bonus 8) și intenționezi să îți
schimbi mașina, cu cea nouă vei porni
de la un Bonus 0. Practic, întreg isto -
ri cul privind daunalitatea se resetează.
Este un sistem incorect și inechitabil”,
explică el.

În opinia sa, „este o anomalie în
mod deliberat făcută de către asigu ră -
tori care, astfel, majorează nejus ti fi cat
costul unei polițe RCA printr-o în cadrare
nemeritată a asiguratului într-o zonă de
risc în care acesta nu mai beneficiază
de reducerile de cost cuvenite”.

Gestionarea
a 2,6 miliarde de lei,
o enigmă 
Muntean este revoltat și de modul

cum sunt gestionați banii publici co -
lectați de asigurători: „Din perspectiva
acestor contribuabili captivi, RCA este
asimilată unei obligații precum taxele
și impozitele. Iar abordarea firmelor
de asigurări este eronată asupra aces -
tui produs, deși rolul lor ar trebui să
fie similar celui administratorilor de
fon duri mutuale, care pot intra în fali -
ment iar banii colectați rămân intacți
și își păstrează destinația”. „Când vor -
bim despre bani publici, trebuie înde -
plinite în mod obligatoriu minim două
obligații imperative: responsabilitatea
și transparența cheltuirii lor. Așa ar
tre bui să facă ASF și societățile de
asi gurări: să explice detaliat și trans -
pa rent cum sunt cheltuiți banii colec -
tați. Să știm dacă anumite costuri (de
ex. chirii supraevaluate cu 400% față
de spații similare închiriate, achiziții
soft la prețuri de milioane de euro,
cos turi de zeci de milioane de euro
achi tate societăților de reasigurări din
ace lași grup de firme cu sedii în pa -
radisuri fiscale etc) sunt atribuite co -
rect și prin licitație. Or, acest lucru nu
se întâmplă în România; nu știm cum
sunt cheltuiți cei peste 2,6 miliarde lei
co lectați în 2014”, atrage atenția Cris -
tian Muntean.

În anul care a trecut de la prelua -
rea mandatului la șefia ASF, Mișu
Negrițoiu și-a premiat subalternii cu
60% din salariu, iar el a încasat peste
170.000 de euro, fără a sancționa vreo
so cietate de asigurări pentru scum pi -
rea aberantă a RCA și deprecierea
puternică a modului de despăgubire,
situație confirmată și de numărul
ridicat de reclamații transmise către
ASF, mai acuză președintele asociației
service-urilor auto independente. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Captivii RCA
Cei peste 5,3 milioane de conducători auto din România au devenit
captivii unui sistem de taxare de tip acciză: polița RCA este
scumpită în fiecare an de asigurători, care folosesc acești bani
fără niciun control din partea statului.

Ieftinire „simbolică”: polița RCA
pentru o tânără de 27 de ani s-a
ieftinit de la 787 lei la 781 lei pe 6
luni, ceea ce reprezintă o scădere
de 0,8%...
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„Concurența oferă preţuri foarte
joase, însă cu nişte condiţii precare.
La ora actuală, deservim toţi clienţii de
top din Timişoara şi discutăm la minut
cu ei. Sunt stabilite criterii de per for -
manţă, nu avem întârzieri și singurele
momente în care nu am ajuns la timp
au apărut din cauza unor accidente
rutiere, care au determinat blocaje pe
şosea. În plus, avem o înţelegere:
când întârziem, plătim taxiurile oa me -
nilor. Avem dispecerat care conto ri -
zea ză plecările şi sosirile. La orice re -
clamaţie, ne uităm la instrumentele
de management al flotei și avem răs -
pun sul“, a explicat Dorin Jurjuț.

Interesant este faptul că, prin
modul în care a abordat piața, com -
pa nia de transport timișoreană a reușit
să determine o creștere generalizată
a tarifelor de transport.

„Noi am tras preţurile în sus, pe
bună dreptate. Concurenţa, cu au to -
care şi condiţii joase calitativ, a ridicat
şi ea preţurile, nejustificat însă, fără
in vestiţii care să sprijine acest lucru.
Am reușit să convingem prin orga ni -
za re, produs şi calitate. Când vindem
transport, oferim cea mai bună marcă
de autobuz și maşini noi. Fiecare per -
soa nă își dorește ca atunci când plea -
că într-o excursie sau își trimite copilul

cu autobuzul sau autocarul, să bene -
fi cieze de cele mai bune condiţii şi să
fie în siguranţă“, a declarat directorul
general Ravitex.

Transport turistic,
fără agenții
Astăzi, Ravitex deține o flotă de

35 de autobuze și autocare și, pe
lângă partea de transport de con ven -
ție, dezvoltă tot mai mult transportul
tu ris tic. Iar coordonatele au rămas
ace leași - calitatea serviciului atrage
cli enți de la sine.

„Solicitările pentru cursele turistice
vin de la sine. Ne contactează clienți
care ajung la noi datorită nemul ţu mi -
rilor create de alte firme de transport.
În România, media de vechime pe au -
to care este de 15 ani, ceea ce în -

seam nă un parc foarte îmbătrânit“, a
arătat Dorin Jurjuț.

În aceste condiții, Ravitex a reușit
să lucreze, în majoritatea cazurilor,
di rect cu clientul final, fără a se baza
pe agențiile de turism.

„Lucrăm rar cu agenţii de turism,
pentru că avem curse tot anul. Clienții
vin direct la noi. Oricum, nu e normal
ca agenţia să încaseze banii în avans
şi noi să primim banii când îşi aduc ei
aminte“, a arătat directorul general
Ravitex.

Calitatea în transporturi nu poate fi
atinsă fără șoferi bine pregătiți.

Astfel, dincolo de instrumentele de
monitorizare, Ravitex a dezvoltat un sis -
tem care asigură o selecție bună a șo -
 ferilor la angajare și continua îm bu nă -
tățire a performanțelor acestora în timp.

„Este greu până pui sistemul la
punct, pentru că oamenii nu vor să fie
scoşi din zona lor de confort. Cu unii
şoferi, tragi lozul câştigător, cu alţii nu.
Ține de calitatea umană. Degeaba eşti
şofer bun, dacă nu ai calmul şi răbdarea
necesare pentru a lucra cu oa menii. E
vor ba şi de ţinută, de mo dul în care te
prezinţi, de mici detalii. Ne bazăm și pe
pro gramul intern de pregătire. Avem
traineri separaţi pen tru transportul de
marfă şi cel de per soa ne. Astfel, ne-a
scă zut semnificativ consumul de mot o -
ri nă. A fost greu să-i învăţăm că motorina
nu se fură, pentru că multe firme acceptă
motorina furată ca formă de salarizare.
Credem cǎ am eliminat complet astfel
de incidente prin monitorizarea atentǎ
a consu mu lui cu ajutorul Fleetboard și
prin se si zarea organelor de poliție de
fiecare datǎ cȃnd sistemul ne oferea in -
dicii cu privire la sustrageri de motorinǎ.
Până la urmă, suntem colegi și nu putem
e xista unii fără ceilalți“, a explicat direc -
to rul general Ravitex.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

RAVITEX
De la marfă la persoane
Una dintre cele mai mari companii românești de transport marfă
s-a dezvoltat în ultimii ani și pe segmentul de transport călători.
Împrumutând precizia operațională specifică operațiunilor 
just-in-time, Ravitex a demonstrat că, pe o piață aparent saturată,
îți poți face cu ușurință loc prin calitate.

