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U ltimii ani au fost marcați de
continua canalizare a efortu-
rilor manageriale către contro-

lul precis și scăderea permanentă a
costurilor. Multe s-au realizat pe a-
ceastă direcție și, cu siguranță, în con-
tinuare, noi metode vor fi descoperite,
dezbătute și adoptate.

În mod riscant, unele companii
consideră că au atins limita maximă
și nimic nu mai poate fi realizat pentru
a eficientiza și mai mult activitatea.
Drumul perfecționării este unul conti-
nuu, iar cei care se opresc vor fi în
mod sigur depășiți, indiferent cât de
departe au ajuns la un moment dat.

Totuși, trebuie să recunoaștem un
lucru evident: firmele care au imple-
mentat măsuri puternice și funcționale
de reducere a costurilor (destul de multe
pe segmentul transport marfă, mai puți-
ne în cazul transportului de călători) au
ajuns într-un stadiu în care reduceri im-
portante de costuri nu mai pot fi obținute.

Dar nu acesta este subiectul pe care
doresc să îl ating în acest editorial.

În ciuda modernizării accelerate a
activității din ultimii ani, transporturile
rutiere sunt în suferință. Marjele de
profit au scăzut până la nivele aproape
nesustenabile și nu există semne reale
de revenire.

De ce s-a ajuns la această situa-
ție? De ce cu mai puțin de zece ani în
urmă segmentul era atât de înfloritor?
Și asta fără controlul drastic al costu-
rilor de astăzi.

Cauzele cel mai des enunțate sunt
legate de presiunea puternică a clien-
ților, concurența neloială și creșterea
costurilor. Dar oare toate acestea nu
erau prezente pe piață și în perioada
„bună“, de dinainte de criză? Iar majo-
rarea costurilor nu este acoperită în ma-
re măsură de elementele de creștere a
eficienței implementate între timp?

Poate ar trebui să căutăm mai de-
parte. Poate ar trebui să aruncăm „o
privire în oglindă“. Cauza principală a
suferinței ar putea să fie în interiorul
breslei sau, mai exact, în modul în
care transporturile sunt percepute.

Tariful pe care clientul este dispus
să îl plătească pentru un produs sau
un serviciu este în mică măsură legat
de costurile de producție, pe care ori-
cum nu îl cunoaște cu precizie și, în
orice caz, nu îl controlează.

Transporturile rutiere sunt, bineîn-
țeles, esențiale astăzi, ca și acum zece
ani. Problema lor este că au devenit
prea „simple“.

Cu un deceniu în urmă, a face
transport încă era considerat a fi o
muncă extrem de complicată - legis-
lație greu de înțeles, infrastructură
cumplită, vehicule greu de gestionat...

Șoferii profesioniști erau adevărați ma-
gicieni ai șoselei și reușeau, cumva,
să ducă misiunea la îndeplinire... de
cele mai multe ori. În ochii clienților,
transportatorii meritau să realizeze un
profit consistent, pentru că depășeau
obstacole cu adevărat solicitante.

Astăzi, oricine poate face transport,
nu-i așa? Chiar patronii multor firme
de transport afirmă adesea, exasperați
de solicitările și veșnica nemulțumire
a șoferilor, că oricine poate conduce
acum un camion.

La fel percep lucrurile tot mai mulți
clienți.

La nivel de breaslă este necesară
o nouă strategie de comunicare. Cea
în care toți transportatorii se plâng de
costurile mari și tarifele mici și ame-
nință cu un fel de grevă sau proteste
este evident greșită. Cred că astăzi
acest lucru a devenit evident pentru
toată lumea.

Din punctul meu de vedere există
o singură soluție - ADEVĂRUL! Ima-
ginea din oglindă trebuie livrată în toată
complexitatea ei, fără ajustări, fără
măsluiri.

Oricine poate muta un camion
dintr-un loc în altul, dar nu în condițiile
de punctualitate, siguranță și eficiență
care recomandă astăzi transportatorii
cu experiență.

Dacă până în urmă cu câțiva ani
tăinuirea modului în care transportatorii
depășeau diferitele dificultăți părea stra-
tegia corectă, la ora actuală, a merge
în această direcție reprezintă o sinuci-
dere. Clienții trebuie să înțeleagă com-
plexitatea pe care o ascunde un ser-
viciu de transport de calitate. Nu este
simplu și nu oricine poate face asta!

Este nevoie probabil de ani și co-
municare consecventă în această di-
recție. Dar, astfel, tarifele au șansa să
crească mai sănătos și nu doar atunci
când se majorează prețul motorinei.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„RABLA”:
ECO-BONUSURI MAI
VALOROASE

Valoarea eco-bonusurilor a fost
majorată anul acesta în Programul
„Rabla”, menţinându-se posibilitatea
cumulării a maxim două astfel de
tichete la achiziţionarea unui
autoturism cu sistem de propulsie
electric hibrid care beneficiază de
tehnologii avansate (de tipul
plug-in). Astfel, se va acorda un
tichet de 750 lei pentru un
autovehicul nou al cărui motor
generează o cantitate de emisii de
CO2 mai mică de 100 g/km, în
regim de funcţionare mixt, potrivit
menţiunilor înscrise în certificatul de
conformitate. La achiziţionarea
unuia cu sistem de propulsie hibrid
(tehnologii hibrid convenţionale) se
va acorda un eco-bonus de 1.500
lei iar pentru unul electric hibrid
(tehnologii avansate de tip plug-in)
se va primi un eco-bonus de 2.500
lei. Prima de casare rămâne 6.500
lei. Sesiunea de depunere şi
validare a dosarelor producătorilor,

importatorilor de autoturisme şi
distribuitorilor a început la 1 aprilie
iar programul destinat persoanelor
fizice va demara imediat după
validarea agenţilor economici.

CAMPANIE MICHELIN
PENTRU
TRANSPORTATORI

În perioada 2 martie - 30 iunie
2015, Michelin organizează prin
reţeaua sa de distribuţie o
campanie de prezentare a unor
anvelope inovatoare, care să îi
ajute pe transportatorii români să îşi
optimizeze costul total de posesie.
Pe întreaga durată a campaniei,
pentru fiecare anvelopă Michelin de
camion achiziţionată, Michelin oferă
utilizatorilor finali un voucher de
carburant în valoare de 70 lei.
Mecanismul campaniei este simplu
şi necesită doar înregistrarea online
a anvelopelor şi încărcarea facturii
pe platforma
www.promoanvelopecamioane.ro.
Până la data de 15 iunie 2015,
utilizatorul final nu trebuie decât să

se înregistreze online şi să încarce
factura (factura trebuie să includă
data, marca anvelopei, modelul
anvelopei, punctul de vânzare), iar
Michelin îi va trimite un voucher de
carburant MOL în valoare de 70 lei
pentru fiecare anvelopă înregistrată,
până la 60 de unităţi.

CONTRACT CFR MARFĂ -
SALROM

CFR Marfă a câştigat licitaţia
organizată de Compania Naţională
a Sării SALROM SA pentru
transportul sării pe calea ferată între
Dej şi localitatea Nyrabrani,
Ungaria. În baza contractului, CFR
Marfă va transporta 300.000 -
400.000 tone/anual, timp de 3 ani.
„În condiţiile unei concurenţe
puternice pe piaţa transporturilor
feroviare de marfă, CFR Marfă
urmăreşte prin practicarea unor
politici comerciale flexibile, crearea
de noi parteneriate, concomitent cu
fidelizarea şi păstrarea clienţilor
existenţi”, precizează reprezentanţii
companiei, în comunicatul remis
redacţiei. CFR Marfă SA este cel
mai mare operator de transport
feroviar de marfă din România, cu o
cifră de afaceri de 212 milioane de
euro şi o cotă de piaţă de 57,2 %
(preliminat) la nivelul anului 2014.

IOAN RUS ŞI-A INSTALAT
OAMENII LA CFR

Ministrul Transporturilor, Ioan Rus,
i-a învestit în funcţie pe Iosif
Szentes, director general al SNTFC
CFR Călători, şi pe Dan Costescu,
director general al CNCF CFR S.A.
„Numirea celor doi directori s-a
desfăşurat în conformitate cu
prevederile art. 35 (1) din
Ordonanţa de Urgenţă nr.
109/30.11.2011, privind Guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice”, precizează MT. AGA a
CFR Călători SA a aprobat numirea
a trei noi membri în CA - Iosif
Szentes, Ionela Adriana Atanasiu şi
Dan Iulius Plaveti - şi i-a reconfirmat
pe Alexandrina Corina Gătej -
Preşedinte, Dana Rachila Galben şi
Alexandru Petrescu. La CFR SA au
fost schimbaţi toţi membrii CA. Iată
noua componenţă: Dan M
Costescu, Raicu Şerban, Piţigoi
Marius Mihuţ, Jorj Mircea, Creţu
Nicolae Viorel.

Patru elevi din Bucureşti
pasionaţi de maşini au primit
titlul de campioni la cea de-a
şaptea ediţie a Concursului de
proiectare auto Honeywell
Automotive Design Challenge,
distingându-se printre elevii de
aceeaşi vârstă din întreaga
lume. La competiţia anuală
susţinută de Honeywell au
participat peste 350 de elevi,
din oraşele în care Honeywell
este prezent. Angajaţii
Honeywell şi profesori locali
au fost voluntari în proiect,
îndrumându-i pe elevi timp de
două luni. Programa de
concurs a cuprins noţiuni de
matematică, ştiinţe,
tehnologie, ştiinţe sociale şi
lingvistice, iar elevii au fost
instruiţi atât pentru a proiecta
maşini de jucărie electrice
acţionate prin roţi dinţate, care
trebuie să satisfacă anumite
criterii specifice, cât şi pentru
a cerceta, concepe şi realiza
activităţile de marketing din
jurul acestora.

Echipa câştigătoare de la
şcoala nr. 174 „Constantin
Brâncuşi” care a conceput
proiectul CSIRobotics a fost
compusă din elevii: Alexandru
Tudor Sima, manager de
proiect, Rareş Ștefan Roşu,
proiectare şi manager tehnic,
Mara Corina Gabriela
Iordache, manager de design,
şi Mihai Silviu Chelariu,
manager de marketing. Echipa
CSIRobotics a câştigat mai
întâi faza pe şcoală a
competiţiei, iar ulterior au
intrat în competiţia
internaţională, alături de
echipele câştigătoare din
Statele Unite, Elveţia, Mexic,
China şi Franţa.

ELEVI DIN BUCUREŞTI, CAMPIONI HONEYWELL SSppuunnee--țții  ppăărreerreeaa!!

Despre alcool la locul de muncă
Reprezintă consumul de alcool la locul de muncă o
problemă des întâlnită în rândul şoferilor profesionişti? Puteţi transmite

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

la secţiunea
„Întrebarea lunii“.

1. Din păcate consumul de alcool reprezintă încă o problemă generalizată în
rândul şoferilor.

2. Problema consumului de alcool poate fi ţinută sub control prin metode bine
puse la punct de verificare şi motivare.

3. Consumul de alcool nu mai reprezintă decât o problemă izolată în rândul
şoferilor profesionişti.

Ce se va întâmpla cu
prevederile privind salariul
minim în Germania?

Întrebarea lunii trecute „Ce credeți
că se va întâmpla cu prevederile pri -
vind salariul minim în Germania?“ a
ge nerat concluzii împărțite din partea
celor care au răspuns la sondajul nos -
tru, 45% considerând că toate aceste
prevederi se vor transforma într-un re -
gulament valabil la nivelul UE, menit
să protejeze companiile vestice de
trans port, iar 39% opinând că, pe ace -
lași model, și alte state vor impune,
în perioada următoare, un salariu mi -
nim aplicat inclusiv transportatorilor.
Doar o mică parte dintre respondenți,
16%, a fost de părere că presiunea
in ternațională existentă va duce la eli -
mi n area acestei prevederi.
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CUGETARE
„„AAccțțiioonneeaazzăă  aaccuumm!!  DDaaccăă
aașștteeppțții  ccoonnddiițțiiiillee  ppeerrffeeccttee,,
nnuu  vveeii  ffaaccee  nniicciiooddaattăă
nniimmiicc..””  

((EEcclleezziiaassttuull))
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DUSTER AMBULANŢĂ,
PRIMA LIVRARE

Dacia, împreună cu societatea
Romturingia din Câmpulung Muscel
- specializată în conversia şi
amenajarea de caroserii - a livrat
primele vehicule Duster destinate
serviciilor de Ambulanţă. Comanda
a venit din Angola, piaţă unde
modelele produse de uzina de la
Mioveni sunt comercializate sub
marca Renault. Proiectul de
transformare care a stat la baza
caietului de sarcini a vizat realizarea
unui vehicul pentru transportul
persoanelor bolnave, care să fie
adaptat exploatării în cele mai
dificile condiţii de teren. Produsul
rezultat în urma cooperării dintre
echipele de specialişti ai Renault
Tehnologie Roumanie (RTR) şi cei
de la Romturingia este o ambulanţă

de tip A1, aceasta fiind omologată
conform normelor europene în
domeniu. Vehiculul are la bază
structura modelului Duster, care a
fost supraînălţată şi alungită cu
300 mm, prin extinderea consolei
spate, oferind astfel spaţiul necesar
pentru instalarea, în compartimentul
creat în spatele locurilor faţă, a
întregului ansamblu util pentru
transportul unui bolnav și al unui
însoţitor, împreună cu
echipamentele medicale necesare
acordării primului ajutor. Este un
nou rezultat al bunei colaborări
dintre Grupul Renault România şi
societatea Romturingia, după
vehiculul Duster Pick-Up, care a
intrat, de anul trecut, în dotarea
flotei OMV Petrom. 

PICK-UP MERCEDES-
BENZ DE DIMENSIUNI
MEDII 

Până la sfârşitul acestui deceniu,
Mercedes-Benz îşi va extinde
portofoliul de produse, lansând
primul pick-up al unui producător
auto premium. Datorită versatilităţii,
utilizărilor sale multiple, precum şi
sarcinii utile de aproape o tonă,

autovehiculele de tip pick-up sunt
populare peste tot în lume şi de
aceea potenţialul lor de vânzare
este unul ridicat.
Mercedes-Benz este primul
producător auto premium care
răspunde acestei tendinţe din piaţă,
dezvoltând propriul său pick-up. Un
exemplu similar este introducerea
Clasei M acum 20 de ani. Primul
SUV dezvoltat de un producător
auto premium, Clasa M a redefinit
total segmentul din care face parte. 
Noul Mercedes-Benz pick-up va fi
destinat iniţial pieţelor din America
Latină, Africa de Sud, Australia şi
Europa, toate acestea înregistrând
creşteri susţinute de vânzări pe
acest segment.

DAF ŞI TNO - GEMENII
DE PE ŞOSEA

Recent, DAF şi TNO au realizat o
demonstraţie cu noul lor concept
„Eco Twin”, desfăşurată în condiţii
reale de trafic. Aceasta a adus în
atenţia autorităţilor olandeze şi
belgiene prezente la faţa locului o
combinaţie de două ansambluri
rutiere, conectate via WiFi
(wireless), rulând la mică distanţă
unul faţă de celălalt, şoferul din al
doilea camion fără să trebuiască să
accelereze, să frâneze sau să facă
manevre de direcţie. „2-Truck
platooning” (pluton de două
camioane) este numele conceptului
în care doi şoferi cooperează, rulând
la mică distanţă, utilizând tehnologia
de conducere automată. Scopul
experimentului EcoTwin a fost de a
arăta că al doilea vehicul este apt
din punct de vedere tehnic să
urmărească vehiculul din faţă,
utilizând informaţii radar şi cele
provenite de la camerele de luat
vederi. În timpul acestui proces, cel
de-al doilea vehicul accelerează,
frânează şi chiar ajustează direcţia
în mod automat. Un alt obiectiv a
fost reducerea distanţei dintre cele
două ansambluri rutiere, astfel încât
să se obţină o economie de
combustibil de 10% pe termen lung.
Cei care au elaborat proiectul se
aşteaptă ca acesta să devină o
realitate pe şoselele olandeze în
jurul anului 2020. Al doilea pas va fi
testarea conceptului EcoTwin în
zona portului Rotterdam. 

Copiii clasei a II-a A din cadrul
Şcolii Generale Nr. 82 din
Bucureşti au răspuns
afirmativ invitaţiei Iveco de a
participa la câteva activităţi
dedicate, desfăşurate la sediul
Iveco Truck Services,
organizate în timpul
„Săptămânii altfel”. Copiii au
avut ocazia să ia contact cu
lumea vehiculelor comerciale
Iveco, încă dinaintea sosirii lor
la sediul Iveco Truck Services,
aceştia fiind transportaţi, în
baza protocolului stabilit, cu
un autocar Iveco Bus, model
Crossway. Cei mici au fost
divizaţi în trei grupe
principale: Daily, Eurocargo şi
Stralis, fiecare grupă urmând
să efectueze prin rotaţie toate
activităţile propuse. Una din
activităţile desfăşurate a avut
loc in service-ul Iveco Truck
Services, „Spitalul de
camioane”, aşa cum a fost
denumit de către copiii
prezenţi. Activităţile din
interior au cuprins şi un
concurs bazat pe fişe de limba

română, matematică,
perspicacitate, precum şi
activităţi de colorat inventiv a
unor schiţe de cap tractoare,
basculante şi furgoane. În
curtea Iveco Truck Services
cei mici au putut vedea cât de
încăpătoare este cabina
modelului Stralis Hi-Way şi,
mai mult decât atât, cum
merge acesta. Activitatea a
mai cuprins şi o plimbare cu
versiunea şasiu cabină
carosat a lui Iveco Daily „Van
of the Year 2015”. În cadrul
showroom-ului, cei mici au
putut testa spaţiul de marfă al
furgonului Daily expus, mare
fiind mirarea acestora când au
realizat că au intrat toţi şi a
rămas spaţiu suficient pentru
încă o clasă cel puţin.