„„TTrraannssppoorrttuull  ddee  ppeerrssooaannee  eessttee  ccllaarr
aallttcceevvaa  ffaațțăă  ddee  cceell  ddee  mmaarrffăă..  LLaa
ppeerrssooaannee,,  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiii  mmuulltt  mmaaii
rreessppoonnssaabbiill,,  ttrreebbuuiiee  ssăă  ffiiii  mmuulltt  mmaaii
bbiinnee  pprreeggăăttiitt  pprrooffeessiioonnaall..  ÎÎnn  pplluuss,,
llaa  aacceesstt  ttiipp  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  iinnvveessttiiţţiiaa
şşii  eeffoorrttuull  ssuunntt  mmaaii  mmaarrii,,
aammoorrttiizzaarreeaa  eessttee  mmaaii  ggrreeooaaiiee  iiaarr
bbeenneeffiicciiiillee  aappaarr  mmaaii  ttâârrzziiuu..““

„„DDoorriimm  ssăă  ccrreeşştteemm  ppee  zzoonnaa  ddee  ttrraannssppoorrtt  ttuurriissttiicc..  EEssttee  oo  aaccttiivviittaattee  nnoouuăă
ppeennttrruu  nnooii,,  îînnssăă  mmeerrggeemm  ppee  ccaalliittaattee,,  aavvâânndd  ccoossttuurriillee  bbiinnee  mmoonniittoorriizzaattee  şşii
ooffeerriinndd  uunn  pprreeţţ  ccoorreecctt..““

FFlleeeettBBooaarrdd  eessttee  ssiisstteemmuull  ddee  mmaannaaggeemmeenntt  aall  ffllootteeii  ddeezzvvoollttaatt  ddee  MMeerrcceeddeess--BBeennzz  ppeennttrruu  aa  aassiigguurraa  uuttiilliizzaarreeaa  ooppttiimmăă  aa
aauuttoovveehhiiccuulleelloorr..  RReedduucceerreeaa  ccoonnssuummuulluuii  ddee  ccaarrbbuurraanntt,,  îîmmbbuunnăăttăățțiirreeaa  ssttiilluulluuii  ddee  ccoonndduucceerree  aall  șșooffeerriilloorr,,  mmoonniittoorriizzaarreeaa
ppeerrmmaanneennttăă  aa  ffllootteeii  ((ppoozziițțiiee,,  ddaattee  tteehhnniiccee))  ssuunntt  ccââtteevvaa  ddiinnttrree  aavvaannttaajjeellee  ooffeerriittee  ddee  ssiisstteemm..

E xistă, bineînțeles, diferențe im -
portante între transportul de
măr furi și cel de călători - ac -

ti vitatea este organizată în alt mod,
șo ferii trebuie să aibă un compor ta -
ment diferit, ecuația financiară are alte
coordonate... Și totuși, sunt o serie
de elemente care pot fi „împrumutate“
cu succes.

Monitorizarea strictă a costurilor,
pregătirea continuă a șoferilor pentru
un condus economic și, poate cel mai
im portant, utilizarea unor instrumente
de dicate flotelor de vehicule co mer -
ciale, care și-au dovedit utilitatea, au
ofe rit companiei Ravitex premisele
dez voltării segmentului de transport
că lători.

„Transportul de persoane a venit
ca o necesitate, la cererea clienţilor
pen tru care realizăm transport de
marfă. Aceștia și-au dorit un transport
de calitate: punctualitate, mijloace de
transport adecvate... Unul dintre clienţii
noştri, o companie multinaţională, ne-a
solicitat să îi oferim inclusiv serviciul
de transport pentru angajați, deoarece
nu a găsit în piață oferte care să îi sa -
tis facă toate cerinţele, rezonabile de

altfel“, a explicat Dorin Jurjuț, director
general Ravitex.

Precizie la minut cu
ajutorul FleetBoard
Transportul de mărfuri s-a adaptat

repede la solicitările marilor investitori
care au dezvoltat în România capa -
ci tăți de producție. Nu același lucru
s-a întâmplat cu transportul de con -
ven ție.

Prețurile mari ale autobuzelor și
a mor tizarea pe o perioadă mai înde -
lun gată reprezintă două dintre cauzele
care au făcut ca, în general, trans por -
tul muncitorilor să se realizeze cu ma -
șini vechi. Dar acesta nu este princi -
pa lul inconvenient pentru clienți.

„În prima fază, compania care ne-a
solicitat serviciul pentru transportul
angajaților a hotărât să ne finanţeze
primele mijloace de transport. A fost
vor ba despre trei autobuze urbane se -
cond-hand, cu capacitate de 100 de
locuri fiecare. Au avut încredere în noi
şi asta a contat foarte mult. Astăzi lu -
crăm cu 12 autobuze pentru ei“, a ară -
tat Dorin Jurjuț.

De remarcat este modul în care
s-a construit încrederea între Ravitex
și clienții pentru transportul de conven -
ție, în condițiile în care compania de
transport nu a putut să ofere niciodată
pre țurile cele mai mici din piață. Con -
di țiile bune de transport, flota nouă,
dar mai ales capacitatea de a prezenta
corect costurile reale, cât și moni to ri -
za rea permanentă a curselor au con -
vins tot mai mulți clienți. Iar aceste
lucruri au fost posibile prin utilizarea
FleetBoard, sistemul de management
al flotei dezvoltat de Mercedes-Benz.
Compania de transport timișoreană a
beneficiat de experiența acumulată
prin utilizarea acestui sistem pentru
flota sa de camioane.