„SĂPTĂMÂNA ALTFEL” 
LA IVECO TRUCK SERVICES



Ziua Cargo: Cum puteţi
caracteriza contextul
internaţional în care încep
să îşi producă efectele
reglementări
protecţioniste precum cea
privind salariul minim în
Germania?
Radu Dinescu: Pentru a în ţe le -

ge tendinţele care se manifestă în
acest moment la nivel internaţional,
tre buie să reamintim faptul că, la un
an după intrarea în vigoare a Re gu -
la mentelor 1071 (privind accesul la
pro fesie), 1072 și 1073 ce vizează
pia ța de transport marfă, respectiv
per soane, toate marile state au re cla -
mat faptul că este foarte dificil controlul
cabotajului. Am avut în acea perioadă
o serie de întâlniri la nivel european
(în Comisii și în Parlament), consti tu -
indu-se un grup la nivel înalt ce urma
să exploreze rezultatul aplicării noilor
regulamente. Eu am fost singura per -
soa nă care a reprezentat o asociaţie
profesională din statele din Europa de
Est. Încă din acel moment, au existat
ce reri din partea companiilor de trans -
port mici și medii din Franța, Belgia,
Germania şi Olanda să fie protejate
în faţa concurenţei din Est, dar și în
fața companiilor „fiice“ ale mega-com -
paniilor din Vest. În cadrul grupului pe
care l-am amintit anterior s-au luat în
discuţie câteva propuneri. Una dintre

ele viza liberalizarea totală, pe care noi
am susţinut-o pentru că ar aduce un
e chilibru natural în piață. O altă va rian -
tă susţinea să nu se facă nimic, în
timp ce alte două dintre propuneri vi -
zau respectarea condițiilor sociale de
pe teritoriile țărilor unde se face cabo -
ta jul. În final, am hotărât să facem un
pas mic înainte și să mergem pe va -
rian ta eliminării restricționării numă -
ru lui de 3 curse în 7 zile, având în ori -
zont piața liberă de transport în
Eu ro pa. Pentru că nu au reuşit mo di -
ficări consistente la nivel european,
sta tele mari au decis să implementeze
res tricţii la nivel naţional. Prima țară
a fost Finlanda, care în 2013 a res -
tric ţionat cabotajul la cel mult 10 curse
în 90 de zile. În ciuda plângerilor noas -
tre înaintate Comisiei Europene pri -
vind încălcarea legislaţiei comune, lu -
crurile s-au mişcat foarte încet şi nici
pâ nă acum nu s-a pronunțat comisia
Pilot care cercetează situația. În sep -
tembrie 2013, Danemarca a impus o
lege care nu permite cabotajul în cazul
în care camionul intră gol pe teritoriul
statului. Recent, Belgia și Franța au
decis să aplice regula potrivit căreia
şo ferul nu mai poate rămâne în cabină
în perioada pauzei săptămânale nor -

male. Se dau, în prezent, amenzi în
aceste țări, dar nu chiar pe această
lege, ci pe „organizarea programului
de muncă“, sancţiunile ajungând la
4-6.000 euro, nu la 30.000 de euro și
închisoare. Au apărut consecinţe ale
aces tor prevederi. Camioane româ -
neşti şi poloneze au fost vandalizate
în parcări în condiţiile în care vehicu -
le le belgiene sau franceze parcate
lângă ele nu au avut nimic de suferit.
S-a ajuns în situația în care șoferul își
plă tește hotelul, să fie totul legal, dar
stă în mașină să facă „pază“. 

În acest context, a apărut legea
sa lariului minim din Germania. Chiar
dacă fiecare poate face ce vrea la el
în ţară, apare o problemă atunci când
reglementările se aplică inclusiv com -
pa niilor din alte state. Trebuie luate în
calcul trei aspecte. Unul vizează faptul
că trebuie să raportezi șoferii înainte
să ajungă pe teritoriul Germaniei, pen -
tru că altfel, vorbim despre o amendă
de 30.000 euro. Apoi, trebuie făcută
do vada că aceștia sunt plătiți cu 8,5
euro brut pe oră. În caz contrar, amen -
da este de până la 500.000 euro. O
a treia problemă ţine de majorarea
cos tu rilor administrative ca urmare a
ra por tărilor care trebuie făcute. Am
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DIURNA 
acceptată la calculul
salariului minim în Germania
... dar trebuie respectate anumite condiţii. Este mesajul primit de
UNTRR din partea Ministerului german al Muncii. Despre
informaţiile transmise de autorităţile din Germania, dar şi despre
tendinţele de aplicare a unor măsuri protecţioniste la nivel
european, am stat de vorbă cu Radu Dinescu, secretar general al
UNTRR. 

O decizie din februarie 2015 a
Curții Europene de Justiție
stipulează, în situația unei firme
din țările baltice membre UE, că
diurna face parte din salariul brut
de încadrare. Pentru a fi
considerată astfel, totul trebuie să
corespundă însă cerințelor
impuse, adică să nu fie acordată
pentru cazare și transport şi să fie
stipulat în contractul de muncă al
șoferului că primește diurnă pe
deplasare.
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Din răspunsul primit, a reieşit
că şoferul nu trebuie plătit cu
8,5 euro pe oră numai pentru
perioada în care conduce , 
ci și pentru timpul în care
desfășoară alte activități 
și pentru timpul la 
dispoziție , 
adică pentru tot ceea ce 
nu este legat de odihnă .

privit această inițiativă ca fiind o
măsură strict politică și un semnal de
alarmă pen tru că nu s-a ținut cont în
ultimii ani de cererile acestor state
legate de modificarea regulamentelor
europene privind piaţa de transport.

Ce detalii ați primit privind
aplicarea Legii MiLog din
partea autorităţilor
germane?
UNTRR a cerut, în luna de cem -

brie, detalii de natură tehnică autorității
vamale din Germania, aflată sub tutela
Mi nisterului german de Finanțe, in sti -
tuţie care se ocupă cu aplicarea
acestei legi.

Pentru detalii privind diurna, am
fost redirecţionaţi către Ministerul ger -
man al Muncii. Instituţia ne-a transmis
că totul depinde de titlul cu care se plă -
tesc anumite sume pentru conducătorii
auto. Astfel, dacă şoferul primeşte bani
pentru transport și cazare, suma res -
pectivă nu intră în calculul salariului
mi nim. Dacă însă firma plătește o su -
mă care să compenseze diferența de
standard de viață dintre țara de origine
a şoferului și țara în care se află, suma
este considerată ca parte integrantă
a salariului minim. Am realizat mai
multe intervenții către Ministerul Muncii
din România, Inspectoratul de Muncă
și la Ministerul Muncii din Germania
pentru a obține mai multe detalii. Nu
am primit răspuns multă vreme, după
care au urmat proteste la Ambasada
Germaniei și a Franței la București,
ne-am văzut și cu Ambasadorul Ger -
ma niei și am ce rut sprijin. Solicitarea
noastră a fost să se anuleze această
pre vedere sau cel puțin să se suspen -
de aplicarea, ca și pentru tranzit, până
la momentul cla ri fi cării la nivel euro -
pean. 

Trebuie să precizez că în martie,
o firmă din Ungaria a primit o solicitare
din partea Autorității Fiscale Vamale
a Un gariei, care primise, la rândul ei,
din par tea Vămii germane, o cerere de
a de monstra cum a fost plătit un șofer
care a efectuat o cursă în februarie în
Ger mania. Au cerut ca, în 8 zile, să li
se arate un certificat de înregistrare
fis cală, licență de transport, pontajul
pe Ger mania, contractul de muncă și
do ve zile de plată pentru șofer. Toate
tre buie să fie traduse în limba ger ma -
nă și în limba maghiară, în acest caz.
În Cehia este altă abordare: multe fir -
me de transport nu raportează șoferii
către ZOLL. Aceasta pentru că în for -
mularul de raportare semnezi că te
an ga jezi să pui la dispoziția autori tă -
ților fiscale vamale germane, la soli -
ci tarea lor, orice document legat de
plata șoferului. 

Au avut loc discuţii la
Bruxelles privind plata
minimă în transporturile
rutiere?
La finalul lunii martie, am mers la

Bru xelles unde a avut loc o discuție
în Par lamentul European privind plata
mi ni mă în Europa pentru transporturile
ru tiere. Ne-am mobilizat împreună cu
aso ciațiile din Ungaria, Polonia, Cehia
și Lituania, şi am beneficiat de suport
și din partea Sloveniei și Greciei, în
ciu da faptului că reprezentanţii aso cia -
ţiilor profesionale din aceste ţări nu
au reușit să fie prezenți. Am semnat
cu toții o petiție, iar din partea Parla -
men tului a fost desemnat adjunctul
Co misiei de Trans port și Turism să o
primească și să o prezinte ulterior.
Me sajul a fost ace la că reglementările
im puse de Ger ma nia privind salariul

minim nu sunt în re gulă. La discuții a
participat, de ase me nea, comisarul
european pe trans port Violeta Bulc, o
persoană cu o pute re executivă uriașă
la nivel european. După dezbateri de
două ore, 80% dintre cei prezenți s-au
declarat împotriva le gi lor de tip MiLog
sau Macron, iar 10% au con si derat
că o țară membră UE nu poate să
impună o decizie altor state și că
această lege ar trebui să facă obiec -
tul unei legi la nivel european. Co mi -
sia a declanșat un Pilot și pe Ger ma -
nia, precum și pe Franța şi Belgia,
așa cum a procedat în Finlanda inițial.
Ca o surpriză plăcută, în Parlamentul
Eu ro pean, inclusiv euro-deputați ger -
mani au fost de părere că Germania
nu pro ce dează corect în această si -
tua ție, fiind vehemenți în acest sens. 

Cum arată viitorul?
Tendinţa statelor din Vest este să

limiteze accesul companiilor din Est la
piaţa lor. Iar lucrurile ar putea fi tran -
şa te o dată cu elaborarea în 2016 a
noilor re gulamente privind piaţa de
trans port a Uniunii Europene. În mod
sigur, re gle mentările vor suna foarte
euro pean, dar formulele sunt deja pe
masă şi ţin de limitarea numărului de
curse în afara teritoriului naţional. De
exemplu, faci 3 curse în străinătate,
după care trebuie să revii în ţara de
ori gine. Chiar dacă o astfel de regle -
men ta re va fi aplicată tuturor la fel, nu
va afecta cărăuşii din Vest care rămân,
în general, în spaţiul naţional. Obiec -
ti vul este foarte clar: nu mai vrem să
vedem camioane care fac Spa nia -
Franţa timp de un an fără să fie nici
din Spania, nici din Franţa. Astfel de
reglementări vor fi probabil introduse
îm  preună cu cele privind tahograful
in te ligent. Din păcate, viitorul nu sună
grozav în această zonă.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Mai multe informaţii privind Legea
MiLog puteţi găsi pe site-ul
www.ziuacargo.ro.

Mulți intermediari au cerut deja clienţilor din Germania tarife suplimentare
pentru că legea MiLog generează costuri suplimentare, dar nu întotdeauna
acești bani au ajuns la operatorul de transport. Pentru a evita aceste situații,
am discutat cu mai mulţi transportatori să se facă un singur tip de solicitare
către client. Recomandarea noastră pentru cei ce operează distanțe mai mari
pe Germania este să ceară 15 eurocenți în plus per kilometru. Pentru distanţe
mai mici, precum Olanda-Germania, trebuie să se aleagă un tip de tarif orar.
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Încă 69,2 km din
Autostrada Transilvania
intră în lucru
CNADNR a semnat două contracte pentru finalizarea a 69,2 km din
Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj - Oradea (cunoscută drept
Autostrada Transilvania), din care 60 km sunt abandonați de
Bechtel la jumătate din construcție.

A socierea Lemacons&Vega
93&Arcad va realiza Lotul 1
Târgu Mureș - Ungheni, de

4,5 km, plus drumul de legătură de
4,7 km - construit tot în regim de auto -
stra dă. Valoarea totală a contractului
este 179.787.916,93 lei, fără TVA,
finan țarea fiind asigurată 85% din Fon -
duri de Coeziune și 15% de la Bugetul
de Stat. Durata de execuție a celor
9,2 km este de 12 luni, astfel că anul
viitor, în primăvară, porțiunea de auto -
stradă și drumul de legătură ar trebui
să fie în circulație. Garanția lucrărilor
este de 48 de luni.

Tronsonul Suplacu de Barcău -
Borş, de 60 km, început în 2007 de
ame ricanii de la Bechtel și abandonat
la jumătate din lucrări în 2012, va fi
ter minat de Asocierea Corsan SA -

Cor viam Construccion SA (Spania),
Con sinit SRL, Road Consulting &
Design Solution SRL şi Via Design
SRL, pentru 701.000.000 lei, fără TVA
(197,5 milioane euro, cu TVA). Durata
es timată a lucrărilor este de 2 ani, la
care se adaugă o perioadă de garanţie
de 30 luni.

De la începutul acestui an a mai
fost semnat un contract, cu Asocierea
JV SC Strabag SRL - SC Straco Grup
SRL, pentru construirea a 10 km afe -
renți Lotului 2 Ungheni - Ogra, în va -
loa re de 251.349.460,28 lei, fără TVA,
tot cu cofinanțare 85% din Fonduri de
Coe ziune. Durata lucrărilor este de
12 luni, iar garanția, 48 de luni.

Alți 16,8 km, 
la licitație
Totodată, CNADNR a lansat licita -

ţia pentru proiectarea şi construirea a
încă 16,8 km din Autostrada Transil -
vania, între Nădășelu și Mihăiești, din
totalul de 25 km aferenți Sectorului
3A: Cluj Vest (Gilău) - Mihăieşti. Valoa -
rea estimată a contractului este de
687.513.425, fără TVA, iar sursa de
fi nanțare este bugetul de stat. Con -
trac tul prevede 6 luni perioadă de pro -
iectare, 12 luni de execuţie a lucrării
şi 48 luni garanţie (în total 66 de luni).
Termenul limită de depunere al ofer -
telor este 6 mai, ora 10:00, iar deschi -

derea lor se va face în aceeași zi, la
ora 12:00.

Traseul acestui sector de auto -
stradă ce se va construi pe teritoriul
administrativ al judeţului Cluj porneşte
de la Nodul Nădăşelu, km 8+700, tra -
ver sează la km 9+213 DJ 108C, calea
ferată Cluj - Oradea şi pârăul Nădaşu
printr-un viaduct cu lungimea de
729 m. În continuare, traseul se des -
fă şoa ră pe Dealul Ascuţit şi evită pro -
prieta tea cimitirului localităţii, de la km
10+800. Localitatea Şardu este traver -
sată la km 14+609 printr-un viaduct de
324 m, care străbate DC 143 şi pârăul
Şardu. Traseul continuă paralel cu DN
1F, ocolind localitatea Sânpaul pe la
vest de aceasta, cu traversarea mai
multor drumuri de exploatare, apoi
ocoleşte pe la est localitatea Mihăieşti,
traversând Valea Trifii, Valea Berin -
du lui şi DN 1F la km 21+300, cu un
pa saj de 203,50 m lungime. 

„În continuare, printr-o modificare
locală a axului pe tronsonul km
22+400 – km 24+400, se evită botul
de deal de la km 23+200, cu o cobo -
râre a liniei roşii cu circa 3-4 m, se
obţine scurtarea viaductelor de la km
22+600 şi km 23+800 de la 400 m la
120 m, respectiv de la 520 m la
120 m”, precizează CNADNR.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Istorie…
Proiectul Autostrăzii Transilvania,
de 415 km și în valoare de 2,2
miliarde de euro, a fost aprobat în
2003 de Guvernul Năstase, iar
lucrările au început un an mai
târziu, cu termen de finalizare în
anul 2012. În condițiile unor clauze
păguboase pentru România,
Bechtel construise până la
termenul scadent numai 52 de km,
pentru care a încasat 1,4 miliarde
de euro. Contractul a fost reziliat
în luna mai 2013.
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C riticată de Consiliul Fiscal, re -
du cerea TVA pare să-l ambi -
țio neze pe premierul Victor

Ponta să aplice această măsură încă
de la jumătatea acestui an, fie la cota
standard, de la 24% la 20%, fie la ali -
men tele de bază, la 9% - la carne,
peş te, lapte, pâine, animale vii şi pă -
sări vii din specii domestice, ouă de
păsări, legume, fructe comestibile şi
preparate din acestea, miere, precum
și la accesul la evenimentele sportive.
„Nu putem pe amândouă o dată, dar
una din ele va fi micșorată. Chiar din
aprilie vom putea decide, imediat ce
vom avea rezultatul încasărilor pe pri -
me le trei luni”, a precizat prim-mi nis -
trul. Ambele reduceri de TVA sunt pre -
vă zute în proiect să fie aplicate de la
1 ianuarie 2016, iar cota standard să
aibă o nouă scădere din anul 2018,
de la 20% la 18%.