Dorin Jurjuț, director
general Ravitex:

„„NNuu  îînncceerrccăămm  ssăă  nnee  bbaatteemm  pprriinn
pprreeţţuurrii..  AAvveemm  uunn  ccaallccuull  pprreecciiss  aall
ccoossttuurriilloorr  șșii  nnee  bbaazzăămm  îînn  aacceesstt
sseennss  ppee  ssiisstteemmuull  FFlleeeettBBooaarrdd,,  ccaarree
nnee  ooffeerrăă  ttooaattee  iinnffoorrmmaaţţiiiillee  ddee  ccaarree
aavveemm  nneevvooiiee..““
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A utovehiculele zilelor noastre
în corporează un număr foarte
mare de componente și este

foar te dificil să prevezi cum vor reac -
țio na acestea în diferitele condiții pe

care le vor întâlni de-a lungul exploa -
tă rii. Astfel, derularea unor teste eloc -
vente rămâne cea mai bună metodă
pentru a corecta eventualele proble -
me, înainte ca un nou model să fie

lan sat pe piață. Daimler ne-a invitat să
vedem „pe viu“ modul în care se
derulează testele de iarnă pentru
autobuze și autocare. Locul ales de
producătorul german este unul deja
celebru printre fabri can ții de mașini.
De aproximativ jumă ta te de secol,
Laponia este utilizată pentru testele
de iarnă datorită tempe ra turilor scă -
zute, zăpezii și, bineîn țe les, a lacurilor
înghețate, pe care sunt trasate a -
devărate șosele. Practic, în fiecare
an, în perioada ianuarie-martie, au -
tocarele și autobuzele Mercedes-Benz
și Setra sunt „chinuite“ în cele mai
dificile condiții, urmărindu-se com por -
tamentul motoarelor și transmisiei,
suspensiile, sistemele de siguranță,
pre cum și alte componente și ma te -
riale.

Siguranța - principala
ambiție
Constructorul german a creat un

ade vărat cult în legătură cu siguranța
și sistemele concepute în acest sens.

Astfel, nu este o întâmplare faptul că
auto carele și autobuzele Mercedes-
Benz și Setra depășesc cu mult cerin -
țe le legale. Active Brake Assist 3 și
AEBS (Advanced Emergency Braking
System) se încadrează fără probleme
în normele ce vor deveni obligatorii în
no iembrie anul acesta și sunt con for -
me inclusiv cu regulile mai stricte ce
nu vor fi introduse în legislație până
în 2018.

Daimler are ambiția ca toate com -
po nentele ce echipează autobuzele
și autocarele să funcționeze perfect
la -25° C, iar unele funcții trebuie să
lu creze chiar și la -40° C. Ordinea pri -
o rităților privind funcționalitatea este

bine specificată: în primul rând, mo -
to rul, apoi toate componentele princi -
pa le din zona postului de conducere,
apoi compartimentul pasageri. Sigu -
ran ța și funcționalitatea sunt priorități
pentru autovehiculele Mercedes-Benz
și Setra.

Testele de
iarnă Daimler

Cum te poți asigura că mașinile produse vor funcționa corect,
indiferent de condiții? Răspunsul Daimler a fost testarea
autocarelor și autobuzelor timp de trei luni în fiecare an, pe
diferite circuite realizate pe suprafața unui lac înghețat din
Laponia.

PPrriinnttrree  aauuttoovveehhiiccuulleellee  ccaarree  aauu  ppaarrccuurrss  rreecceenntt  tteesstteellee  ddee  iiaarrnnăă  ssee  nnuummăărrăă
MMeerrcceeddeess--BBeennzz  CCaappaaCCiittyy  LL  șșii  CCiittaarroo  GG..  ÎÎnn  ccaazzuull  aacceessttoorraa,,  aacccceennttuull  ss--aa  ppuuss  ppee
ssiisstteemmuull  ddeezzvvoollttaatt  rreecceenntt  AATTCC  ((AArrttiiccuullaatteedd  TTuurrnnttaabbllee  CCoonnttrroolllleerr))..  CCuu  AATTCC,,
mmaanneevvrraabbiilliittaatteeaa  șșii  ssiigguurraannțțaa  aauuttoobbuuzzeelloorr  aarrttiiccuullaattee  aattiinnggee  nnooii  ssttaannddaarrddee..

FFrrâânnaarree  ddee  uurrggeennțțăă  ppee  gghheeaațțăă,,
ffrrâânnaarree  ppee  ssuupprraaffeețțee  ccuu  ccooeeffiicciieennțții
ddiiffeerriițții  ddee  ffrreeccaarree  ppeennttrruu  ppaarrtteeaa
ddrreeaappttăă  șșii  ssttâânnggăă  aa
aauuttoovveehhiiccuulluulluuii,,  rruullaarree  îînn  cceerrcc  ccuu
ddiiffeerriittee  vviitteezzee  ppee  gghheeaațțăă,,  mmaanneevvrree
ddee  eevviittaarree  bbrruussccăă  aa  uunnuuii  oobbssttaaccooll
ssuunntt  ccââtteevvaa  ddiinnttrree  tteesstteellee  pprriinn  ccaarree
iinnggiinneerriiii  DDaaiimmlleerr  ssee  aassiigguurrăă  ccăă
aauuttoobbuuzzeellee  șșii  aauuttooccaarreellee
rreeaaccțțiioonneeaazzăă  aașșaa  ccuumm  ssee  aașștteeaappttăă
șșooffeerruull..

LLaaccuull  aarree  oo  aaddâânncciimmee  ddee  ppeessttee
220000  mm,,  îînnssăă  ssttrraattuull  ddee  gghheeaațțăă
ggrrooss  ddee  ccââțțiivvaa  mmeettrrii  ooffeerrăă
ccoonnddiițțiiii  ssiigguurree  ppeennttrruu  tteessttaarreeaa
aauuttoovveehhiiccuulleelloorr  ccuu  mmaassee
mmaaxxiimmee  ddee  ppâânnăă  llaa  4400  ddee  ttoonnee..
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Pregătirea testelor
Practic, testele de iarnă durează

șase săptămâni, de la sfârșitul lunii
ianuarie până la jumătatea lui martie.
În plus, sunt necesare trei săptămâni
de pregătire înainte de testele propriu-
zise - instrumentele de măsurare sunt
instalate în autobuze, componentele
testate sunt pregătite, piesele de
schimb împachetate... Iar autov eh i cu -
lele sunt încărcate cu balast, în funcție
de obiectivele și procedurile testelor.

Chiar și drumul face parte din test,
fiind vorba de aproximativ 3.000 km
între centrul de testare din Neu-Ulm
și Laponia. În cele patru zile cât du -
rează călătoria, sistemele de încălzire
și climatizare sunt testate la limită,
având în vedere fluctuațiile uriașe de
temperatură și umiditate.

Bineînțeles, dat fiind numărul foar -
te mare de modele realizate de pro -
du cătorul german, inginerii Daimler
aleg pentru testare autobuze și auto -
care reprezentative, atât din punct de
vedere al motoarelor și cutiilor de vi -
te ză, cât și al dimensiunilor și dotărilor.

Până la cele mai mici
amănunte
Punctele principale urmărite în cazul

testelor de iarnă sunt legate de func -
țio narea autovehiculelor la tem pe raturi
scăzute și rularea pe supra fe țe cu
aderență scăzută (gheață și ză padă).

Încălzirea, ventilația, climatizarea
sunt elemente verificate cu atenție.

Dar și dezghețarea parbrizului, func -
țio narea corectă a ștergătoarelor, în -
ch iderea corectă a ușilor (secționate
elec tric sau pneumatic) și flapsurilor
sunt aspecte urmărite în timpul tes te -
lor.

Fucționalitatea filtrelor și a siste -
mu lui de preîncălzire pentru AdBlue
intră, de asemenea, în lunga listă a
ele mentelor ce sunt verificate.

Și lucrurile se complică și mai mult.
Se are în vedere, de exemplu, modul
în care se comportă materialele dife ri -
te împreună, cum ar fi elementele de oțel
și cele de plastic, sau cum reac țio nează
adezivii la temperaturile extreme.

Un test standard îl reprezintă lă -
sa rea autovehiculelor peste weekend
cu compartimentul motor deschis.

Astfel, toate componentele ating tem -
pe raturi de -25° C. Reprezentanții
Daim ler au pre cizat că resimt o reală
sa tisfacție a tunci când motoarele por -
nesc după câ te va secunde și funcțio -
nea ză corect ime diat, la temperaturi
ex terioare de sub -30° C. Modul de
acționare al sistemului ESP este, de
asemenea, intens testat în Laponia.

Rezultatele testelor sunt inter pre -
tate și se transformă în măsuri de îm -
bu nătățire și calibrare corectă a diferi -
telor sisteme, toate aceste eforturi fiind
o dovadă în plus că în lumea auto ca -
li tatea se obține cu multă muncă.

Radu BORCESCU
Arvidsjaur, Suedia

radu.borcescu@ziuacargo.ro

ÎÎnn  AArrvviiddssjjaauurr,,  oorraașș  aaffllaatt  îînn  NNoorrdduull  SSuueeddiieeii,,  cchhiiaarr
ssuubb  CCeerrccuull  AArrccttiicc,,  iiaarrnnaa  îînncceeppee  ddiinn  lluunnaa
ooccttoommbbrriiee  șșii  dduurreeaazzăă  ppâânnăă  îînn  mmaaii..  AAnnuuaall  ssee
îînnrreeggiissttrreeaazzăă  118866  ddee  zziillee  ccuu  ggeerr,,  iiaarr  tteemmppeerraattuurraa
mmeeddiiee  aannuuaallăă  eessttee  ddee  aapprrooxxiimmaattiivv  00°°  CC..
SSuunntt  zziillee  îînn  ccaarree  tteesstteellee  ssee  ddeessffăășșooaarrăă  llaa
tteemmppeerraattuurrii  ddee  ssuubb  --4400°°  CC..
AArrvviiddssjjaauurr  aarree  aapprrooxxiimmaattiivv  66..550000  ddee  llooccuuiittoorrii,,
îînnssăă  îînn  ffiieeccaarree  iiaarrnnăă  pprriimmeeșșttee  vviizziittaa  aa  ppeessttee
11..000000  ddee  ssppeecciiaalliișșttii  ddiinn  lluummeeaa  aauuttoo,,  ccaarree  vviinn
ppeennttrruu  aa  tteessttaa  nnooii  mmooddeellee  ddee  mmaașșiinnii  îînn  ccoonnddiițțiiii
eexxttrreemmee..

PPeennttrruu  aa  pprreeggăăttii  ttrreecceerreeaa  llaa  EEUURROO  66,,  DDaaiimmlleerr  aa  uuttiilliizzaatt  îînn  tteessttee  ddee  aanndduurraannțțăă
6600  ddee  pprroottoottiippuurrii,,  pprriinnttrree  ccaarree  2266  ddee  aauuttoobbuuzzee..  ÎÎmmpprreeuunnăă,,  aacceessttee  aauuttoovveehhiiccuullee
aauu  ppaarrccuurrss  ppeessttee  cciinnccii  mmiilliiooaannee  ddee  kkmm..
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S au un nivel al finisajelor care să
nu lase loc de senzații ne plă -
cute. Sau utilizarea unor echi -

pa mente care să mențină confortul
călătorilor la un nivel ridicat, indiferent
de lungimea cursei sau temperatura
ex terioară...

Midibus-ul Iveco Bus 70C 17,
realizat de carosierul spaniol Ferqui,
este echipat cu un motor ce respectă
normele de poluare EURO 6, care
pro duce o putere de 170 CP. Masa
ma ximă autorizată este de 7.200 kg,
iar carosarea este de tip 31 + 1 + 1
lo curi, ce poate fi clasificat în catego -
ria I. În standard, acesta este echipat
cu retar der Telma și cu suspensie pne -
u matică pentru axa spate. 

Experiența carosierului și-a spus
din plin cuvântul în realizarea acestui
proiect. Datorită materialelor utilizate,
Ferqui a reușit nu numai să supli men -
teze numărul de locuri, dar a permis
ca acestui autovehicul să i se poată
atașa remorcă. Midibus-ul devine ast -

fel o opțiune inclusiv pentru cursele
lungi.

Confort fără
compromisuri
Oferit prin Bavaria Bus, unic distri -

bu itor al produselor Ferqui în Ro mâ -
nia, modelul 70C 17 are la bază un

șasiu inoxidabil și o caroserie con stru -
ită din aluminiu și fibră de sticlă cu o
bună izolație, atât termică dar și fo -
nică a habitaclului. Podeaua este aco -
pe rită cu un material antiderapant și
re zistent la uzură, conform producă -
to rului. Habitaclul este capitonat iar în
drep tul geamurilor panoramice de tip
ter mopan sunt perdele pentru a spori

Iveco Bus
Valoarea
amănuntelor
La prima vedere, un midibus nu oferă multe opțiuni din punct de
vedere al carosierului, însă întotdeauna pot apărea surprize...
unele chiar foarte plăcute. Cum ar fi, de exemplu, apariția a două
locuri în plus.

IVECO BUS 70C 17
EURO 6

CCaarroossiieerr::  FFeerrqquuii  ((SSppaanniiaa))
CCaappaacciittaattee::  3311  ++  11  ++  11  llooccuurrii
PPuutteerree  mmaaxxiimmăă::  117700  CCPP
MMaassăă  mmaaxxiimmăă  aauuttoorriizzaattăă::  77..220000  kkgg
CCllaassiiffiiccaarree::  CCaatteeggoorriiaa  II
SSttrruuccttuurraa  șșaassiiuu::  iinnooxxiiddaabbiill
CCaarroosseerriiee::  ddiinn  aalluummiinniiuu  șșii  ffiibbrrăă  ddee

ssttiiccllăă
SSuussppeennssiiee::  ppnneeuummaattiiccăă  aaxxaa  ssppaattee
SSccaauunnee::  SSeeggee  SSmmaarrtt  LLiinnee  pplluușșaattee
SSccaauunn  șșooffeerr::  ppnneeuummaattiicc,,  ccuu  rreeggllaajj

lloommbbaarr  șșii  ccoottiieerrăă
AAllttee  ddoottăărrii::  aaeerr  ccoonnddiițțiioonnaatt,,  ggeeaammuurrii

ppaannoorraammiiccee  tteerrmmooppaann,,  îînnccăăllzziirree  îînn
ssttaațțiioonnaarree,,  rraaddiioo--CCDD,,  DDVVDD  șșii
mmiiccrrooffoonn,,  rreettaarrddeerr

GGaarraannțțiiee::  2244  lluunnii..

con fortul călătorilor. Pentru că am
amin tit de confort, cel termic este asi -
gurat de calorifere laterale cu venti la -
toare și aerul condiționat Delphi Dia -
via, ce beneficiază de o tubulatură cu
lămpi și duze individuale, iar deasupra
acestei tubulaturi se află și o bandă
de neon. Pentru staționare, midibusul
este echipat cu un sistem Webasto
de 5 KW de proveniență Iveco.