Consiliul Fiscal reclamă însă că
„am plele reduceri sunt nesustenabile”,
astfel că a dat aviz negativ: „Având în
vedere probabilitatea extrem de ridi -
ca tă ca implementarea prevederilor
pro iectului revizuirii Codului Fiscal să
con ducă la deviații de proporții de la
țin tele bugetare pe termen mediu (su -
pe rioare nivelului de referință de 3%
din PIB pentru deficitul efectiv în inter -
valul 2016-2019), Consiliul Fiscal avi -
zează negativ propunerea legislativă”. 

Potrivit Legii Responsabilității Fis -
ca le, în cazul unor propuneri de acte
normative ce conduc la diminuarea
veni turilor bugetare, se va elabora fișa
fi nan ciară care trebuie să în de pli neas -
că una dintre următoarele condiții: să
aibă avizul Ministerului Finanțelor Pu -
bli ce și al Consiliului Fiscal, conform
că ruia impactul financiar a fost luat în
calcul în prognoza veniturilor bugetare
și nu afectează țintele bugetare anuale
și pe termen mediu, sau să fie însoțită
de propuneri de măsuri de com pen -

sa re a impactului financiar respectiv,
prin majorarea altor venituri bugetare.
În aceste condiții, este tot mai probabil
că noile Coduri vor fi aprobate prin
asu marea răspunderii Guvernului în
fața Parlamentului.

Dispare taxa pe stâlp
și se micșorează
acciza 
Potrivit proiectului noului Cod Fis -

cal, de la 1 ianuarie 2016 va fi eliminat
impozitul pe construcţii speciale (taxa
pe stâlp) iar accizele la carburanți vor
scădea astfel: cu 20% la motorină (de
la 1897,08 lei/1000 litri la 1518,04
lei/1000 litri); cu 18,62% la benzina
fără plumb (de la 2035,40 lei/1000 litri
la 1656,36 lei/1000 litri); cu 16,28% la
benzina cu plumb (de la 2327,27
lei/1000 litri la 1948,23 lei/1000 litri).

Premierul a renunţat la majorarea
ta xelor și impozitelor locale la locuinţe,
terenuri şi maşini, dar a decis ca a -
ceste dări să fie indexate de primării
anual, până la 30 aprilie, ținând cont
de rata inflaţiei pentru anul fiscal an -
te rior, și nu la 3 ani, ca în prezent.

Reducerea CAS,
amânată pentru 2017
Cotele de contribuţii de asigurări

sociale nu vor mai scădea din ianuarie
2017 la angajat de la 10,5% la 7,5%
şi la angajator de la 15,8% la 13,5%,

așa cum era prevăzut în proiectul ini -
țial din luna februarie, ci de la 1 ia nua -
rie 2018. Celelalte prevederi sunt însă
men ținute pentru 1 ianuarie 2016: in -
tro ducerea plafonului maxim de 5
salarii medii brute pentru baza lunară
de calcul a CASS; eliminarea dedu -
ce rii CASS de la calculul impozitului
pe venit; introducerea obligaţiei de
pla tă a CAS şi CASS pentru toate per -
soa nele fizice care realizează venituri;
ma jorarea sumei neimpozabile lunare
avute în vedere la stabilirea impozitului
pe venitul din pensii.

Altă prevedere importantă a noului
Cod Fiscal este introducerea taxării
in verse pentru livrarea de clădiri, părţi
de clădire şi terenuri de orice fel, pen -
tru a căror livrare se aplică regimul de
taxare, începând cu 1 ianuarie 2016.

În cazul microîntreprinderilor, este
prevăzută stabilirea unei cote de impo -
zi tare diferenţiate în funcţie de numărul
salariaţilor: de 1% pentru cele cu peste
2 salariaţi inclusiv, de 3% pentru cele
cu un salariat, de 3% + 1.530 lei tri -
mes trial pentru fără salariaţi şi de 3%
pentru cele aflate în dizolvare urmată
de lichidare, inactivitate temporară, ne -
des fășurarea de activităţi. De ase me -
nea, va fi majorat pragul pentru în ca -
drarea în categoria microîntreprin de rilor:
la 75.000 euro din 2017, la 85.000 euro
din 2018 și la 100.000 euro din 2019.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Noul Cod Fiscal ar putea
reduce TVA încă de la vară
Guvernul a aprobat proiectele Codului Fiscal şi Codului de
Procedură Fiscală și le-a trimis spre dezbatere Senatului, urmând
să ajungă la Camera Deputaților până în iunie, astfel încât să fie
adoptate în această sesiune parlamentară.
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P entru a putea face posibilă ve -
ri ficarea online, BursaTrans -
port a avut parte de sprijinul

Autorităţii Rutiere Române (ARR). Prin
implementarea acestui serviciu, Ro -
mâ nia a devenit un lider între ţările
Co munităţii Europene în domeniul ac -
ce sului prin internet la informaţii cu
pri vire la licenţe de transport public
de marfă. Posibilitatea verificării licen -
ţe lor pentru activităţile de transport
rutier are o valoare deosebită atât pen -
tru expeditori, ce pot evita furtul de
mar fă cu numere false, cât şi pentru
transportatori, oferindu-le posibilitatea
să verifice dacă aceia care le încre -
din ţează marfă de transportat au licen -
ţe de intermediere valide. Conform
statisticilor prezentate de BursaTrans -
port, compania ce a implementat ser -
viciul, din noiembrie 2013 până în pre -
zent, au fost efectuate peste 100.000
de verificări prin intermediul aplicaţiei
online. Peste 8.000 de firme au folosit
cel puţin o dată verificarea, pentru
une le dintre ele devenind deja o obiş -
nuinţă şi făcând parte acum din proce -
du rile curente de lucru.

Paza bună…
Există firme care au făcut peste

1.000 de interogări de licenţe, iar unele
au depăşit chiar şi 2.000, dar condu -
ce rea BursaTransport încearcă să ob -
ţină mai mult de atât. „Deşi am depăşit
de curând 100.000 de verificări, nu pu -
tem susţine deocamdată că suntem
mulţumiţi pe deplin de ritmul în care se
foloseşte această facilitate. În primul
tri mestru din 2015, numai 2.600 de
com panii au verificat validitatea licenţe -
lor partenerilor de afaceri. Noi con si -
derăm că siguranţa pe care o aduce
verificarea numărului de camion care
se prezintă la încărcare ar trebui să fie
luată în considerare de expeditorii de
marfă şi de operatorii de depozite. Și

totuşi, am constatat în diverse discuţii
- inclusiv cu companii destul de mari
de expediţii, că sunt multe firme în care
con trolul cărăuşilor cu care se lucrează
este destul de lejer şi nu include veri -
fi carea validităţii licenţelor şi nici alte
mă suri de siguranţă pe care noi le pro -
movăm pe BursaTransport. Ni se pare
o practică destul de riscantă şi o expu -
nere către cei care au intenţii mai puţin
curate pe piaţa de transport“, a afirmat
Dan Cotenescu, Director General
BursaTransport.

Pentru transportatorii români, posi -
bi li tatea verificării online este o mare
oportunitate de business, funcţionând
ca o garanţie că sunt parteneri de încre -
dere, verificabili rapid în surse oficiale.
De altfel, în strategia de extindere inter -
na ţională a bursei prin intermediul bran -
du lui 123cargo.eu, sunt promovaţi întot -
deauna transportatorii români către
aso ciaţiile expeditorilor din străinătate -
drept operatori siguri - singurii care pot
fi verificaţi în doar câteva secunde, online.

Constantin Gangu, Administrator
Senior Forwarding, a arătat faptul că
in tr o ducerea serviciului de verificare
li cen ţe ARR pe platforma BursaTrans -
port a fost una dintre cele mai utile

fa ci lităţi de care beneficiază membrii
a cestei aplicaţii. „Ne oferă posibilitatea
de a ne asigura, în timp util, că parte -
ne rii cu care colaborăm deţin licenţe
astfel încât, în calitate de companie de
expediţii, să putem evita încălcarea
obligaţiei de a nu lucra decât cu
operatori care deţin licenţă. Au fost
multe si tuaţii în care unii membri Bur -
saTrans port ne-au solicitat comenzi
dar, la ve rificarea licenţei, am constatat
ca aceş tia nu deţineau licenţă valabilă.
Din fericire, serviciul de verificare
permite ca această acţiune să se
realizeze în mai puţin de un minut. În
decursul utilizării serviciului am avut
şi situaţii în care, la verificarea unei
copii conforme în cazul firmelor care
utilizează subcon trac tori, răspunsul a
fost «Copia vala bilă până la xx-xx-
xxxx, DAR EMISĂ PE ALTĂ FIRMĂ»,
fără a se preciza fir ma deţinătoare.
Ar fi foarte util, pentru siguranţa
alegerii unui prestator efectiv de
încredere, să cunoaştem şi firma de -
ţinătoare a licenţei“, a com ple tat Ad -
mi nistratorul Senior For warding.

Material furnizat de
BursaTransport

Licenţe verificate online
Verificarea online a licenţelor asigură operatorilor de transport
rutier de marfă un plus de siguranţă în tranzacţiile încheiate la
distanţă. Prin utilizarea acestei soluţii, s-au făcut deja peste
100.000 de verificări, într-un an şi jumătate de când a fost lansată.

Cifre cheie despre
verificarea licențelor

de transport
110077..881122  vveerriiffiiccăărrii  ppâânnăă  îînn  pprreezzeenntt
88..441144  ccoommppaanniiii  aauu  vveerriiffiiccaatt

vvaalliiddiittaatteeaa  lliicceennțțeelloorr
1100..001144  ccoommppaanniiii  aauu  ffoosstt  vveerriiffiiccaattee
3311..220000  ccooppiiii  ccoonnffoorrmmee  vveerriiffiiccaattee
11  sseerrvviicciiuu  uunniicc  îînn  UUnniiuunneeaa

EEuurrooppeeaannăă

Constantin
Gangu

Și impozit pe venit
mai mic

Este prevăzută reducerea, de la
1 ianuarie 2019, atât a cotei de
impozit pe profit, cât și a celei pe
venit și pe veniturile obţinute din
România de nerezidenţi, de la 16%,
în prezent, la 14%.



compania respectivă există, camionul
care a încărcat marfa nu îi aparține.
Plă cuțele de înmatriculare și docu -
men tele se dovedesc a fi copii ale plă -
cuțelor și documentelor originale, iar
camionul - un duplicat al vehiculului
iden tificat în acte.

Afacere 
falsă
Din nou, expeditorul alege o com -

pa nie fantomă prin intermediul unei
ba ze de date pe internet. Această
com panie angajează apoi un tran s -
portator real, dar comanda este diferită
de cea a expeditorului. Compania
reală de transport este verificată de
către client, dar se supune regulilor
impuse de către operatorul fantomă.
Acesta din urmă primește comanda,
iar compania reală preia marfa, pe
care o livrează nu conform CMR-ului,
ci conform instrucțiunilor companiei
fantomă. În unele cazuri, chiar, șoferul
este supus amenințărilor. Astfel, marfa
dispare.

Schimbarea
proprietarului
Conform prezentării publicate de

TAPA EMEA, una dintre cele mai mari
probleme în prezent este foarte dificil
de depistat înainte de a fi prea târziu.
În acest scenariu, expeditorul este
con tactat de către o companie de
trans port cunoscută, iar documentele
și canalele de comunicare sunt toate
verificate. Apoi marfa nu ajunge la
destinație. Abia mai târziu expeditorul
descoperă că firma și-a schimbat po -
se sorul numai cu câteva zile înainte
și că noii proprietari s-au dovedit a fi
in fractori organizați, care sunt de
negăsit.

După colț
Conform acestui scenariu, unui

șofer care așteaptă în apropierea lo -
cu lui de descărcare, de obicei faci li -
tă țile clientului sau depozitul opera to -
rului logistic, i se solicită prezentarea
do cumentelor de transport de către o
persoană care iese din aceste facilități
ale destinatarului mărfii. Șoferului i se

spune că, din cauza faptului că depo -
zi tul este plin ochi, trebuie să descarce
marfa într-un alt depozit, chiar după
colț, ceea ce și face. După câtva timp,
atunci când expeditorul încearcă să
dea de urma mărfii nelivrate, la ve ri -
fi ca rea CMR-ului, descoperă că sem -
nă tura și ștampila sunt false, iar depo -

zitul unde s-a făcut livrarea nu aparține
destinatarului. 

Sistem IT spart
Spargerea conturilor și a siste me -

lor IT („hacking”) a devenit o metodă
în expansiune, infractorii intrând în
sis temul IT al operatorilor unui terminal
de containere, pentru a aranja o pre -
luare frauduloasă, înregistrându-se
deja multe cazuri în porturi. Hackerii
schimbă datele încărcăturii trimise la
hub-ul de distribuție finală și se infil -
trea ză, de asemenea, în sistemul IT
al companiei de expediții, pentru a se
asi gura că vehiculul fantomă apare
cre dibil atunci când se prezintă pentru
a prelua containerul. (Sursa: Vigilant)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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A stfel, în noiembrie 2014, o
com panie ucraineană oferea
un camion pentru transportul

de anvelope din Polonia către Ucraina.
La verificări, s-a constatat că toate do -
cumentele trimise pentru a susține
oferta erau false. Nici investigațiile pe
inter net n-au descoperit vreo infor ma -
ție care să ateste legitimitatea compa -
niei ca furnizor de servicii de transport.
Totuși, firma era înregistrată cu activi -
ta te de construcții. Polița de asigurare
pre zentată nu fusese emisă pe nu -
me le companiei respective, iar numă -
rul de înmatriculare al vehiculului s-a
dovedit a fi fictiv. Desigur, oferta nu a
fost acceptată, dar acest tip de înșe -
lă torie devine o practică uzuală în
Europa.

Preluările frauduloase de marfă
reprezintă un risc în creștere la nivel
mondial, iar o prezentare recent rea -
li zată de către o asociație logistică
Est-e uropeană subliniază câteva din -
tre tacticile utilizate de către infractori.
„Eforturile” acestora sunt adesea
facilitate de utilizarea bazelor de date
de pe internet cu încărcături dispo ni -
bi le, care au crescut competiția, au
ge nerat scăderi de prețuri și au crescut

numărul de transportatori care aplică
online pentru aceste curse. 

În Uniunea Europeană, se înre -
gis trează mulți factori care înlesnesc
acti vitatea „transportatorilor” frau du -
loși. Libertatea de mișcare pentru
cetă țenii Uniunii este numai unul dintre
as pectele care permit infractorilor să
se deplaseze mai ușor pe întregul con -
tinent. De asemenea, cooperarea între
forțele polițienești din UE este lentă și
birocratică, iar misiunea lor nu este
ușoară atunci când este vorba să se
confrunte cu peste 28 de limbi și cu
mai mult de 100 de modele de cărți
de identitate și pașapoarte. 

În cele ce urmează, vă prezentăm
câte va moduri de operare care faci li -
tează preluările frauduloase de marfă.

Compania nu există
Totul începe de obicei de la expe -

di tor, care folosește o bază de date
online pentru a alege un furnizor de
ser vicii de transport pentru marfa dis -
po nibilă. Apoi, clientul este contactat
de către o companie de transport
necu noscută prin telefonul mobil sau
pe e-mail. Compania de transport tri -

mi te pe fax sau pe e-mail copii ale do -
cu mentelor, în special de pe asigurare,
licență și CUI. Din cauza presiunii pe
timp aplicată de către compania de
trans port, documentele nu sunt veri -
ficate foarte riguros. Compania fan to -
mă primește comanda de transport,
în carcă marfa și pornește la drum. Cli -
entul este alertat numai în momentul
în care marfa nu este livrată așa cum
fusese planificat. În urma investigațiilor
ulterioare, expeditorul realizează că
firma de transport, de fapt, nu există,
iar documentele sunt false. 

A juca rolul unei
firme existente
Și în acest caz, expeditorul apelea -

ză la o bază de date online pentru a
alege furnizorul, iar clientul este con -
tac tat prin mobil sau e-mail. Documen -
ta ția este trimisă prin fax sau e-mail
și de data aceasta este verificată cu
grijă. Comunicarea are loc prin cana -
le le folosite de către compania de
trans port. Compania fantomă preia
co manda și, apoi, marfa. Când aceas -
ta nu ajunge la destinație și clientul
investighează cazul, află că, deși

Cine îți transportă marfa?
Infractorii din domeniul transporturilor ar face orice pentru a
ajunge la volanul unui camion încărcat cu mărfuri cu valoare mare,
lucru indicat de creșterea preluărilor frauduloase de mărfuri.
Ediția din luna februarie a publicației Vigilant, buletinul informativ
al TAPA EMEA, aduce în atenția cititorilor câteva metode folosite
de bandiții șoselelor pentru a pune mâna pe marfă. 

Cum se-ncurcă ițele...
Organizațiile infracționale multi-naționale flexibile se folosesc de piața deschisă
a Uniunii Europene pentru a câștiga timp și a complica verificarea identității,
așa cum o arată un incident recent:
- O companie austriacă este clientul unui expeditor slovac.
- Un expeditor austriac binecunoscut primește comanda de a organiza livrarea.
- Expeditorul austriac dă comanda de transport unui cărăuș olandez. 
- Camionul încărcat este în proprietatea unei companii germane de leasing.
- Utilizatorul vehiculului potrivit detaliilor de asigurare este compania slovacă A.
- Utilizatorul vehiculului conform certificatului tehnic este compania slovacă B.
- Compania olandeză are șoferi maghiari care vorbesc numai limba maghiară…

PUBLICITATE
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C ât reprezintă anvelopele în
cos tul total al unei firme de
trans port? Nu ar trebui să fie

foar te greu de aflat. Tot ce avem de
făcut este să însumăm toate achizițiile
de an ve lope și să raportăm la costurile
totale. Este o informație importantă,
care are însă un impact redus din
punct de ve de re al deciziilor mana ge -
riale. Toată lu mea știe că anvelopele
reprezintă un cost important, dar
pentru a controla cu adevărat acest
seg ment, ar trebui să ai un minim de
in formații esențiale: Câți km rulează
o anvelopă? În ce condiții este ex -
ploa tată? Ce lucrări de într e ți ne re și
re parații s-au efectuat asupra ei?...