Din punct de vedere al postului de
con  ducere, nimic nu a fost modificat
față de modelul original Iveco Daily.
Ast fel, mașina se conduce cu mare
ușu rin ță remarcându-se prin agilitate
și con fort oferit șoferului. Vizibilitatea
ex  celentă și ergo nomia poziționării co -
men zilor contri bu ie semnificativ la
aceste aspecte.

Șoferul se bucură în echiparea
stan dard de prezența unui scaun pne -
u matic cu reglaj lombar și cotieră, iar
pasagerii au la dispoziție 31 de scaune
Sege Smart Line montate pe șină,
plușate, cu centuri de siguranță, tetiere
din imitație de piele și plasă de ziare.
Am apreciat foarte mult și distanța
generoasă dintre scaune.

Ușa de acces din față este ac țio -
nată electric, iar ca ieșire de siguranță
se poate folosi ușa din partea din spa -
te, cu acționare mecanică. La interior,
în dreptul ușii, sunt montate bare ce fa -
cilitează accesul pasagerilor, iar în par -
tea de sus, deasupra scaunelor, se află
suporții pentru bagajele de mâ nă. Iar
pen tru cele mai mari bagaje sunt
disponibile cale în laterale și în spa tele

ve hi culului, conform normei de clasi fi -
ca re. Modelul testat a bene fi ciat de o
se rie de dotări opționale pre cum gea -
mu rile de tip termopan, scau ne de piele,
sistem video (DVD + CD + radio + mi -
crofon + monitor TFT 15,4 inch), aer
con diționat pentru șofer, tempomat, cu -
loa re metalizată, cârlig de remorcare și
faruri de ceață cu funcție „corner“. 

Un astfel de midibus are un termen
de livrare de 60 de zile pentru caro -
se rie, de la data livrării șasiului, și apoi
be neficiază de o garanție de 24 de
luni din momentul livrării.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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J est, la fel ca și celelalte auto -
bu ze Karsan, atrage atenția în -
că de la prima vedere prin

desig nul original. Mic și bombat, ofe -
rind o îmbinare reușită între formele
ro tunjite și liniile drepte, autobuzul re -
pre zintă o prezență prietenoasă în tra -
fi cul urban, greu de comparat cu ori -
care alt participant la trafic.

Jest este dificil de încadrat într-o
anumită clasă. Are dimensiunile unui
microbuz, dar este mai degrabă au -
to buz, un vehicul comercial cu agili -
ta tea unui autoturism...

Pentru șofer, rețeta oferită de Jest
este clasică și eficientă. Postul de con -
du  cere, simplu din punct de vedere al
co menzilor, este bine structurat și func -
țional. Practic, Karsan Jest se con duce
foarte ușor, și nu doar grație dimen -
siu nilor sale reduse. Direcția, vizibi li -
tatea, cutia de viteze cu șase trepte,
mo torul Iveco... toate contribuie la sen -
za ția plăcută de control. Am apre ciat
di recția precisă, precum și ca litățile di -
na mice ale vehiculului. Par că te-ai plim -
ba cu mașina mică... doar că una foarte
încăpătoare la interior. Am plasarea
motorului în partea din față pare să fi
asigurat o bună echi li brare a ve hi cu -

lului, oferind, în același timp, spațiul
ne cesar „amenajării“ au to buzului în
zona din spate. Chiar dacă are motorul
lângă el, postul de con ducere oferă un
spațiu generos și con fortabil.

Indiferent de configurația aleasă
(mai multe scaune sau mai multe lo -

curi în picioare), Jest este un autobuz
dedicat curselor scurte sau medii.
Sigur, poate fi oricând utilizat și pentru
curse lungi. Totuși, în aceste cazuri,
vite za mare și drumurile mai puțin
bune, specifice României, duc la un
nivel de vibrații și implicit zgomot care

afec tează, într-o anumită măsură, con -
fortul călătoriei, iar pentru șofer s-ar
pu tea să se facă resimțită lipsa unui
scaun cu suspensie.

Câștig pentru
pasageri 
Călătorii sunt cei care ies cei mai

câș tigați la bordul lui Jest. Accesul se
realizează printr-o ușă dublă, gene -
roa să, în condiții de podea coborâtă.
La interior, pasagerii vor aprecia acce -
si bilitatea neașteptat de bună și scau -
ne le confortabile. De asemenea, foar -
te plăcută este suprafața mare vitrată.
Luminozitatea asigurată astfel și vizi -
bi litatea către exterior sunt aspecte cu
impact important asupra confor tu lui.

Și să nu uităm, în Jest există locuri în
picioare, iar pasagerii care iau a ceas -
tă poziție au „privilegiul“ să stea drepți.

Și acesta este momentul în care
ar trebui să ne gândim și la potențialul
proprietar. Curse scurte sau medii, cu
puțini pasageri și eventual în zone cu
ac cesibilitate dificilă pentru vehicule
mai mari - acestea sunt premisele. În -
tre barea este de ce Jest și nu un mi -
crobuz clasic? Principalul și poate
singu rul motiv îl reprezintă dorința de
a avea călători mulțumiți. Asta nu în -

seamnă că excludem microbuzul cla -
sic, acesta putând să se dovedească
mai potrivit în cazul curselor mai lungi,
interurbane sau turistice. Totuși, pentru
zonele urbane și periurbane, Karsan
Jest pare să răspundă perfect nevoilor,
oferind echilibrul corect între aștep tă -
rile de confort ale călătorilor și soli ci -
tă rile de funcționalitate ale operatorilor
de transport.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Karsan Jest
Autobuz în miniatură
Compact și manevrabil, dar oferind, totodată, călătorilor confortul
specific autobuzelor mari, Jest reprezintă propunerea ingenioasă a
producătorului turc Karsan pentru cursele cu puțini călători sau
trasee pe care autovehiculele mai mari nu au acces.

KARSAN JEST
DDiimmeennssiiuunnii  ((lluunnggiimmee//llăățțiimmee//îînnăăllțțiimmee))::  55..884455//22..005555//22..880000  ((ccuu  AACC))  mmmm
ÎÎnnăăllțțiimmee  iinntteerriiooaarrăă::  11..994455  ((mmiinniimm))//22..118855  ((mmaaxxiimm))  mmmm
AAmmppaattaammeenntt::  33..775500  mmmm
CCoonnssoollăă  ffaațțăă::  11..220000  mmmm
CCoonnssoollăă  ssppaattee::  889955  mmmm
CCaappaacciittaattee  ddee  ttrraannssppoorrtt
LLooccuurrii  ccaatteeggoorriiaa  uurrbbaannăă::
1111  ppee  ssccaauunnee  ++  1100  îînn  ppiicciiooaarree  ++  11  șșooffeerr
1111  ppee  ssccaauunnee  ++  44  ssttrraappoonnttiinnee  ++  66  îînn  ppiicciiooaarree  ++  11  șșooffeerr
1111  ppee  ssccaauunnee  ++  66  îînn  ppiicciiooaarree  ++  11  ssccaauunn  rruullaanntt  ++  11  șșooffeerr
LLooccuurrii  ccaatteeggoorriiaa  iinntteerruurrbbaannăă::
1111  ppee  ssccaauunnee  ++  11  ssccaauunn  rruullaanntt  ++  11  șșooffeerr
1155  ppee  ssccaauunnee  ++  11  șșooffeerr
MMoottoorr  IIvveeccoo  TTuurrbbooddiieesseell  IInntteerrccoooolleerr
IInnjjeeccțțiiee  ddiirreeccttăă  ttiipp  CCoommmmoonn--rraaiill
NNrr..  cciilliinnddrrii::  44  îînn  lliinniiee
CCiilliinnddrreeee::  22..330000  ccmmcc
PPuutteerree  mmaaxxiimmăă::  112255  CCPP  llaa  33..660000  rrppmm
CCuupplluu  mmaaxxiimm::  332200  NNmm
VViitteezzaa  mmaaxxiimmăă::  113355  kkmm//hh
RRaammppaa  mmaaxxiimmăă::  3355%%
RRaazzaa  ddee  îînnttooaarrcceerree::  66..880000  mmmm
RReezzeerrvvoorr  ccaarrbbuurraanntt::  8800  ll
CCuuttiiee  ddee  vviitteezzee  mmaannuuaallăă::  66  ttrreeppttee  îînnaaiinnttee
SSuussppeennssiiii::  iinnddeeppeennddeennttăă,,  TTiipp  MMaaccPPhheerrssoonn,,  aarrccuurrii  eelliiccooiiddaallee,,
aammoorrttiizzooaarree  tteelleessccooppiiccee..
SSiisstteemm  ddee  ffrrâânnaarree  hhiiddrraauulliicc,,  ddiissccuurrii  ddee  ffrrâânnăă,,  AABBSS,,  EEBBDD..
AAllttee  ddoottăărrii::  oogglliinnzzii  rreettrroovviizzooaarree  rreeggllaabbiillee  șșii  îînnccăăllzziittee  eelleeccttrriicc,,  ggeeaamm  șșooffeerr  aaccțțiioonnaatt

eelleeccttrriicc,,  ccoollooaannaa  ddee  ddiirreeccțțiiee  rreeggllaabbiillăă,,  rraaddiioo  ccuu  UUSSBB  ((MMPP33  PPllaayyeerr)),,  aaeerr
ccoonnddiițțiioonnaatt,,  iilluummiinnaarree  ccoommppaarrttiimmeenntt  ppaassaaggeerrii,,  iilluummiinnaarree  aacccceess  îînn  ssaalloonn..
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L a eveniment au participat Au -
gus tin Ioan, Subsecretar de
Stat pentru CSN-uri din partea

Mi nisterului Tineretului și Sportului, iar
din partea Anadolu Automobil Rom au
participat Huseyin Aykol, proprietarul
com paniei și Magda Peșu, director
ge ne ral al Anadolu Automobil Rom.
Toto dată, evenimentul a fost onorat
de prezența Excelenței Sale Osman
Koray Ertaș, ambasadorul Republicii
Turcia în România.

Temsa LD
pentru campioni
Modelul de autocar ce urmează

să deservească delegațiile de sportivi
este Temsa LD, lansat pe piața inter -
na țională la sfârșitul anului 2013, iar
pro ducția propriu-zisă și livrările au
înce put în 2014. La designul vehi cu -
le lor a contribuit celebrul institut de
de sign Pininfarina, același institut care
pro iectează automobilele Ferrari. Con -
cepute pentru a oferi maximum de
siguranță, autocarele Temsa LD sunt
dotate standard cu sisteme de control
al stabilității, ABS și ASR. Sportivii vor
avea la dispoziție 58 de locuri confor -
ta bile, iar pentru transportul echi pa -
men telor o cală de bagaje spa țioasă,
de 7,5 mc. Autocarele sunt do tate cu
sistem de climatizare au to ma tă, de
control al umidității din habi taclu și

ventilație naturală prin gea mu rile
laterale cu deschidere limitată. Tot
pentru confort, vehiculul este dotat cu
instalație audio performantă. Din punct

de vedere tehnic, noul autocar Tem -
sa LD13 este dotat cu cele mai noi
tehnologii în domeniu. Motorizarea
este asigurată de DAF iar transmisia
și punțile provin de la furnizorul ger -
man ZF. Temsa este parte a concer -
nu lui industrial Sabanci și este unul
dintre cei mai de succes producători
de autobuze și autocare din Turcia.
Pie țele de export ale producătorului
cu sediul în Adana sunt atât Europa
cât și Asia și Statele Unite ale Americii.

Anadolu Automobil Rom este unul
dintre cei mai reprezentativi importatori
de autobuze și autocare din România,
cu nu mai puțin de patru mărci în por -
to foliu. Anadolu Automobil Rom a reu -
șit să se impună pe piață oferind vehi -
cule pentru toate segmentele de
trans port persoane. Pe segmentul
urban de transport călători oferă
vehicule de la 5,8 m lungime și 22 de
călători până la autobuze articulate
de 18 m. Pe par tea de autocare, cel
mai de succes pro dus importat de
Anadolu Automobil Rom este Isuzu
Turquoise, din al cărui model s-au
vândut peste 1.000 de unități. Anadolu
Automobil Rom a reușit în 2014 să
livreze peste 100 de au to buze noi
firmelor private și regiilor de transport
persoane din țara noas tră.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Autocare Temsa pentru
sportivii României
La finalul lunii februarie, Anadolu Automobil Rom a livrat trei
autocare Temsa LD13 către Ministerul Tineretului și Sportului în
cadrul Complexului Sportiv „Lia Manoliu“ din București.
Autocarele vor servi loturilor naționale ale României pentru
deplasările din țară și cele internaționale.