Bineînțeles, în general, firmele se -
ri oase urmăresc costurile legate de an -
ve lope, însă foarte puțini pot afirma că
știu cu precizie care este costul pe km
al fiecărui tip de anvelopă sau care va
fi necesarul în următoarele luni. Iar când
vine vorba despre potențiale fraude...

Regulile de utilizare corectă a unei
an velope sunt teoretic clare și includ
mo  nitorizarea presiunii, permutări, re -

ca  nelări, reșapări etc. Se întâmplă oare
toa te aceste lucruri, pe fiecare anvelopă
în parte?

WindTyre a fost conceput pentru a
oferi managerului informații precise și
sigure, astfel încât să poată lua de cizii
fundamentate.

„Anvelopele reprezintă un cost
mare, atât prin prețul lor de achiziție, cât
şi prin ceea ce se poate întâmpla dacă
nu ai grijă de ele - întârziere la li vrarea
mărfii, siguranţă rutieră, costuri afe rente
unor intervenții neprogra ma te... Ţinta
noastră este să îi ajutăm pe trans por -
ta tori să se organizeze mai bine, iar a -

ceas tă aplicaţie este la în de mâna lor,
oferind ghidaj profesional și consul tan -
ţă“, a arătat Ștefan Ne de luș, director
ge neral WindSoft.

Mai mult 
decât un soft
WindTyre se adresează tuturor po -

se  sorilor de autovehicule, indiferent de
mă rimea flotei. Totuși, ca aplicația să
de vină funcțională, este necesară exis -
ten ța unui departament tehnic (de men -
te nanță), care devine, de altfel, prin ci -
pa lul utilizator al WindTyre. Softul va
avea nevoie doar de un simplu cal cu -
lator pe care să ruleze.

Acest produs va conține o bază de
date cu toate anvelopele deținute de
fir ma de transport (tip anvelopă, serie,
poză). Practic, fiecare anvelopă în parte
are un dosar virtual cu toate da tele de
iden tificare. Iar dosarul se ac tualizează
per manent, pe măsură ce anvelopa
suferă modificări - inter ven ții tehnice,
uzu ră, verificări...

Un transportator „de modă veche“
știe că nu discutăm de lucruri noi. Ast -
fel de dosare ale anvelopei au existat
și sunt în continuare companii care le
utilizează, însă WindTyre face totul mult
mai simplu și reduce către zero erorile.
Mai mult decât atât, softul sem nalează
din timp acțiunile ce trebuie să aibă loc
pentru corecta utilizare a anvelopei și,
de asemenea, emite alerte în cazul an -
velopelor cu un grad de uzură mai mare
decât cel normal.

Printre avantajele cele mai impor -
tan te se numără faptul că, spre deo se -
bire de hârtie, sau un tabel în Excel, da -

tele trecute în WindTyre nu mai pot fi
șter se, iar rapoartele către manager
sunt complete și evidențiază orice „ano -
ma lie“.

Interesant este că produsul se
com ple tează cu zona de consultanță
și au dit. Astfel, WindTyre nu este doar
un soft, utilizatorul primind practic un
in stru ment prin care monitorizează
atât an velopele și modul în care sunt
utili zate, cât și consecvența echipei
teh ni ce, având certitudinea că modi -
fi cările și completările din soft cores -
pund realității.

„WindTyre reprezintă un produs ati -
pic pentru o firmă de software, fiind com -
pletat cu partea de consultanţă pen tru
managementul anvelopelor și au dit.
Softul poate să funcţioneze in de pendent
sau ca modul integrat în WindNET,
ERP-ul dezvoltat de WindSoft, generând
astfel un control su perior pe zona de
costuri pentru ma nager“, a completat
Ștefan Ne deluș.

Produsul a fost conceput astfel în -
cât să poată fi utilizat inclusiv de către
companiile cu flote dislocate, o atenție
spe cială fiind acordată celor care ope -
rează în Comunitate.

„Avem parteneriate în momentul
ac tual cu 10 puncte de service, foarte
bine poziţionate pe harta rutieră a Eu -
ropei. Astfel, când este necesar, cami -
oa nele utilizatorilor de WindTyre sunt
îndrep ta te către aceste puncte, aflate
pe cele mai importante rute de trans -
port, iar cos tul de 15 euro pentru ca -
mion acope ră o verificare a tuturor an -
velopelor - sta re tehnică și presiune -

in formaţia fiind transmisă automat
către sistem“, a explicat Cosmin Lixan -
dru, director ge neral Tyre Manage -
ment Consulting.

Implementarea
durează o săptămână
Primul pas pentru implementarea

WindTyre este realizarea unei analize
a departamentului tehnic a transpor ta -
torului și, dacă este cazul, sunt reco -
man date anumite modificări.

Urmează validarea, împreună cu
be neficiarul, a tuturor procedurilor ce
tre  buie realizate în legătură cu anve lo -
pele.

Totodată, utilizatorii direcți ai apli -
ca ției beneficiază de cursuri de pregă -
tire tehnică în managementul anvelo -
pe lor.

Toată flota de anvelope trebuie intro -
dusă în sistem, fiind posibilă inclu siv a -
ta șarea unor fotografii reale cu anvelopa.

„Fiecare anvelopă are istoricul ei
com plet, pentru că, de la achiziţie până
la schimbare, suferă multe trans for -
mări“, a explicat Cosmin Lixandru.

Durata medie pentru imple men tarea
WindTyre este de o săptămână, ac ti -
vi tatea firmei nefiind perturbată în vreun
fel în această perioadă.

Economii lunare de
80 euro/camion
Avantajele aplicației sunt notabile,

multe dintre ele fiind evidente.
Faptul că există o entitate externă

care auditează starea anvelopelor va
crea o stare benefică în interiorul com -
pa niei, ce va duce la o diminuare sem -
ni ficativă a cazurilor de presiune ne -
corespunzătoare în anvelope. Astfel,
consumul de carburant se va diminua,
iar uzura anvelopelor va fi optimă.

Flota de anvelope va fi gestionată
cu ușurință și precizie, de către un per -
sonal minim.

Managerul firmei de transport va cu -
noaște cu exactitate costurile gene ra te
de fiecare anvelopă, putând deci de în
cunoștință de cauză marca și tipul de
anvelopă care oferă cel mai bun ran -
dament. De asemenea, stocu rile se pot
diminua, iar previzionarea nece sa ru lui
de anvelope oferă șansa optimizării
procesului de achiziție.

Mai mult decât atât, WindTyre ofe -
ră estimări legate de valoarea parcului
de anvelope deținut la un moment dat.

Iar acestea sunt doar o parte dintre
beneficiile WindTyre.

„Principalul obiectiv este să aflăm
costul pe km, pe fiecare anvelopă în
parte, apoi se fac rapoarte centralizate
pe camion și pe flotă. Dacă anvelopa
are o durată de viaţă estimată de
200.000 km şi noi reuşim prelungirea,
prin tr-un management bun al ei, la
230.000 km, deja costul pe km scade
vertiginos. Este foarte important să ai
control permanent şi să nu se ajungă
la situația de a schimba anvelopa mai
devreme, la 150.000 km“, a precizat
Ștefan Nedeluș.

Conform calculelor realizate de
către companiile care utilizează deja
sis temul, WindTyre asigură reducerea
lu nară a costurilor cu 80 de euro pen -
tru fiecare camion.

„Sunt transportatori care vor apela la
soluția unei flote de anvelope în chi riate,
însă automat vor plăti mai mult, pentru
că interesul oricărui pro du cător de an -
ve lope este să vândă anve lope, în timp
ce interesul trans por tatorului este să
cumpere cât mai puţine. Chiar şi atunci
când exter na li zează, operatorul de trans -
port tot tre buie să ducă maşina la inspec -
ţie și s-ar putea să aibă o problemă în
plus, pentru că service-ul la care trebuie
să ajungă cu mașina o dată la 3 luni, con -
form contractului, este la mai mulți km
distanță - sunt costuri care nu sunt luate
în calcul de la început, iar trans por tatorul
de vine captiv. Softul oferă ace eași acura -
te țe în gestiunea anve lo pelor, însă bene -
fi ciile sunt mai mari. Am realizat o estima -
re pentru un client care are contract cu
un producător de anvelope și, folosind
aceleaşi produse, inclusiv costurile de
mentenanţă şi ma nagement aferente
WindTyre, sunt scăderi de costuri de
25%“, a declarat Cosmin Lixandru.

WindSoft produce, comercia li zea -
ză şi implementează acest produs, asi -
gurând totodată mentenanţa.

„Prin faptul că acest soft este pro -
dus alături de Tyre Management Con -
sulting, îi asigură un plus de valoare,
deo arece ei sunt specialişti în mana ge -
mentul anvelopelor“, a arătat direc to rul
general WindSoft.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Managementul
anvelopelor 
la alt nivel
Colaborarea dintre WindSoft și Tyre Management Consulting a dus
la apariția soluției software WindTyre, un produs inovativ care
„scoate la lumină“ toate costurile legate de utilizarea anvelopelor.

Ștefan Nedeluș, director general WindSoft: 
„Ideea acestui produs a venit din partea Tyre Management Consulting. Ei au
arătat că există necesitatea îmbunătățirii modului de gestionare a anvelopelor
şi noi ne-am aliniat viziunii lor şi am dat putere acestei soluţii, împreună. În
momentul acesta, aplicaţia este funcţională și este deja implementată cu
succes la companii de transport din România. WindSoft își asumă rolul de
partener al transportatorilor și scopul nostru este să venim în piață cu lucruri
noi. Ne gândim în permanență la inovaţie, la îmbunătățirea instrumentelor
utilizate de către partenerii noştri.“

Cosmin Lixandru,
director general Tyre

Management
Consulting: 

„Cea mai ieftină variantă pentru
transportator este internalizarea
dublată de o monitorizare externă.
Probabil vor decide să utilizeze
simultan 2-3 mărci de anvelope,
având libertatea să aleagă din
piaţă la cele mai bune condiţii de
preț și calitate, iar ceea ce aducem
noi în plus este acest soft care nu
te lasă să faci greșeli, plus
consultanţa și auditul, care,
practic, închid cercul. Astfel,
managerul are control total.“

Ștefan Nedeluș (stânga)
și Cosmin Lixandru

PUBLICITATE
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35 EUR discount
pentru fiecare
anvelopă nouă
EVW Holding oferă un voucher valoric de 35 EUR, pentru fiecare
achiziție de anvelopă nouă. Voucherul se utilizează ca discount în
situația în care clientul returnează carcasa anvelopei pentru achiziția
căreia a primit voucherul, în termenii stabiliți de campanie (vezi mai
jos). Campania se desfășoară în perioada 15.04.2015 - 31.12.2015.

P entru achiziția fiecărei an ve lo -
pe noi din mărcile: BRID GE -
STONE, FIRESTONE, GOOD -

YEAR, DUNLOP, FULDA, SAVA,
CON TINENTAL, BARUM, SEM PERIT,
MA TADOR, MICHELIN, KOR MORAN,
PI RELLI de la EVW Holding, cli en tul
pri mește un voucher în va loare de 35,00
EUR (+TVA). Vou cherul se acordă la
mo mentul achiziției și se predă clientului
îm preună cu fac tura și certificatul de
ga ranție. Acesta poate utiliza voucherul
ca discount pentru achiziția unei alte
an velope noi sau reșapate, sau pentru
ser vicii de reșapare, dacă returnează
car casa an velopei pentru achiziția căre -
ia l-a pri mit. În cazul în care carcasa nu
este returnată, voucherul se anulează
im pli cit. Carcasa trebuie să îndepli neas -
că anumite condiții de acceptanță, pe
care vi le vom prezenta mai jos.

Toată lumea câștigă
Campania a fost concepută având

la bază un sistem WIN-WIN prin care
clientul EVW beneficiază de un dis -
count semnificativ pentru următoarea
achiziție, iar furnizorul beneficiază de

carcase viabile în vederea reșapării
în fabrica Bandag de la Gilău - cea mai
mo dernă unitate de producție anve lo -
pe reșapate din România zilei de azi.
Astfel, EVW urmărește implementarea
și în țara noastră a unui concept care
funcționează în țările dezvoltate din
Europa și, mai ales, în America: „tire
se cond life” (cea de-a doua viață a
an velopei), care conduce la reducerea
costurilor de transport pe kilometru.

Condiții 
obligatorii de
acceptanță
În primul rând, este vorba despre

identitate. Seria anvelopei/carcasei re -
turnate trebuie să fie aceeași cu se ria
înscrisă pe voucher (seria an ve lo pei
noi pentru care s-a acordat vou che rul). 

Din punctul de vedere al integrității
struc turale, carcasa returnată trebuie
să fie fizic eligibilă pentru reșapare
(să nu fi suferit explozie, fără tăieturi,
fără lovituri care să fi dus la defor ma -
rea talonului, fără desprinderi bandă
rulare, fără separări, fără găuri multiple
și/sau apropiate, fără orice alt tip de

de teriorare care ar face carcasa ne -
e li gibilă în vederea reșapării).

Pentru a fi viabil, profilul trebuie
să aibă o înălțime de minim 3 mm iar
uzura să nu fi depășit nivelul marke -
ru lui de u zu ră înglobat. În fine, anve -
lo pa (carca sa) să fi fost achiziționată
direct de la EVW Holding în urmă cu
cel mult 24 luni (vezi data achiziției
înscrisă pe voucher).

EVW Holding va prelua toate car -
casele pentru care s-a oferit voucher
a fe rent acestei campanii, în condițiile
de ac ceptanță specificate, chiar dacă
pre zenta campanie va fi expir a tă/în -
chi să sau din varii motive nu se va
mai des fășura la momentul returnării
carcasei.

Discountul acordat prin voucherul
valoric se anulează automat, fără nicio
no tificare, dacă la examinarea car ca -
sei se constată că aceasta nu este
eli gi bilă (nu îndeplinește condițiile obli -
ga torii de acceptanță). Voucherul este
netransmisibil. El nu poate fi transferat,
vândut sau tranzacționat. Voucherele
sunt valabile pentru o perioadă de ma -
xim 24 luni de la data înscrisă la sec -
țiunea „INFORMAȚII”.
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B randul TRP face parte din
portofoliul de piese schimb al
PACCAR Inc., alături de

brandurile DAF și PACCAR Parts.
TRP „truck and trailer parts” oferă o
ga mă largă de piese de înaltă calitate
pen tru toate mărcile de camioane, re -
morci și semiremorci.

TRP este sinonimul calității și este
con siderat gama DAF „second line”.
Pie sele originale TRP îndeplinesc cele
mai stricte cerințe în ceea ce privește
standardele de calitate DAF. Toate
pro dusele sunt, fără excepție, supuse
unor teste standardizate și expuse la
condiții extreme.

20 de ani de TRP
Piesele originale TRP sunt dis po -

ni bile pentru cele mai comune cate -
go rii de piese de schimb: filtre, perne
de aer, amortizoare, electromotoare,
al ternatoare, elemente frânare, echi -
pa mente iluminat, acumulatori, piese
se miremorci, ambreiaje, accesorii,
con sumabile service, scule. Noi game
de produse se adaugă permanent în
por tofoliul TRP; toate îndeplinesc ace -
leași standarde înalte de calitate. TRP
acoperă nevoile fiecărui client la prețul
corect. Un adevărat one-stop-shop
pen tru nevoile transportatorului.

Concernul PACCAR umple o ne -
ce sitate a pieței cu ajutorul pieselor de

schimb TRP; creșterea rapidă și per -
ma nentă a portofoliului de produse
este evidentă. În 1994, gama de pro -
du se număra circa 300 articole, ex clu -
siv pentru reparații și întreținere re -
mor ci. În 1998, TRP a adăugat o gamă
largă de consumabile atelier service
(cir ca 1.400 articole), inclusiv unelte
și lubrifianți. În 2001, oferta de produse
a fost extinsă cu o gamă completă de
pie se universale pentru camioane de
toa te mărcile. De la 300 articole la în -
ceput, până la mai mult de 72.000, în
douăzeci de ani.

DAF piese
remanufacturate
DAF oferă, prin EVW Holding, cele

mai diversificate și complete game de
piese schimb remanufacturate din pia -
ță - o alternativă de înaltă calitate pen -
tru un număr mare de componente,
cum ar fi: motoare, electromotoare,
al ter natoare, transmisii, ambreiaje, su -
pape, elemente de injecție, pompe
apă, turbosuflante și compresoare.

Toate acestea sunt cunoscute ca DAF
piese remanufacturate.

La fel ca piesele DAF originale, pie -
se le de schimb remanufacturate sa tis -
fac toate standardele de calitate. Toate
piesele remanufacturate sunt testate
conform standardelor DAF. Procedurile
de testare DAF asigură un nivel de ca -
litate echivalent cu cel al pieselor noi.
Prin urmare, piesele re ma nufacturate
be neficiază de aceleași condiții de ga -
ranție precum piesele noi DAF.

Utilizarea pieselor remanufacturate
conduce la economii considerabile de
costuri. Cu DAF piese de schimb re -
ma nufacturate, clientul își poate re -
du ce substanțial costurile operaționale
prin înlocuirea rapidă a componentelor
la prețuri atractive.

Piese de schimb prin EVW Holding

Sinonimul calității
EVW Holding este un business construit de peste 23 de ani în jurul
camionului, care oferă astăzi servicii integrate transportatorilor
prin intermediul a cinci divizii de business, cea mai cunoscută
dintre ele fiind cea de vânzare de vehicule noi DAF, Isuzu, Tatra.
Dar pentru a asigura o funcționare optimă a vehiculelor clienților
săi și, deci, a afacerii lor, compania oferă o gamă extinsă de piese
de schimb TRP sau remanufacturate.
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12 luni de garanție completă
Noțiunile calitate și fiabilitate se află în centrul procesului de dezvoltare a
produselor TRP. Toată gama de produseTRP beneficiază de garanție
completă pentru 12 luni. În cazul în care montajul se face în atelierele EVW
Holding (unicul dealer oficial DAF în România), garanția de 12 luni se referă
atât la componente, cât și la manoperă.



R enault Trucks T este un auto -
ve hicul complet nou, dar, în
același timp, tradiția și expe -

riența îndelungată a constructorului
și-au pus amprenta în mod pozitiv.
Au tovehiculul aduce surprize în cea
mai mare parte dintre componentele
sale și oferă un grad ridicat de funcțio -
na litate. Seria T se dezvăluie în timp
uti lizatorilor, îi solicită șoferului o pe -
rioadă de acomodare, pentru ca, în -
cet-încet, să se facă mai util, mai ergo -
nomic, mai economic și, nu în ultimul
rând, mai plăcut.

Este ca un telefon nou, foarte
„smart“, pe care îl pui în funcțiune din pri -

ma zi, dar și după o săptămână mai des -
coperi funcții noi, care îi cresc uti litatea.

Cabina este unul dintre punctele
forte ale Seriei T. Camionul testat a ve -
nit cu varianta Sleeper Cab, cu două
pa turi și o înălțime de doar 20 cm pen -
tru tunelul motorului. Înălțimea inte rioară
de pășește 1,90 m, oferind astfel posi -
bi litatea de a sta drept în picioare pentru
cei mai mulți dintre șoferi. Fap tul că in -
gi nerii Renault Trucks au gân dit o ca -
bină mai îngustă în partea fron tală, însă
mai lată în partea din spate, asigură o
lățime confortabilă (2,5 m) exact acolo
unde este nevoie, în zona paturilor.
Foar te importante sunt acele mici amă -

nun te care cresc utilitatea în exploatare.
Amintim frigiderul ușor ac ce sibil, care
se deblochează la deschi de re și închi -
de re cu ajutorul unui buton mas cat în
mâ ner, patul superior, a cărui ultimă
sec țiune se poate rabata independent,
astfel încât, la nevoie, asigură un spațiu
imens de stocare și sigur în timpul con -
dusului, lămpile pen tru citit, a căror po -
ziție poate fi ajus tată cu ușurință (o
amin tire plăcută de la Magnum) și, bine -
înțeles, nu mă rul mare al spațiilor de
depozitare pla sate convenabil în inte -
rio rul cabinei.

Și pentru că designul a fost unul
din tre aspectele pe care producătorul
a pus un accent puternic încă de la
lan sare, aș spune că griul metalizat al
mo delului cu care am realizat acest
drive-test oferă noii serii Renault Trucks
un aspect într-adevăr spec ta cu los.

Siguranță și
satisfacție
Fără îndoială, cele mai importante

noutăți sunt legate de calitățile dina mi -
ce ale camionului. La capitolul sigu ranță,
Renault Trucks T se laudă cu toa te siste -
mele de ultimă generație ce pot echipa
un camion - clasicele ABS, ASR, asis -
tență la frânare și sis tem pentru controlul
traiectoriei și anti răsturnare (Electronic
Stability Control - ESC), precum și mai
re centele sis tem de avertizare la pă ră -
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Renault Trucks T 460 Optifuel

Calități
dezvăluite în timp 

Este a treia oară când avem ocazia să testăm noua gamă Renault
Trucks destinată transportului pe distanțe lungi, de data aceasta
chiar pe drumurile din țara noastră, vehiculul fiind încărcat
aproape de capacitatea maximă (39 tone) - o experiență plăcută,
care ne-a confirmat o parte dintre opiniile formulate încă de la
apariția seriei și, totodată, a întărit încrederea în acest camion.
Consumul pe autostradă a fost unul într-adevăr notabil:
25,6 l/100 km.

RENAULT TRUCKS T 460 OPTIFUEL EURO 6
TTiipp  ccaabbiinnăă::  SSlleeeeppeerr  CCaabb
DDiimmeennssiiuunnii  ((lluunnggiimmee//llăățțiimmee//îînnăăllțțiimmee))::  55..999900//22..553344//33..889944  mmmm
AAmmppaattaammeenntt::  33..880000  mmmm
ÎÎnnăăllțțiimmee  ddee  ccuuppllaarree::  11..119999  mmmm
MMaassaa  pprroopprriiee::  77..662277  kkgg
MMoottoorr::  DDTTII  1111
PPuutteerree  mmaaxxiimmăă::  445533  CCPP  llaa  11..880000  rrppmm
CCuupplluu  mmaaxxiimm::  22..220000  NNmm  llaa  11..000000  --  11..440000  rrppmm
CCiilliinnddrreeee::  1100,,88  ll
NNrr..  cciilliinnddrrii::  66  îînn  lliinniiee
CCuuttiiee  ddee  vviitteezzee  rroobboottiizzaattăă::  OOppttiiddrriivveerr,,  1122  ttrreeppttee  îînnaaiinnttee,,  33  ttrreeppttee  îînnaappooii
CCaappaacciittaattee  rreezzeerrvvoorr  mmoottoorriinnăă::  445500  ll
CCaappaacciittaattee  rreezzeerrvvoorr  AAddBBlluuee::  6644  ll
MMaassăă  aannssaammbblluu  tteessttaatt::  3399  ttoonnee  ((2255  tt  îînnccăărrccăăttuurraa))



pot fi întâlnite în număr destul de mare
pe ruta Pitești - Craiova (parte din tra -
seul pe care l-am ales pentru sesiunea
de drive-test). Parcă aud șoferii cu ex -
periență șoptindu-mi că treapta pentru
frâ na de încetinire ar trebui selectată
din timp... Dar asta este! Promit să
în cerc în continuare să îmi îmbu nă tă -
țesc stilul de conducere. Renault
Trucks a decis să schimbe poziția ma -
ne  tei de acționare a retarder-ului în
ur  ma solicitărilor venite din partea
trans  portatorilor. Poziționarea a fost
gân  dită pentru a facilita acționarea
ma netei în paralel cu selectorul cutiei
de viteză.

25,6 l/100 km 
pe autostradă
Ruta aleasă pentru sesiunea de

drive-test a fost sediul Renault Trucks
(km 23 Autostrada A1) - Pitești - Sla -
ti na - Craiova.

Semiremorca a fost încărcată, a -
proa pe de capacitatea maximă, an -
sam blul având o masă totală de 39
tone.

Consumul mediu de motorină înre -
gistrat pe porțiunea de autostradă a
fost unul remarcabil, de 25,6 l/100 km.
Sunt de avut în vedere și condițiile
dru mului. Pe de o parte, viteza medie

a fost ușor sub 80 km/h. Este greu să
păs trezi o viteză cât de cât constantă
dacă încerci să mergi cu viteza maxi -
mă, de 90 km/h, pe A1. Amintim faptul
că pe această porțiune de autostradă
(București - Pitești) este interzisă de -
pă ș irea pentru camioane și, chiar dacă
puțini sunt cei care respectă 100%
această reglementare (ușor ciudată
după părerea mea), este preferabil să
setezi viteza între 80 și 85 km/h pentru
a minimiza cât mai mult fluctuațiile de
viteză, atât de păguboase din punct
de vedere al consumului de motorină.

Totodată, trebuie consemnată și
diferența de altitudine dintre București
și Pitești, acesta din urmă fiind mai
sus cu peste 150 m. Această urcare,
res pectiv coborâre (la întoarcere), cu
un grad de înclinare mic, dar continuu,
și-a pus amprenta din plin asupra con -
sumului. Astfel, pentru București -
Pitești am înregistrat un consum me -
diu de motorină de 34 l/100 km, în
timp ce, la întoarcere (Pitești - Bucu -
rești), consumul mediu a fost de doar
17,1 l/100 km.

În ceea ce privește consumul de
AdBlue, pe segmentul de autostradă
a fost de 1,83 l/100 km.

Drumul național care unește Pitești
de Craiova este bun, însă cu nume -
roa se dealuri și curbe periculoase și,

bine înțeles, să nu uităm de nu me roa -
se le sate și orășele. Astfel, viteza me -
die scade foarte mult și, totodată,
crește consumul.

Pe acest segment de drum na țio -
nal, consumul mediu de motorină a
fost de 35,7 l/100 km, iar cel de AdBlue
de 2,58 l/100 km.

Sunt convins că se poate mult mai
bine, însă, așa cum spuneam, Renault
Trucks T își dezvăluie calitățile în timp,
fiind nevoie de experiență și, bine în -
țe les, de cursuri de driver training pen -
tru a atinge performanțele maxime.
Aces tea sunt, de fapt, lucruri valabile
pentru toate mărcile de camion.

Pentru întreaga sesiune de drive-
test, consumul mediu de mo to rină a
fost de 31,5 l/100 km, iar pen tru
AdBlue 2,27 l/100 km. Viteza medie
a fost de aproximativ 60 km/h.

Înainte de a încheia, trebuie să su -
bli niez încă o dată senzația de sigu -
ran ță, de bun control pe care Seria T
o oferă șoferului, pe toate tipurile de
drum. Și acesta este unul dintre prin -
ci pa lele puncte forte ale noii game
Renault Trucks.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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si rea benzii (Lane Departure Warning
Sys tem - LDWS), pilot automat cu con -
trol adap tiv al vitezei (Adaptive cruise
con trol - ACC) și avertizare pentru coli -
ziuni frontale (FCW).

Însă, din punct de vedere al sigu -
ran ței active, principalul atu îl consti -
tu ie comportamentul în sine al autove -
hi culului. Stabilitatea bună și direcția
con stantă chiar și pe zonele cu șleauri
spe cifice autostrăzii A1 sunt primele
lucruri pe care le-am apreciat în cadrul
sesiunii de drive-test. Reacția promptă
și precisă la comenzi cresc încrederea
conducătorului auto și contribuie sem -
ni ficativ la calitatea șofatului.

Inedit este faptul că Renault Trucks
T combină siguranța cu satis fac ția. Iar
aceasta din urmă a fost ur mă rită cu
atenție la realizarea noii serii. Postul de
con ducere oferă un grad ri dicat de
adap tare, atât în ceea ce pri veș te scau -
nul, cât și volanul, reglabil pe trei direcții.
Reglarea precisă a po zi ției de condus
exprimă filosofia nou lui autovehicul prin
care confortul și siguranța sunt aduse
la un numitor comun.

Numărul mare al comenzilor în -
ghe suite pe, sub și în jurul volanului
cre ează o anumită confuzie la început,
însă pentru un șofer de cursă lungă
aces tea asigură o diminuare spre zero
a timpilor în care una dintre mâini pă -
răsește volanul. Posibilitatea de a
prese lecta două viteze pentru tem po -
mat, comenzi pentru telefon (conecta -
rea prin bluetooth este posibilă), com -
puterul de bord, comenzi pentru cu tia
de viteze, retarder... spațiul din zona
volanului este utilizat intens. Și chiar
da că, aparent, comenzile sunt înghe -
su ite, nu există riscul confuziilor în
utili zare, fiecare buton sau manetă
fiind individualizate ca aspect și mod
de acționare. Bineînțeles, este nevoie
de timp pentru a te obișnui, dar, odată
atins acest stadiu, postul de condu ce -
re oferă un grad ridicat de utilitate și

nu numai atât. Această configurare,
la care adăugăm și bordul cu un dis -
play central mare, ce poate oferi un
volum important de informații, îi dă
po sibilitatea șoferului de a se „juca“ în
timpul condusului, în condiții de sigu -
ran ță. Din nou, utilizatorii preceden te -
lor modele Premium și Magnum vor
aprecia continuitatea unei tradiții, ra -
fi na rea acesteia, fără a fi însă luați
prin surprindere.

Tot ca un plus de confort și sigu -
ran ță amintim și frâna de staționare
acționată electronic și care se acti -
vează automat după oprirea motorului.

Singura comandă care pare a „su -
feri“ puțin din cauza poziționării este
ma neta retarder-ului. Plasată în partea
din dreapta sus, acționarea acesteia
poa te fi ușor incomodă, de exemplu
în co borările abrupte și în curbă, cum

CONSUM FOARTE BUN PE AUTOSTRADĂ
--  DDiissttaannțțăă  ppaarrccuurrssăă::  117744,,5522  kkmm

--  CCoonnssuumm  mmeeddiiuu  mmoottoorriinnăă::  2255,,66  ll//110000  kkmm
--  CCoonnssuumm  mmeeddiiuu  AAddBBlluuee::  11,,8833  ll//110000  kkmm
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Ziua Cargo: Cum s-a
dezvoltat acest
parteneriat?
Constantin Burcioi: Prin dia -

lo gul permanent cu reprezentanții
Ravitex, am observat, de-a lungul tim -
pu lui, modul în care se modifică rea -
li tatea în zona transporturilor şi, de
fie care dată, am venit cu pachetul po -
trivit de servicii care acompaniază vân -
zarea vehiculului şi care ajută clientul
să îşi gestioneze mai bine activitatea.
Aici includem serviciile cu valoare
adăugată: finanțarea prin Cargobull
Finance, vânzarea pieselor de schimb
prin rețeaua Cargobull Parts & Ser vi -
ces, monitorizarea vehiculelor prin
Car gobull Telematics, buy-back prin
Car gobull Trailer Store. Iar Ravitex u -
ti li zează toate serviciile amintite, acest
as pect fiind relevant vizavi de di na -
mica relației care s-a creat între noi.

Cargobull Finance, finanțator cap -
tiv Schmitz Cargobull, oferă servicii
adap tate la nevoile transportatorului,
pre luând o parte din riscurile activității
acestuia și fiind capabil să susțină un
ritm accelerat de achiziții.

Cargobull Parts & Services asi gu -
ră, prin depozitul de piese din Bucu -
rești, care este aprovizionat săptă mâ -

nal, un timp de livrare optim oriunde
în România.

Cargobull Trailer Store comple tea -
ză gama serviciilor noastre, oferind
trans portatorilor o modalitate facilă de
reîn noire a flotei, prin preluarea de
că tre noi a vehiculelor vechi.

Cargobull Telematics este
un sistem lansat recent.
Care sunt avantajele
acestuia?
Cargobull Telematics permite ac -

ce sul la informaţii 24 din 24 despre
sta rea vehiculelor și a mărfii, precum
și locul în care se află. Ravitex a înce -

put să achiziționeze acest sistem tele -
ma tic pentru toate semiremorcile co -
mandate în ultimul an. În cazul lor,
semiremorca este utilizată la mai mul -
te tractoare alternativ și, de multe ori,
este lăsată în parcare la un anumit
loc de încărcare. Există astfel această
ne voie de informații, locul în care este
semiremorca, gradul de încărcare...
Prin Cargobull Telematics, clientul are
ac ces la informații direct, online, cu
aju torul unui dispozitiv montat pe se -
mi remorcă. În plus, în măsura în care
cli entul dorește, putem avea și noi
acces la sistem, și astfel putem co mu -
nica clientului în cazul în care apar di -

ver se probleme. Sunt mai multe pa -
chete care pot fi achiziţionate în cazul
acestui sistem, existând inclusiv o
secțiune care îl ajută pe client să vadă
sta rea tehnică a semiremorcii la un
mo ment dat, spre exemplu presiunea
din pneuri, gradul de uzură a plă cu -
ţelor de frână, numărul de km pe care
l-a parcurs semiremorca etc. În cazul
semi remorcilor frigorifice, se poate
mo nitoriza online temperatura și mo -
men tele în care s-au deschis/închis
uşile. 

Cum vă asigurați că livrați
vehiculul potrivit activității
transportatorului?
Atunci când clientul ne cheamă şi

ne vorbeşte despre un nou proiect pe
care doreşte să-l înceapă la o anumită
dată, se discută inclusiv despre marfa
care va fi transportată şi, în funcţie de
ne voile reale, alcătuim o specificaţie
teh nică adaptată acestora. Ravitex
este un transportator premium, care
are contracte cu clienţi premium, iar
a ceștia întotdeauna au cerinţe par ti -
culare. Semiremorcile Schmitz Cargo -
bull sunt echipate astfel încât să a co -

pere un spectru larg de situații de
trans port. Conducerea Ravitex a ob -
ser vat că trăim într-o lume aflată în
trans formare şi au fost de acord să
in vestească în pachetul complet de
cer tificări disponibile, fiind pionieri pen -
tru piața din România: certificat pentru
transport anvelope, certificat Daimler,
certificat pentru transport băuturi, cer -
tificat XL, certificat pentru sistem de
în cărcare pe două niveluri.

Semiremorca este un bun utilizat
pe o perioadă de minim 4 ani, în care
apar schimbări neprevăzute, iar mana -
ge mentul Ravitex și-a dorit să fie
pregătit.

Nici partea estetică nu a fost ne -
gli jată, Ravitex fiind o companie atentă
la propria imagine. 