TEMSA LD13
CCaappaacciittaattee::  5588  ++  11  ++  11  ssccaauunnee
MMoottoorriizzaarree::  DDAAFF  MMXX--1111,,  EEUURROO  66
PPuutteerree::  336688  CCPP
DDiimmeennssiiuunnii  ((lluunnggiimmee//llăățțiimmee//îînnăăllțțiimmee))::

1133..005500//22..555500//33..335500  mmmm
MMaassaa  pprroopprriiee::  1133..001100  kkgg
MMaassaa  ttoottaallăă  aaddmmiissăă::  1188..000000  kkgg



asia tice, a „rafinat” și șlefuit designul,
adop tând o configurație pe două ni -
ve luri (double-decker). Deși proiectele
ini țiale luau în considerare inclusiv
organizarea unor magazine duty-free,
restaurante, cazinouri sau saloane de
cosmetică la bord, realitățile pieței au
infirmat necesitatea acestor facilități. 

Pe 19 decembrie 2000, condu ce -
rea Airbus a aprobat lansarea unui
program în valoare de 8,8 miliarde
EUR pentru construcția A3XX, care a
fost rebotezat A380, având deja 50
de comenzi ferme din partea unor
clienți. Numele ales a rupt „tradiția”
de numirilor modelelor anterioare, în
progres secvențial de la A300 la A340,
cifra 8 fiind selectată pentru că amin -
tește de secțiunea transversală a unui
double-decker și deoarece este con -
si derată număr norocos în unele țări
asiatice către care modelul urma să
fie vândut. Configurația aeronavei a
fost finalizată la începutul anului 2001,
iar construcția propriu zisă a primei
sec țiuni (cea cu aripile) a început pe
23 ianuarie 2002. Costurile de dez -
vol tare au crescut la 11 milioane euro. 

Producția
Secțiuni structurale majore ale

A380 sunt construite în Franța, Ger -
ma nia, Spania și Marea Britanie. Din
cau za dimensiunilor mari ale sec țiu -
ni lor, metodele tradiționale de trans -
port s-au dovedit a fi nefezabile, aces -
tea sunt aduse la fabrica de asamblare
Jean-Luc Lagardere din Toulouse prin
intermediul unor transporturi agaba ri -
tice, unele dintre piese fiind transferate
cu ajutorul unui avion A300-600ST
Be luga, folosit și pentru construcția
altor modele. Componentele pentru
A380 sunt asigurate de furnizori din
în treaga lume, primii patru ca im por -
tanță fiind Rolls-Royce, Safran, United
Technologies și General Electric. 

Pentru transportul de suprafață, a
fost dezvoltată o rută complexă, cu -
nos cută sub numele de Itineraire a
Grand Ga barit (itinerariu de gabarit
mare). Acesta a inclus construcția unei
flote de nave și barje Ro-Ro, a unor
fa cilități portuare și extinderea unor
șo sele sau chiar realizarea unora noi,
pentru trans por turile rutiere agaba ri -
tice. Secțiunile fron tale și posterioare
ale fuselajului sunt expediate pe Ro-
Ro din Hamburg către Marea Britanie.
Aripile sunt fa bri cate în Broughton, în
Țara Galilor, apoi transportate pe barjă
către docurile de la Mostyn, de unde
sunt încărcate pe navă. În Saint-Na -
zare (V Franței), nava „schimbă” sec -
țiu nile încărcate de la Hamburg cu
altele, de dimensiuni mai mari, unele
dintre ele incluzând botul a vionului.
Nava este descărcată la Bor deaux,
apoi merge în Spania, la Cadiz, de
unde încarcă „burta” și coada, pentru

a le aduce tot în Franța. De la Bor -
deaux, secțiunile sunt transportate pe
barjă până la Langon, apoi pe rutier
pâ nă la hala de asamblare de la Tou -
louse. 

După asamblare, avioanele zboa -
ră către aeroportul Hamburg Finken -
wer der, pentru a fi echipate și vopsite.
Este nevoie de 3.600 l de vopsea pen -
tru a acoperi suprafața totală exterioa -
ră de 3.100 mp a unui A380. Capa -
citatea de producție este de patru
avioane pe lună. 

Vă întrebați, poate, cât costă un
ase menea gigant? Pentru cei intere -
sați, prețul pornește de la 428 milioane
USD. Dar nu știm dacă este negociabil
sau nu.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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A irbus A380 este o aeronavă
cu două niveluri și cu patru
mo toare, dimensiunile impre -

sio nante făcând mai multe aeroporturi
la nivel internațional să își modifice și
mo dernizeze infrastructura pentru a
o putea deservi. Inițial, a purtat numele
de A3XX și a fost proiectată să „atace”
monopolul Boeing de pe piața de
avioa ne de dimensiuni mari. Primul
zbor al acestui model a avut loc pe 27
aprilie 2005, avionul intrând în serviciul
comercial în octombrie 2007, la Sin -
ga pore Airlines. 

Nivelul superior al A380 se extinde
pe toată lungimea fuselajului, modelul
făcând parte, totodată, din categoria
ae ronavelor cu lățime extinsă. Astfel,
A380-800 oferă o suprafață de 478
mp spațiu utilizabil la nivelul podelei,

cu 40% mai mult decât ocupantul lo -
cu lui 2 în topul celor mai mari avioane
de pasageri, Boeing 747-8. Capa ci -
ta tea este de 525 persoane în con fi -
gu rație pe trei clase de confort sau
până la 853 persoane în configurație
ex clusivă „economy”. Modelul are o
auto nomie proiectată de 15.700 km,
suficientă, de exemplu, pentru un zbor
non-stop de la Dallas (SUA) la Sydney
(Australia) și o viteză de croazieră de
aproximativ 900 km/h. 

În ianuarie 2015, Airbus avea la
activ 317 comenzi ferme și 153 unități
li vrate. Compania Emirates are cele
mai multe avioane de acest tip co -
man date, și anume 140 unități, din
care 58 au fost deja livrate. 

Dezvoltarea
proiectului
În 1988, un grup de ingineri de la

Airbus, conduși de Jean Roeder, a
înce put în secret lucrul la o aeronavă
de capacitate ultra-înaltă (UHCA), atât
pentru a completa propria gamă de
pro duse, cât și pentru a rupe mono -
po lul lui Boeing instaurat pe acest seg -
ment de piață încă din anii 70. Roeder
a primit aprobarea conducerii pentru
evaluări suplimentare ale proiectului
în iunie 1990, în același an fiind anun -
țat oficial în cadrul târgului Farnbo -
rough Air Show, având în plan realiza -
rea unor costuri de operare cu 15%

mai mici decât în cazul unui Boeing
747-8. 

Airbus a organizat patru echipe de
designeri, câte una din partea fiecărui
partener (Aerospatiale, British Aero -
space, Deutsche Aerospace, CASA),
pen tru a propune noi tehnologii. Pro -
iec tele de design au fost prezentate
în 1992, când a fost ales cel mai com -
pe titiv dintre ele pentru implementare. 