Care credeți că este
principalul ingredient al
unui parteneriat de
succes? 
Suntem într-o zonă a României

(Ar deal și Banat) cu o cultură aparte,
în care nu atât spectaculosul este pre -
zent, ci mai degrabă o relaţie corectă,
fără sincope. Din această comunicare

şi încredere reciprocă, rezultă servicii
şi contracte pe termen lung.

Constanţa pe timp îndelungat adu -
ce dezvoltare.

Este un model care s-a dezvoltat
im plicit - atunci când dezvolţi busi -
ness-ul la un anumit nivel te confrunţi
cu anumite rigori și, atâta timp cât te
străduiești să faci faţă acestor cerințe,
succesul vine de la sine.

Suma tuturor lucrurilor realizate
împreună a dus la încrederea pe care
Ravitex ne-a acordat-o şi sperăm să
facem faţă şi provocărilor viitoare. Nu
ştiu dacă există o reţetă. Din expe -
rien ţa mea comercială, am observat
că, în general, relaţiile de succes sunt
cele bazate pe conştiinţa faptului că
fie care parte trebuie să îşi găsească
locul, să câştige ceva din această re -
la ţie, dar să privească lucrurile și din
perspectiva partenerului, în ideea de
a construi un echilibru.

Un model prin care, astăzi, un
trans portator să beneficieze la maxim
de „rețeta“ Schmitz Cargobull este ba -
zat pe comunicare - clientul să-şi ex -
prime filosofia business-ului şi aştep -
tă rile pe care le are de la partenerul
său, astfel încât de la început să avem
o bază onestă, inclusiv cu exprimarea
li mitărilor de ambele părţi. La rândul
său, furnizorul ar trebui să fie onest
faţă de client şi să fie atent la trans -
for mările din piaţă.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ingredientele
unui parteneriat
de succes
Este tot mai evident faptul că, pentru transportatori, colaborarea
cu furnizorii potriviți joacă un rol esențial în ecuația menită să
asigure succesul. Un parteneriat se creează în timp și presupune
un produs de calitate, servicii care țin pasul cu nevoile
transportatorului, dar, mai ales, încredere. Iar încrederea
reprezintă cel mai important lucru și este legată de convingerea
transportatorului că primește produsul cel mai bun pentru
activitatea sa, la un preț corect. Împreună cu directorul de vânzări
Schmitz Cargobull România, Constantin Burcioi, am analizat
avantajele unui parteneriat pornind de la un exemplu real, Schmitz
Cargobull - Ravitex. 

„Cred că succesul nu este acel vârf
al icebergului, așa cum este cel mai
adesea perceput. El este clădit
permanent şi se compune din foarte
multe amănunte reglate
corespunzător, la momentul potrivit.
Finalul este doar o chestiune
punctuală - acțiunile de zi cu zi sunt
mult mai importante.“

Toate semiremorcile Ravitex
achiziționate în ultimul an sunt
dotate cu Cargobull Telematics.

Dorin Jurjuț, director general Ravitex:
„Schmitz Cargobull este pentru noi singurul furnizor de semiremorci. Am
cumpărat până acum 250 de semiremorci şi suntem mulțumiţi. Echipa Schmitz
Cargobull a venit întotdeauna în întâmpinarea noastră. Chiar dacă au fost uneori
mici probleme, s-au rezolvat rapid şi fără stres. Lucrurile sunt făcute cu bun simţ
la ei şi consider că avem ce învăţa din asta.
Noul certificat pentru anvelope l-am avut din 2009 și am fost primii din România
care am achiziționat asemenea semiremorci.
Acum comandăm semiremorcile cu sistemul telematic dezvoltat de Schmitz
Cargobull, care răspunde nevoilor flotei noastre - avem mai multe semiremorci
decât capete tractor. În plus, avem acces online la informații precum uzura la
plăcuţele de frână și presiunea în anvelope.“
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C yber™ Fleet reprezintă cea
mai recentă inovație Pirelli
Truck în rândul soluțiilor pen -

tru flote. Aceasta se concentrează pe
costurile de operare și ajută la gestio -
na rea unor aspecte cheie care, însu -
ma te, reprezintă aproape 40% din
cos tu rile totale: combustibil și anve lo -
pe (achiziție, reparații, mentenanță).
Cheia o reprezintă monitorizarea pre -
siunii pneurilor.

Corectitudinea presiunii în pneuri
joacă un rol critic în ceea ce privește
per formanța. Modificările (pozitive sau
nega tive) față de presiunea recoman -
da tă de producător determină o rezis -
ten ță la rulare mărită, o uzură neunifor -
mă, dificultăți în controlul vehiculului,
o creștere a distanțelor de frânare și
contribuie la impactul negativ asupra
economiei de combustibil, duratei de
viață a anvelopei și siguranței la volan.

Beneficii nete
Eficiența Cyber™ Fleet - fie că este

vorba de transportul de persoane sau
de bunuri, național sau interna țio nal -
este rezumată de un set clar și ușor de
obținut de beneficii ce asigură, de
asemenea, informații esențiale, fa ci -
litând creșterea profitabilității și sigu -
ranței flotei.

În primul rând, este vorba despre
efi ciența costurilor. Umflarea corectă a
pneurilor este esențială pentru o rezis -
ten ță la rulare minimă; cu ajutorul
Cyber™ Fleet, clasa de eficiență ener -
ge tică indicată pe etichetă poate fi men -
ținută, iar beneficiile pot fi maxi mi zate
prin tr-o economie mai mare de com -
bustibil.

Din punctul de vedere al duratei de
viață a anvelopei, dacă pneurile au pre -
siunea corectă, atunci se uzea ză mai
puțin, mai uniform și rezistă mai mult
timp. Versiunea „dinamică” a Cyber™
Fleet permite, de aseme nea, vizuali za -
rea kilometrajului efectiv parcurs.

Monitorizarea presiunii și a tem pe -
raturii ajută conducătorul auto și/sau
ad ministratorul flotei să evite penele și
să prevină accidentele. Nu în ultimul
rând, poziția fiecărei anvelope poate fi
monitorizată constant, oferind și o ve -

rificare a vehiculului (în afară de cea
individuală a anvelopelor) supli men tară
față de verificările telematice stan dard.

Cum funcționează
Sistemul se bazează pe un TMS

(Tyre Mounted Sensor - Senzor Mon -
tat în Anvelopă) poziționat în interiorul
pneului. Senzorul se activează atunci
când vehiculul se află în mișcare sau
atunci când apar modificări sem ni fi ca -
tive de temperatură și/sau presiune,
chiar și atunci când vehiculul este oprit.

Datele (temperatură, presiune și
ID senzor) sunt transmise prin RFID.
Există două moduri în care datele pot
fi salvate și puse la dispoziție: static
sau dinamic.

Modul Static
Datele de la senzori

pot fi citite, atunci când
vehiculul este oprit, cu
aju torul unui cititor por ta -
bil: acesta ac ti vează sen -
zorii și primește in for -
mațiile de tem pe ra tu ră și
presiune pentru fie care
an velo pă/sen zor în parte.
Datele sunt stocate în
dis pozitiv și pot fi trans ferate (prin
interme diul unui port USB) către un PC
pentru stocare și analiză ulterioa ră.
Această soluție este deja pre zentă pe
piața din România din mar tie 2014, ea
fiind imple men tată și folosită cu suc ces
de un număr im portant de flote.

Modul Dinamic
Acest mo dul presupune inte -

gra rea cu un sistem de trans misie
a da telor in stalat
cu com po nente
a di țio nale (T-box
/ ALM). A ces ta
per mite sem  na -
lelor in di vi duale
ce pro vin de la
toți sen zorii de
pe ve hicul să fie
ci ti te simul tan și
trans mise elec -

tronic (prin GSM/GPRS/Satelit) către o
bază de date centrală.

Informația este pusă la dispoziție
pe Internet, printr-o aplicație web spe -
ci fică.

În timp ce vehiculul este în miș ca -
re, senzorul trimite, la intervale regu -
la te de timp, date despre temperatură
și presiune, astfel încât situațiile anor -
ma le pot fi raportate și nivelul de per -
for manță este indicat prin grafice.

Cu ajutorul acestei soluții, datorită
utilizării sistemelor de transmisie a
datelor, fiecare anvelopă montată pe
vehicul poate fi urmărită și, indirect, se
pot vizualiza și kilometrajul și vitezele
de operare ale vehiculului.

Pirelli Cyber™ Fleet
Control asupra costurilor
O dată cu introducerea Seriei 01, Pirelli Truck oferă distribuitorilor
o gamă de anvelope inovatoare în termeni de performanță și
eficiență, acordând atenție specială mediului. Pirelli se angajează
să ofere un set complet de soluții ce vin în sprijinul retailerilor
profesioniști cu avantaje superioare, capabile să adauge valoare
activităților zilnice și să asigure afacerilor perspectiva eficienței
pe termen lung.
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P entru DPD, 2014 a însemnat
con firmarea trendului de creş -
tere din anii anteriori, afacerile

companiei situându-se anul trecut la
o valoare de 75,5 milioane lei, cu 14%
mai mult decât în 2013. De asemenea,
DPD a înregistrat în 2014 profit de 3,7
mi lioane lei, în creştere cu 27% faţă
de 2013, principalele motoare de dez -
vol tare din 2014 fiind noi servicii dedi -
ca te clienţilor B2C, soluţiile logistice
in tegrate, comerţul online şi majorarea
portofoliului de clienţi internaţionali
care au optat pentru serviciile pe care

DPD le oferă în România. La acestea
se adaugă siguranţa operaţională şi
fi nanciară oferită de grupul DPD cli -

enţilor săi, anul trecut înregistrându-se
rezultate foarte bune atât pe seg men -
tul B2B, cât şi B2C, cel din urmă
reprezentând o pondere de 50% din
busi ness-ul companiei. Pentru 2015,
DPD estimează afaceri de peste 100
milioane lei, în creştere cu peste 30%
faţă de 2014. Obiectivele ambiţioase
sunt susţinute de planul investiţional
în valoare de 15 milioane de euro, de -
ma rat în 2014, care setează ca ţintă
pen tru 2020 poziţia de lider pe piaţa
de curierat în zona Balcanilor. Din
punct de vedere al serviciilor, vom
avea parte de două semnături proprii
DPDgroup, anume Pickup, care de vi -
ne brandul DPDgroup pentru sediile
de colectare şi predare colete în în -
trea ga Europă, oferind clienţilor acces
la peste 16.000 de sedii, şi Predict
1H, un serviciu interactiv de livrare,
ex tins în peste 20 ţări, care va oferi
cli enţilor un mesaj de notificare cu o
fe reastră de livrare de o oră. Predict
1H oferă clienţilor şi posibilitatea
schim bării orei şi adresei de livrare.

O imagine nouă
În cadrul evenimentului, a fost a -

nun ţat şi noul nume pentru DPD în Eu -
ropa, anume DPDgroup. Acesta nu
vine singur, ci şi cu o nouă strategie
de poziţionare şi comunicare cu par -
te nerii şi clienţii săi. DPDgroup abor -
dea ză un nou logo cu o identitate vi -
zua lă dinamică şi simplă în acelaşi
timp, prin care transmite atributele bran -
dului: siguranţă, apropiere de cli ent,
profesionalism şi încredere. DPDgroup
se identifică, de astăzi, sub noul slogan:
DPD - your delivery ex perts. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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DPD România, parte a grupului DPD, a livrat anul trecut 4,8 milioane
de colete, cu 27% mai mult decât în 2013. Creşterea volumelor s-a
datorat în principal comerţului online şi a fost în linie cu evoluţia
cifrei de afaceri şi a profitului.

DPD îşi consolidează poziţia
şi schimbă strategia

Lucian Aldescu, CEO DPD România:
„2014 a reprezentat un an cheie pentru dezvoltarea DPD la nivelul regiunii
balcanice şi un start bun pentru următorii 5 ani, în care DPD România urmează
să joace un rol important în această regiune. Creşterile înregistrate anul trecut
la nivel de venituri, volume şi profit se datorează în primul rând sprijinului şi
suportului grupului DPD. Aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, ele reprezintă
investiţiile susţinute din ultimii ani, dar şi munca întregii echipe DPD România,
de la echipa de management până la curierii din teren. Toate acestea s-au
concretizat în ceea ce reprezintă DPD astăzi: o companie puternică, o echipă
unită şi rezultate foarte bune. Anul 2014 mă face să fiu încrezător în atingerea
obiectivelor şi viziunii GeoPost în regiune. Vom continua să inovăm şi să creăm
servicii cât mai convenabile şi flexibile pentru clienţi, devenind astfel parteneri
de încredere ai acestora.“ 
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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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GEFCO ROMÂNIA ARE
UN NOU DIRECTOR
GENERAL

GEFCO România, filiala locală a
Grupului GEFCO, lider european
în sectorul logistic, anunţă numirea
lui Jérôme Chevrolet în poziţia de
Director general. El preia astfel
postul de la Christophe de Korver,
care va urma o altă provocare
profesională. Noua poziţie
completează rolurile curente pe
care le îndeplineşte Jérôme
Chevrolet, în calitate de Area
Manager pentru ţările din Balcani
şi Director general GEFCO
Bulgaria, şi contribuie, astfel, la
ambiţia Grupului de a-şi consolida
poziţia în regiune. 
Jérôme Chevrolet a început

colaborarea cu Grupul GEFCO în
2007. El a ocupat poziţia de
Director general al GEFCO
Ucraina şi, şase ani mai târziu, a
preluat conducerea filialei din
Bulgaria şi a fost numit Area
Manager pentru regiunea
Balcanilor. De 10 ani pe piaţa din
România şi cu o paletă largă de
servicii logistice de top, care
acoperă nevoile întregului lanţ de
aprovizionare, GEFCO România a
reuşit să se poziţioneze printre
liderii pieţei locale de logistică şi
transport. Parte din succesul
GEFCO se datorează soluţiilor
logistice inovative implementate
pentru clienţi din diverse industrii,
precum: industria auto, electronice
şi electrocasnice, FMCG sau
pentru alţi producători industriali. 

MANAGERII, OPTIMIŞTI 
Managerii văd în următoarele trei
luni creşteri ale afacerilor în
industria prelucrătoare (sold
conjunctural +20%), construcţii
(sold conjunctural +25%), comerţul
cu amănuntul (sold conjunctural
+43%) şi servicii (sold conjunctural
+11%), potrivit anchetei de
conjunctură realizată de INS.
Preţurile vor rămâne relativ stabile

în industria prelucrătoare (sold
conjunctural +4%), iar numărul de
salariaţi ar urma să avanseze
moderat, soldul conjunctural fiind
de 7% pe total. În construcţii se
estimează un avans al volumului
producţiei şi a stocului de contracte
şi comenzi (sold conjunctural
+19%), dar mai moderat la
numărului de salariaţi (sold
conjunctural +13%). Preţurile vor
rămâne relativ stabile (sold
conjunctural +4%). În sectorul
comerţ cu amănuntul, managerii
se aşteaptă la o creştere mai mare
a numărului de salariaţi (sold
conjunctural +27%) şi a volumului
comenzilor adresate furnizorilor de
mărfuri de către unităţile
comerciale (sold conjunctural
+16%), însă mai moderată a
preţurilor de vânzare cu amănuntul
(sold conjunctural +10%). La
servicii se va menţine numărul de
salariaţi (sold conjunctural -1%),
concomitent cu preţurile de
vânzare sau de facturare (sold
conjunctural +1%).

POŞTA ATLASSIB
TESTEAZĂ UN VEHICUL
ELECTRIC

Poşta Atlassib va testa, în
premieră pentru piaţa de curierat
din România, un vehicul total
electric în desfăşurarea activităţii
zilnice, automobilul ales fiind noul
Renault Kangoo ZE. Modelul care
se va afla în teste este varianta L2,
cu 2 locuri şi cu un volum util
pentru depozitarea mărfii de 4 mc.
Automobilul are o putere maximă
de 44 kW, cutie automată de
viteze, ABS cu asistenţă la
frânarea de urgenţă, o baterie litiu
ion care dezvoltă o energie de 22
kWh şi o sarcină utilă maximă
recomandată de producător de
650 de kilograme. Viteza maximă
este de 130 km/h, iar preţul de listă
este de 14.800 euro fără TVA,
nefiind inclusă chiria bateriei, care
se calculează în funcţie de
numărul de kilometri parcurşi lunar.
Reprezentanţii Atlassib au
menţionat că, în cazul în care
sistemul electric se dovedeşte

viabil din punct de vedere al
autonomiei în traficul real şi cu
încărcătura specifică activităţii de
curierat, compania va achiziţiona
4-5 vehicule pentru a fi testate,
câte unul, în marile oraşe unde
Poşta Atlassib este prezentă -
Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca,
Timişoara şi Iaşi.

CEVA DESCHIDE UN
CENTRU DE
DISTRIBUŢIE MAGNETI
MARELLI

CEVA Logistics a anunţat
deschiderea unui nou centru local
de distribuţie pentru Magneti
Marelli After Market Parts and
Services, o divizie dedicată
pieselor de schimb şi serviciilor
post-vânzare. Centrul are o
suprafaţă de 1.600 mp şi este
situat la Padua Interporto, Italia.
Acesta oferă 5.000 poziţii de rafturi
şi este în întregime controlat prin
intermediul RFID. Poziţia centrului
permite deservirea rapidă a
clienţilor finali ai Magneti Marelli
din regiunile Triveneto, Bolzano şi
Trento. Comenzile sunt livrate de

două ori pe zi, la ora 18:00 pentru
comenzile primite de dimineaţă şi a
doua zi la ora 13:00 pentru cele
primite în cursul după amiezii.
Padua Interporto este un parc
intermodal care oferă infrastructură
şi servicii pentru logistică şi
transporturi, acoperind nu mai
puţin de 1 milion mp. 

FM LOGISTIC
INVESTEŞTE 5
MILIOANE DE EURO LA
PETREȘTI

Compania FM Logistic a început
noul an fiscal cu extinderea
platformei logistice din Petreşti-
Dâmboviţa, investiţie estimată la o
valoare de 5 milioane de euro.
Construcţia celei de-a patra celule

de 10.000 mp a depozitului din
Petreşti a început la 1 aprilie şi va
putea să primească primii paleţi în
august 2015. Platforma FM Logistic
de lângă autostrada A1 Bucureşti -
Piteşti, inaugurată în 2011, are în
prezent 3 celule de aproximativ
20.000 mp şi poate fi extinsă până
la capacitatea maximă de 120.000
mp, conform solicitărilor venite din
partea clienţilor şi planului de
dezvoltare FM Logistic. În prezent,
FM Logistic oferă clienţilor din
România soluţii logistice
personalizate pentru optimizarea
operaţiunilor din cadrul lanţului de
aprovizionare, precum depozitare,
o gamă completă de servicii de
transport, camioane complete sau
parţiale, cu temperatură ambientală
şi controlată şi servicii cu valoare
adăugată (co-packing). FM Logistic
a înregistrat o cifră de afaceri de
23,5 milioane euro în ultimul an
fiscal (aprilie 2014-martie 2015),
are 450 de angajați şi operează trei
platforme logistice în Romania - în
zona Timiș, Bucureşti şi Dâmboviţa
cu 55.000 mp suprafaţă de stocare
şi 2 terminale logistice de
cross-docking situate în Cluj şi
Bacău.

Acest raport reprezintă cea
mai nouă cercetare a CBRE în
ceea ce priveşte performanţa
sectorului comercial din
România. Raportul a analizat
termenii contractuali şi
vânzările pentru aproape
jumătate de milion de metri
pătraţi de spaţiu comercial,
localizat în Bucureşti şi în 6
mari oraşe din provincie.
Magazinele de fashion ocupă
până la 60% din suprafaţa
totală a unui centru
comercial, atât în Bucureşti,
cât şi în provincie. Sectorul
„casă“, ce include magazine
de electronice,
electrocasnice, mobilă şi
decoraţiuni, este mult mai
bine reprezentat în cadrul
parcurilor comerciale. Stocul
de spaţii de retail modern
atingea în luna februarie o
suprafaţă închiriabilă de
2.805.222 mp, din care doar
11,8% liberi. Nivelul chiriilor
din Bucureşti este cu 124%
mai mare decât media chiriilor

din centrele comerciale din
provincie. Chiria medie lunară
pe metru pătrat în Bucureşti
este de 29 de euro, în timp ce
în provincie este de doar
10,65 euro/mp lunar. Dacă în
unităţile de retail cu suprafeţe
între 1 şi 50 mp chiria pe
mp/lună poate ajunge la 63 de
euro, în spaţiile cu suprafeţe
cuprinse între 1.000 şi 2.000
mp chiria medie poate coborî
până la 8,3 euro/mp lunar într-
un parc de retail provincial.
Chiria medie şi vânzările în
cadrul centrelor comerciale
din Bucureşti sunt la acelaşi
nivel cu alte capitale
europene din regiunea CEE.

CBRE A PREZENTAT RAPORTUL ROMANIA
RETAIL INDEX

Made in simplicity
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STIVUITORUL ELECTRIC
Luna aprilie marchează cea de-a doua etapă a concursului
Echipamentul Anului în România - Ediţia 2015. Categoria pentru care
se dă startul în acestă lună este cea a stivuitoarelor.

P roductivitate, costuri unitare re -
duse, dotări care oferă pre ci zie
şi siguranţă în operare. Ele men -

te de inovaţie gândite să vină în sprijinul
clientului. Toate carac te ri zea ză cele 5 e -
chi pamente înscrise la ca tegoria STI -
VUI TOR. Toate vor trebui să res pec te
câteva condiţii:

- Stivuitor electric până la 2 t, in clusiv
- 48 volţi
- catarg triplex cu înclinare fa ţă/spate
- translaţie laterală
- furci de 1.200 mm
- roţi apropiate spate
- să încapă în containere.
În ordine alfabetică, pentru a fi Sti -

vu itorul Electric al Anului 2015 în Ro mâ -
nia concurează: DOOSAN B15T-5
(distri buit în România de Rădăcini E -
quip  ment), Jungheinrich EFG 220 (dis -
tri buit în România de Wylze Logis tik),
Linde E20L (distribuit în România de
Elmas), STILL RX 20, Toyota Traigo 48.

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 echi pa ment, iar cele mai bune
so luţii vor fi premiate în cadrul Galei
Ziua Cargo din luna oc tom brie a aces -
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) 

Elemente de
măsurare a plus
valorii... 
Ca şi în cazul transpaletelor, pen -

tru primul criteriu, vor exista o serie de
subcriterii care vor sta la baza sta bi lirii
punctajului pe care echipamentul îl va
primi pentru plusul de valoare pe care
îl aduce companiei:

- Eficienţă energetică
- Viteză şi caracteristici privind

acce leraţia
- Caracteristici de frânare
- Siguranţă
- Intrarea şi ieşirea în/din echi pa ment
- Ergonomie
- Elemente hidraulice şi de

absorbţie a șocurilor
- Uşurinţă în conducere
- Vizibilitate
- Versatilitate
- Calitatea execuţiei echipa mentului

(materiale, finisaje)
- Sustenabilitate
- Un criteriu subiectiv - opţiunea

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

... şi TCO
În acelaşi timp, pentru calculul

TCO, reprezentanţii juriului vor solicita
furnizorilor de echipamente înscrişi în
concurs 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
Ro mânia, Delamode, FM Logistic,
Gebrüder Weiss, GTI Logistic, H.
Essers, KLG, Kuehne + Nagel,
Lagermax AED, ND Logistics România,
OTZ, Schen ker Romtrans şi ARILOG.

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

Vă invităm în paginile care ur mea -
ză să aflaţi mai multe despre echipa -
men tele înscrise în cea de-a doua ca -
tegorie a concursului Echipamentul
Anului în România. 

Precizăm că în luna mai vor intra
în concurs echipamentele Reach Truck
cu o capacitate 1,6 t. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Valorile care stau la
baza concursului

Echipamentul Anului
în România:

Transparenţă 
Obiectivitate 
Seriozitate 

Profesionalism

Fiecare membru al juriului va testa
în depozitul propriu toate
echipamentele din concurs.

Competiţia îşi propune să devină o
punte solidă de comunicare între
furnizorii de echipamente şi clienţii
lor.

DOOSAN B15T-5 (distribuit în
România de Rădăcini Equipment)

Jungheinrich EFG 220 (distribuit în
România de Wylze Logistik) 

Linde E20L (distribuit în România
de Elmas)

STILL RX 20 Toyota Traigo 48
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DOOSAN B15T-5
Performanţă 
cu PRO5
Electrostivuitorul Doosan B 15T-5 face parte din seria PRO5.
Denumirea PRO5 provine din limba engleză: Strong, Safe, Stable,
Smart, Stylish, aceste atribute ilustrând perfect calităţile
stivuitoarelor Doosan.

Î n limba română, acestea pot fi
tra duse prin: Puternic, De Încre -
de re, Stabil, Inteligent şi Cu De -

sign Atrăgător. Doosan B15T-5 este un
echipament compact, iar direcţia este
dată de roţile posterioare pivotante
axial. Este conceput pentru operaţiile
de încărcare/descărcare, transfer de
marfă şi pentru stocarea mărfurilor în
spaţii foarte înguste.

Consum mic
de energie
Utilajul beneficiază de tehnologie

mo dernă AC, având în componenţa
sa două motoare de tracţiune şi unul
pen tru ridicare. Tehnologia AC şi con -
cep tul modern al întregului sistem
elec tric asigură un consum mic de
ener gie şi un grad de fiabilitate ridicat.
Uti lajul este echipat standard cu con -
trol electronic al tracţiunii şi ridicării,
sis tem de recuperare a energiei în

tim pul frânării, sistem împotriva rulării
înapoi la oprirea în rampă, sistem de
frâ nare cu discuri în baie de ulei etc.

Ca dotări opţionale, amintim sis -
te mul de schimbare a sensului de
mers prin pedala de acceleraţie, joy -
stick-uri pentru comenzile hidraulice,
sistem de schimbare rapidă a bateriei
prin lateral (roll in/out).

Printr-o simplă apăsare de buton,
operatorul poate selecta modul de
ope rare a utilajului pentru performanţă
mă rită, fiind disponibile trei metode.
Mo dulul E (Economy) maximizează
economia de energie a bateriei, pentru
a putea funcţiona peste 8 ore cu o

singură încărcare. În cadrul modulului
S (Standard), performanţa este echi -
va lentă cu funcţionarea unui motor de
curent continuu. Iar modulul H (High
Speed) face posibilă deplasarea şi
ridicarea la viteză maximă.

Toate aceste performanţe se pot
ajusta cu ajutorul tehnicienilor Rădă -
cini Equipment SRL, importator ex -
clu siv în România de stivuitoare Doo -
san, de stivuitoare cu furci laterale
Bau mann, utilaje portuare Terex şi
Fan tuzzi, telehandlere şi buldoex ca -
va toare MST, tractoare pentru va goa -
ne şi garnituri de tren şi o gamă com -
ple tă de utilaje pentru depozit.
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Jungheinrich EFG 220

Adaptat la nevoile pieţei
Electrostivuitorul Jungheinrich EFG 220 face parte din Seria 2,
care include echipamente cu roată dublă pe spate, ceea ce
conferă o manevrabilitate și un spațiu de manevră mai mic față de
electrostivuitoarele cu patru roți. Echipamentele din Seria 2 oferă
capacități de la 1.250 kg până la 2.000 kg și sunt echipate cu
tehnologie în curent alternativ. În România, produsele
Jungheinrich sunt distribuite de către compania Wylze Logistik.

A vând eficiență optimă și re cu -
pe rare de energie la frânare,
sti vuitoarele EFG 220 pot lu -

cra, flux continuu, până la două schim -
buri, cu o singură baterie, un aspect
de loc de neglijat.

Valorile mari ale cuplului oferă o
deplasare dinamică, fără pierderi de
putere sau de viteză. Motoarele Jun -
ghein rich, izolate IP 54, permit folo si -
rea utilajului în medii în care, altădată,
funcționau doar stivuitoarele cu com -
bus tie internă. Electrostivuitoarele
EFG rezistă la praf, apă și substanțe
chimice.

Datorită noului șasiu, care oferă
un acces facil la acumulator prin ușa
laterală, scoaterea bateriei se face
ușor, în siguranță, cu ajutorul dispo -
zi tivului SnapFit, ce poate fi montat
pe orice transpalet manual sau elec -
tro transpalet. 

Ergonomia se
traduce în
productivitate
Pentru o poziție confortabilă a ope -

ra torului în timpul lucrului și pentru o
ergo nomie optimă, modelul EFG 220
oferă o înălțime mică la intrarea într-un
spațiu generos și mai mult loc pentru
picioare, datorită direcției electrice
reglabile în plan vertical și orizontal și
volanului de dimensiuni mici. Reglarea
intuitivă și cu multiple posibilități a vo -
la nului și cotierei permite organizarea
ca binei în mai multe feluri. Junghein -

rich a pus, de asemenea, accentul pe
li mitarea vibrațiilor resimțite de ope ra -
tor, astfel modulul acestuia este fixat
pe tampoane de cauciuc. Nu în ultimul
rând, stivuitorul oferă o vizibilitate su -
pe rioară, datorită scaunului rotativ la
dreap ta 15° - opțional. 

Manșa SOLO-PILOT atașată de
co tieră se mișcă o dată cu aceasta,
asigurând o poziție corectă, relaxantă.
Co tiera este reglabilă individual, in -
de pendent de poziția scaunului. Con -
trolul deplasării și al ridicării la o atin -
ge re de deget nu necesită mișcarea
mâi nii. Comenzile „la deget” înde pli -
nesc funcțiile levierelor de comandă
con venționale. De asemenea, manșa
oferă o poziție mai confortabilă prin
spriji nirea pe podul palmei, precum și
con centrarea tuturor funcțiilor hidra u -

lice, a claxonului și a comutatorului
de schimbare a direcției pe un singur
bloc de comandă.

Operare în siguranță
„Curve Control” reduce automat

vi te za de deplasare în curbe în funcție
de unghiul de atac. Frâna electrică
intră în funcțiune indiferent de pro gra -
mul se lectat și limitează forțele centri -
fu ge care acţionează asupra opera to -
rului, a sar cinii și a stivuitorului. Astfel,
riscul de a cu mulare de forțe care pot
duce la de rapaj, balans sau răsturnare
este redus în totalitate.

„Drive Control” (opțional) reduce
vi teza în cazul depășirii unei anumite
înălțimi de ridicare a furcilor. „Lift Con -
trol” oferă reducerea automată a vi te -
zei de înclinare a catargului după o
anu mi tă limită de înălțime și afișarea
un ghiului de înclinare a catargului. Un
alt modul opțional este „Access Con -
trol”, care permite accesul și pornirea
doar în momentul recunoașterii unui
cod, a semnalului „scaun ocupat” și a
ac tivării sistemului de detecție a cen -
turii de siguranță.

Siguranța în pantă este garantată
de frâna automată electrică. 

Nu în ultimul rând, din punctul de
ve dere al productivității, cinci progra -
me de operare/deplasare diferite oferă
mo  delului Jungheinrich 220 versa ti li -
ta tea acoperirii tuturor aplicațiilor.
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STILL RX 20
Puterea se poate
cumpăra, pasiunea nu
Stivuitoarele electrice de la STILL reprezintă alegerea optimă acolo
unde poluarea fonică şi emisiile de noxe trebuie să fie la nivel
minim. Dar nu numai atât. Modelul înscris în concursul
„Echipamentul Anului”, STILL RX 20, se remarcă prin eficiență și
ergonomie, rezultatele muncii făcute cu pasiune.

D in sistemul simplu de înlocuire
pe laterală a bateriilor, care
este unic în această formă

pen tru electrostivuitoare de la 1,4 t,
de curg multe avantaje. Dat fiind faptul
că nu mai este necesară o macara,
creşte gradul de siguranţă şi se reduce
con siderabil riscul rănirilor şi al pagu -
be lor materiale. Totodată, cresc pro -
duc tivitatea şi flexibilitatea, înlocuirea
bateriei făcându-se acum mult mai
rapid şi independent de alte echipa -
mente. 

Înălţimea redusă a părţii frontale
şi plasarea optimizată a elementelor
de control asigură eliberarea câmpului
vizual frontal, către furcă - în con se -
cin ţă tot ceea ce împiedica vederea
li beră asupra materialului transportat
a fost îndepărtat din câmpul vizual
principal. Atenţia nu mai este distrasă
acum de nimic. Prin separarea con -
sec ventă a locaşului bateriei de spaţiul
de lucru al operatorului, acesta a putut
să fie adaptat fără compromisuri ne -
cesităţilor operatorului.

Intervalele de service pentru RX
20 sunt la fiecare 1.000 ore de func -
ţionare, sau la 12 luni. Sistemul robust
de comandă este conceput modular.
Ca pacitatea de autodiagnoză a tuturor
componentelor electrice simplifică
identificarea erorilor și reduce timpul
ne cesar reparaţiilor. 

Putere și economie
Sistemul de propulsie pe curent

trifazat al RX 20, optimizat pentru con -
sum redus de energie şi emisie redusă
de zgomot, acţionează asupra roţilor
frontale, oferind constant o putere ridi -
cată. Datorită modernului proces de
re gu larizare, nou dezvoltat, stivuitorul
se distinge printr-o dina -
mi că de rulare extrem
de înaltă - chiar şi pe
te ren ac cidentat sau la
de plasarea în pantă. Prin gradul cres -
cut de eficienţă, cele două motoare
trifazate asigură o lungă durată de
utilizare a bateriei. Mulţumită închiderii
ermetice şi lipsei periilor de cărbune,

motoarele nu necesită ope ra ţiuni de
întreţinere. 

Dar nu numai atât. Este disponibil
un modul pentru eficienţă, denumit
Blue-Q, care se activează prin ac ţio -
narea unui buton. Datorită acestui
modul, este posibilă atingerea unui
con sum energetic cu până la 10-20%
mai mic, în funcţie de tipul şi dotarea
vehiculului. De exemplu, numai prin

acest modul, la un stivuitor electric cu
capacitate portantă de 1,6 t, este
posibilă o economie de 2.500 euro în
5 ani, la exploatare în trei schimburi.
Blue-Q nu influenţează numai com -
por tamentul la mers, ci şi oprirea in -
te ligentă a consumatorilor electrici,
care își adjudecă, în funcţie de ope -
ra re şi dotări, până la 35% din con -
su mul total.
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echipamente de ridicat și stivuit dezvoltată de către Linde Material
Handling pentru diverse soluții de depozitare. Echipamentul este
disponibil pe piața românească prin intermediul companiei ELMAS.