În iunie 1994, Airbus a anunțat pro -
iectul A3XX, iar din 1997 până în
2000, în timpul crizei financiare Est-

AAiirrbbuuss  AA338800

GGiiggaannttuull  zzbbuurrăăttoorr
De data aceasta, nu vă vom prezenta o destinație inedită de
călătorie sau vreo clădire spectaculoasă, ci un vehicul cu care se
poate porni către aceste destinații, și anume cel mai mare avion
de pasageri aflat în folosința curentă a unor linii aeriene la nivel
internațional.

DATE TEHNICE
CCaappaacciittaattee::  440077--552266  ppaassaaggeerrii  ((33

ccllaassee)),,  664444  ((22  ccllaassee)),,  885533  ((11  ccllaassăă))
LLuunnggiimmee::  7722,,7733  mm
AAnnvveerrgguurrăă  aarriippii::  7799,,7755  mm
ÎÎnnăăllțțiimmee::  2244,,4455  mm
LLăățțiimmee  iinntteerriiooaarrăă::  66,,5544  mm  ppee  nniivveelluull

pprriinncciippaall,,  55,,8800  mm  ppee  nniivveelluull
ssuuppeerriioorr

Operatori care dețin
A380

--  SSiinnggaappoorree  AAiirrlliinneess  
--  EEmmiirraatteess  
--  QQaannttaass  
--  AAiirr  FFrraannccee  
--  LLuufftthhaannssaa
--  KKoorreeaann  AAiirr  
--  CChhiinnaa  SSoouutthheerrnn  AAiirrlliinneess  
--  MMaallaayyssiiaa  AAiirrlliinneess  
--  TThhaaii  AAiirrwwaayyss  IInntteerrnnaattiioonnaall  
--  BBrriittiisshh  AAiirrwwaayyss  
--  AAssiiaannaa  AAiirrlliinneess
--  QQaattaarr  AAiirrwwaayyss
--  EEttiihhaadd  AAiirrwwaayyss  
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Apar câteva amănunte
care vă strică dispoziţia,

majoritatea din neatenţie. Dacă nu
vă regăsiţi puterea de concentrare,
riscaţi să pierdeţi teren în bunul
mers al activităţii profesionale.
Păstrați-vă umorul și calmul
(numărați cel puțin până la trei
înainte de a zice sau face orice)!
Călătoriţi moderat. Încercaţi să nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Singurele investiții
recomandate în această

perioadă sunt cele foarte bine
verificate. Nu amestecați prietenii cu
afacerile. Riscați să pierdeți.
Exersaţi răbdarea şi regăsiţi-vă
starea de concentrare pentru a nu
pierde controlul în plan financiar.
Veţi călători destul de mult: verificaţi
din timp starea tehnică a
autovehiculului şi conduceţi cu
prudenţă.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

În această perioadă,
lucrurile au tendința să

scape de sub control, în special în
ceea ce privește abuzul de alcool
sau medicamente. Atenţie la
impulsurile de moment şi la reacţiile
exagerate care vă pot crea
neajunsuri. Vă faceţi planuri
importante legate de carieră, iar pe
unele chiar le puneţi în aplicare.
Călătoriţi mult - conduceţi cu
prudenţă!

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Este momentul să faceți
cât mai multe lucruri legate

de dezvoltarea personală: călătorii,
studii, participări la evenimente
culturale. Veţi călători mult - nu luaţi
decizii pripite în trafic. Dacă încercaţi
să scoateţi la suprafaţă toate
resursele de înţelepciune de care
dispuneţi şi veţi acţiona cu calm,
puteți face față oricărei situaţii
conflictuale.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Se recomandă sporirea
atenției în plan profesional,

pentru a evita contactul cu
persoane rău intenționate și pentru
a nu risca operațiuni financiare
păguboase. Preocupările pentru
găsirea celor mai bune soluţii şi
abilităţile de comunicare vor face
diferenţa între dumneavoastră şi cei
mai aprigi competitori. Veţi călători
mult: respectaţi regulile de
circulaţie!

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Se întrevăd câştiguri
spectaculoase în

următoarea perioadă: aveţi însă
grijă la cheltuieli! Energia de care
dispuneţi, norocul şi gustul pentru
aventură vă sunt alături
permanent de acum încolo pentru
mult timp, în special în plan
profesional. Și în plan personal,
totul merge ca pe roate. Deşi nu
veţi călători foarte mult, fiţi totuşi
prudenţi în trafic.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

În plan relaţional, atât la
nivel personal cât şi

profesional, lucrurile nu stau
grozav, iar conflictul se aprinde pe
fondul unor probleme mai vechi,
rămase nerezolvate. Este totuși o
perioadă bună din punct de
vedere financiar. Este foarte
important modul în care
reacţionaţi în situaţiile delicate.
Ţineţi stresul sub control şi aveţi
mare grijă în trafic!

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Din păcate, această
perioadă stă sub semnul

unor mari tulburări. Ar fi bine să
evitaţi să faceţi împrumuturi sau
achiziţii importante. De asemenea,
încercați să fiți mai atenți decât de
obicei, în special dacă lucrați cu
obiecte sau substanțe periculoase.
Călătoriţi doar dacă e absolut nevo -
ie, respectați regulile de circulație și
purtați centura de siguranță.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Perioada este
favorabilă pentru acțiuni

în plan personal, legate de familie,
casă și prieteni. Se întrevăd
câteva oportunităţi importante
legate de dezvoltarea afacerii,
însoţite de succese în plan
financiar. Dacă întâmpinaţi
dificultăţi în luarea unei decizii,
aşteptaţi până sosește momentul
potrivit. Atenţie la volan -
conduceţi cu prudenţă!

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Energia de care
dispuneți în această

perioadă, pur şi simplu, vă dă
aripi. Este indicat să puneţi acum
la punct toate proiectele
profesionale, financiare şi
personale pe care vi le doriţi:
succesul nu va întârzia să apară.
De asemenea, e momentul potrivit
de a vorbi de la suflet la suflet cu
prieteni vechi. Călătoriţi moderat:
conduceţi cu prudenţă!

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Se întrevăd noi
oportunităţi profesionale.

De asemenea, se prefigurează
venituri în creştere. Totuşi, un pic
de disciplină şi modestie nu ar
strica. Și faceți tot posibilul de a
evita graba și impulsivitatea. Veţi
călători mult şi pe distanţe lungi.
Atenţie la volan: nu apăsaţi prea
tare pedala de acceleraţie şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă. 

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Vă aflați adesea în
neplăcuta situație de a avea

păreri contradictorii cu toţi
colaboratorii. Totuşi, câteva surprize
plăcute, noutăţi neaşteptate
salvează întreaga perioadă. Este
recomandat să vă concentrați
atenția asupra activităților de natură
intelectuală: acumulare de informații
și comunicare. Veţi călători mult -
purtaţi centura de siguranţă.

15 martie - 15 aprilie 2015