E lectrostivuitorul Linde E20L
EVO este special adaptat pen -
tru lucrul în containerele tip

ISO și dispune de noi standarde în
domeniul stivuitoarelor. Echipamentul
oferă un consum de energie mult îm -
bu nătățit, o nouă generație de scaune
și cotiere, pentru ergonomia spațiului
destinat operatorului, o forță de trac -
țiune mai mare și abilitate la depla sa -
rea în rampă. De asemenea, stivui to -
rul pune la dispoziția operatorului o
frâ nă automată de parcare la oprire și
co borârea din scaun, setarea dina mi -
că a modului de operare, pentru a
obți ne combinația perfectă între perfor -
man ță și eficiență, precum și o coman -
dă senzitivă a tracțiunii pentru motorul
dual de acționare Linde. Spațiul de
ac ces în utilaj este extins iar pe dis -
play-ul utilajului se afişează timpul de
lucru rămas în minute. În plus,
echipamentul dispune de elemente
de protecție suplimentară a sistemului
Linde Load Control împotriva prafului
și trei moduri de lucru diferite (Efi cien -
ță, Performanță, Economic).

Caracteristici 
tehnice principale
Electrostivuitorul oferă o versiune

pe 3 roți cu ax pivot central original
Linde, pentru o excelentă mane vra -
bi litate. Modelul este echipat cu o ba -
terie de tracțiune 48V/690 Ah și pro -
pul sat de un motor electric de 11 kW,
care nu necesită întreținere. Echi pa -
mentul permite translația laterală a
furcilor și dispune de o funcție auto -

ma tă de asistare în viraje și adaptarea
proporțională a vitezei de deplasare.
Alte dotări includ anvelope supere las -
ti ce, un sistem de pedale duble Linde
și sistem de transmisie hidrostatică.

Performanță
și confort
Transmisia compactă Linde și sis -

te mul de ridicare asigură un nivel înalt

de performanță. Motoarele puternice
și controlul electronic inteligent for -
mea ză un pachet complet de putere,
pen tru a oferi niveluri optime de pro -
duc tivitate.

Dispunerea ergonomică a tuturor
sis  temelor de control, reglajul cotierei
și al scaunului, sistemul de control al
sar cinii Linde și sistemul dublu de pe -
da le oferă cea mai bună interfață in tu -
i tivă posibilă între stivuitor și ope ra tor.
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Electrostivuitorul Linde E20L EVO

Productivitate 
la nivel înalt



.................................................................................................................................................... aprilie 201542 aprilie 2015 .................................................................................................................................................. 43

C
O

N
C

U
R

S

Toyota Traigo 48

Sigur, productiv, rezistent,
manevrabil
Câștigătorul premiului iF Product Design în 2009, Toyota Traigo 48
este cel mai compact stivuitor de 48-volți din gama producătorului.
Agil și versatil, modelul Toyota Traigo 48 oferă manevrabilitate
intuitivă pentru operare în siguranță, cu productivitate maximă, un
produs optim chiar și în cele mai înguste spații de operare.

T raigo 48 este conceput pentru
a oferi siguranță la cel mai înalt
nivel. Operatorul echipa men -

 tului, dar și bunurile, sunt protejați în
mod activ de cele mai avansate teh no -
lo gii și caracteristici de siguranță din
indus trie, inclusiv Sistemul unic de
Stabi litate Activă: Toyota SAS. Elec tro -
stivuitorul care va lucra în a ceas tă vară
în cadrul depozitului dum nea voastră
are o capacitate nominală de 2.000 kg,
o baterie Hawker de 48V și anvelope
pline non-marking marca Marangoni. 

Vizibilitate
remarcabilă 
Echipamentul oferă o vizibilitate

re marcabilă de jur împrejur, până la
vârful furcilor, atât la deplasare cât și
la manipularea sarcinilor de la sol la
înălțime. Traigo 48 este echipat cu un
catarg triplex, de 4.300 mm, scaun
rotativ cu suspensii pentru vizibilitate
per fectă la mersul în marșarier și oglin -
dă retrovizoare panoramică.

Performanță pentru
productivitate
Șasiul cu 3 roți este deosebit de

agil, având cea mai mică rază de vi ra -
re: 1.650 mm. Stivuitorul operează la
fel de eficient între rafturile din de pozit
pre cum lucrează afară, în curte, sau la
rampa de încărcare. Traigo 48 dispune
de tehnologie AC2: contro ler-ul opti mi -
zea ză performanța ambe lor motoare,
asi gurând o operare con stantă, indife -
rent de greutatea sarcinii, chiar și când
gradul de încărcare al ba teriei este scă -
zut. De asemenea, echi pamentul se re -
marcă printr-o ac ce lerare lină și rapidă
și o viteză maxi mă de 16 km/h. Furcile
sunt cu amor ti zare hidraulică, pentru
manevrare fă ră șocuri, au o lun gi me
de 1.200 mm și sistem de de pla sare
laterală in tegrat. 

Rezistența înseamnă
durată mai mare de
funcționare
Modelul Toyota Traigo 48 are un

ex terior robust din oțel, sistem de frâ -

nare regenerativ cu discuri umede,
pedală mare de frână și senzor de
șoc pentru o mai bună protecție a
com ponentelor stivuitorului. Acest sti -
vu itor oferă intervale extinse de ser -
vice. 

Construit pentru
operator
Toyota Traigo 48 este conceput și

fa bricat pentru operator, pentru a asi -
gura maximum de confort și pro duc  ti -
vitate. Manevrabilitatea electro stivui to -
rului Toyota Traigo 48 este îmbu nătățită
de ecranul multifunc țio nal, care oferă
informații cheie, la în demână. Mini-
manetele standard per mit controlul lin,

fără efort și precis, asupra mișcărilor
de ridicare, cobo râ re, înclinare și de pla -
sare laterală a furcilor.

Operator Restraint System (ORS)
este caracterizat de un scaun cu spă -
tar înalt pentru confort sporit, cu pro -
tec ții laterale și suport lombar. Coloana
de direcție ajustabilă și sin cro nizatorul
de virare asigură cele mai naturale
poziții de operare. Stivuitorul este echi -
pat cu girofar, lumini de lucru față și
spa te, avertizor acustic la deplasarea
în marșarier și sistem de control au -
to mat al vitezei.

Pagini realizate de 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

C hiar dacă soluţiile de dis tr ibu -
ţie pentru comerţul electronic
sunt abia la început în cadrul

FM, Cătălin Olteanu se aşteaptă ca în
viitor segmentul să ajungă să ocupe
20% din volumul total al activităţii pe
care operatorul logistic o derulează în
România. „Încercăm să oferim soluţii
de logistică pentru companiile care
vor să acceseze piaţa de o manieră
di ferită de Emag. Am în vedere un sis -
tem de distribuţie multichannel, pe
care îl punem la dispoziţia partenerilor
noştri - mari sau mici producători ori
re taileri“, a afirmat el, explicând că
mul te companii din piaţă abordează
co merţul tradiţional, dar se îndreaptă
din ce în ce mai mult către clientul
final, accesând zona de livrări door-
to-door. Studii privind piaţa scot în evi -
den ţă că un segment din ce în ce mai
mare din business-ul de retail se trans -
feră către e-commerce. „Comerţul
electronic este acum la modă, iar
marfa astfel vândută este în mod nor -
mal mai ieftină, ţinându-se cont de eli -
minarea unor paşi importanţi din
supply chain. Livrarea se face direct
din depozit, iar noi oferim în acest con -
text soluţia noastră. Punem la dispo -
ziţia clienţilor capabilităţile noastre de
a pregăti marfa şi de a o livra în partide
mici, oferind posibilitatea partenerilor
noştri care accesează comerţul clasic
să abordeze şi zona de consum repre -
zen tată de consumatorii care preferă
să comande direct pe internet sau
folo sind telefonul ori cupoane.“ 

Pregătiri la nivel de
grup
Directorul general FM Logistic Ro -

mâ nia a explicat că, în acest moment,
în Franţa se realizează un experiment
în cadrul căruia conceptul de multi -
chan nel este dus la extrem. Concret,
este operat un concept potrivit căruia
din stocul clientului o parte din marfă
este livrată către segmentul de retail,
o parte din marfă către canalele de

dis tribuţie clasică, o parte direct către
con sumatorul final, în timp ce o parte
din marfă se exportă pe o anumită
arie către consumatorul final sau către
re distribuitor. „Cel mai complicat nu
este să pregăteşti marfa, ci să convingi
sis temul să aloce marfa din stoc de
aşa manieră încât toţi clienţii finali să
fie mulţumiţi. Mai mult decât atât, livra -

rea trebuie asigurată în 24 de ore“, a
menţionat Cătălin Olteanu. 

În opinia sa, provocarea majoră
pro vine din faptul că sunt foarte multe
refe rinţe care trebuie foarte bine ges -
tio nate, astfel încât clientul final să
aibă la dispoziţie date corecte în mo -
mentul în care lansează comanda. „În
acest context, trebuie să pregătim în
timp real foarte multe comenzi şi în
func ţie de nivelul de business am ima -
gi nat mai multe soluţii“. Pot fi astfel
uti lizate soluţii Picking Multi Order,
care au la bază cărucioare pe care
sunt montate până la 24 de cutiuţe
(pen tru mai puţin de 2.000 de colete
pe zi), soluţii care se bazează pe sis -
te me Pick to light (pentru un număr
de peste 3.000 de SKU, care nu ur -
mea ză foarte clar regulile ABC) sau
linii semi-mecanizate sau mecanizate
(pentru mai mult de 4.000 de colete
pe zi). Acolo unde produsele permit,
sunt implementate inclusiv sisteme de
urmărire pe bază de greutate. 

Pentru asigurarea transportului
către consumatorul final, FM Logistic
lu  crează în prezent cu toate compa ni -
ile de curierat din România, opţiunile
pe acest segment fiind făcute în func -
ţie de cerinţele clienţilor. „De cele mai
multe ori, livrările se realizează acasă
sau la serviciu, noile trenduri vizând
zo na same day delivery, care îi oferă
cli entului şansa de a alege o fereastră
de livrare sau servicii care impun o
mare complexitate logisticii. Suntem
des chişi la orice formă de livrare. Foar -
te important pentru noi este să avem
un client fericit, care are un client care
şi-a primit marfa şi să fim siguri că acel
client a primit exact acea marfă pe care
şi-o dorea“, a subliniat direc to rul gene -
ral FM Logistic România, pre cizând că
acesta este motivul pen tru care
compania pune accent pe siste mele
de verificare, existând inclu siv livrări
care se pregătesc sub came ră video.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

FM Logistic

Soluţii de distribuţie
multichannel
Pe o piaţă în care comerţul electronic câştigă teren, FM Logistic
oferă acele soluţii care să permită clienţilor o abordare unitară a
tuturor canalelor de distribuţie. Este mesajul transmis de către
Cătălin Olteanu, directorul general FM Logistic România, cu ocazia
unui Business Breakfast desfăşurat la sfârşitul lunii martie la
Bucureşti. El nu exclude nici achiziția în viitor a unei companii de
curierat, dacă opţiunea se va dovedi una corectă din punct de
vedere economic.
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Cătălin Olteanu,
director general FM
Logistic România:

„Vrem să implementăm inclusiv la
nivel naţional un sistem integrat,
care să îi permită clientului un
acces facil la toate funcţionalităţile
sale. Lucrăm în cadrul FM la nivel
global la e-SCM (Electronic Supply
Chain Management), care să
integreze toate soluţiile pe care le
oferim sub o singură umbrelă.“
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Mircea Mănescu,
director general
Ahead Logistics:
Cu ochii pe devize
„În ultimii ani, mai multe service-uri

de marcă au devenit multimarcă. Din
punctul de vedere al clienţilor, se pune
mare preţ pe raportul cali ta te/preț.

Punctele forte sunt calitatea servi -
ci ilor, preţurile competitive la ma no -
pe ră/pie se, rapiditatea şi disponibi li ta -
tea în a face reparaţiile. Ca probleme,
se practică umflarea facturilor la ma -
no peră şi la piese. Dacă un service
con sideră că are o poziţie privilegiată
în raport cu clientul, începe să profite
de ea umflând facturile. Trebuie să fii
per manent cu ochii pe devizele de
lucrări, pentru că se practică sportul
ăsta. Unele service-uri au tendinţa să
pună clientul să schimbe mai multe
piese decât este necesar. Am întâlnit
la un service o situaţie în care ne
suge ra să schimbăm discuri de frână
care fuseseră schimbate tot de ei în
urmă cu 2 luni... Ne testau memoria.

În alegerea unui furnizor de ser -
vi ce, urmărim experienţa şi pro fesio -
na lis mul în domeniu, posibilitatea de
a face reparaţii mai complexe, diag -
nos ticarea defecţiunilor cu mare pre -
ci zie, stoc de piese suficient. Ar mai
fi şi acceptarea de piese after-market.

Reţeaua de service şi calitatea ei
de termină 50% din alegerea unui ca -
mion.

Dacă există în flotă peste 80-100
ca mioane, este necesar un service
pro priu.

Noi comparăm piesele din service
cu cele ale importatorilor. De multe
ori, sunt aceleaşi piese, dar, în service,
se mai pune şi adaosul lor.”

Mihai Iancu, director
general GTI Logistic:
Oferta a scăzut 
„În ultimii ani, oferta de service

pen tru autovehicule a scăzut. Au dis -
pă rut service-uri mici care erau mai efi -
ciente şi mai aproape de client, servi -
ce-urile mari au scăzut nivelul de
pro fesio nalism, au crescut termenele
de execuţie a lucrărilor şi, bineînţeles,
preţurile s-au mărit.

Consumatorii nu au ce face, tre -
bu ie să suporte şi, mai ales, să plă -
teas că toate nerealizările şi toate pro -
blemele service-ului.

Punctele forte ar trebui să fie tim -
pul de execuţie a lucrării, seriozitatea
şi, bineînţeles, preţurile. Din punctul
meu de vedere, între service şi consu -
ma tor ar trebui să fie o relaţie de par -
te neriat. Calitatea proas tă a lucrării,
ne  seriozitatea şi lip sa pun c tua li tă ţii
pot constitui mari probleme. Ca pcana
este exe cutarea unor lucrări de service
la recomandarea aşa zişilor spe cia -
lişti. Trebuie să anali zezi şi, dacă ai
şi ex pe rienţă, ai salvat o cheltuială
aproape inutilă.

În alegerea unui furnizor de servi -
ce, trebuie analizate nivelul de dotare
al acestuia, preţurile manoperei. Din
punctul meu de vedere, trebuie testat
şi pe urmă luată decizia. În alegerea
vehiculului, trebuie să iei în calcul re -

ţea ua de service-uri şi cât de repede îţi
ajung piesele, din momentul co men zii.

Aproape de fiecare dată, eu am
obţinut preţuri mai bune la piese decât
service-ul. Tentaţia service-ului este să
se transforme în vânzător de pie se.”

Lambert Lenaerts,
Site Manager Oradea
H.Essers:
Contractul
internațional, o bună
opțiune
„Evoluţia ofertei pe piaţa de repa -

ra ţii şi întreţinere pentru vehicule este
foarte lentă. Se manifestă încă o lipsă
a pieselor de schimb şi a profe sio niş -
tilor de pe această piaţă. Acest lucru
rezultă în pierderi de timp şi de bani.
Clienţii sunt conştienţi de această pro -
ble mă şi mulţi realizează audituri şi
eva luări în privinţa mentenanţei, verifi -
cării şi siguranţei flotei noastre. 

Un contract de reparaţii şi întreţi -
nere având la bază o anumită perioa -
dă de timp sau un număr de kilometri
ar fi o opţiune bună, în cazul în care flo -
ta este mică şi compania este con cen -
trată în exclusivitate pe activitatea de
bază (transport) sau flota operează în
Uniunea Europeană şi nu poate veni la
sediul central fără costuri supli men tare.
În acest caz, este necesar un contract
internaţional de reparaţii şi întreţinere.
Contractul este întâi de toa te bazat pe
un preţ pe kilometru, astfel încât toate
costurile sunt cu nos cu te de dinainte.
Aceste tipuri de con trac te nu reprezintă

cea mai ieftină so luţie, dar nu lasă loc
de surprize ul te rioare şi este uşor să
calculezi un bu get. 

Problemele cele mai mari sunt ne -
resp ectarea deadline-urilor, reparaţiile
care nu sunt făcute în mod profe sio -
nist, nepotrivirea dintre costul facturat
şi cel estimat. De asemenea, proble me
apar atunci când camionul este blo cat
din cauza lipsei de piese de schimb pe
stoc. 

Printre capcane, se numără defec -
ţiu  nile în timpul cursei, în cazul cărora
nici măcar dealerii mărcii n-au fost
capa bi li să rezolve problema, schim -
ba rea în ţe legerilor din partea furnizo -
ru lui fără o informare prealabilă şi lu -
crul neprofesionist. 

Elementele care ar trebui analizate
la alegerea unui furnizor de service sunt
modul profesionist de a gândi, per -
sonalul instruit şi disponibilitatea de a
investi în traininguri, stabilitatea finan -
ciară şi flexibilitatea.”

Răzvan Boşomoiu,
Director Executiv
OTZ:
Este nevoie de
servicii integrate
„În ultimii ani, preţurile s-au menţi -

nut relativ constante, dar competenţa
spe cia liştilor din service-urile spe cia li -
zate pe vehicule comerciale se pare că
a scăzut. Din punctul nostru de ve de -
re, aşa cum solicitările clienţilor au cres -
cut ca nivel de complexitate, şi noi dorim
procese care să ne ajute să facem faţă
clienţilor. Ca atare, dorim servicii di ver -
sificate şi integrate (adică staţie ITP, ta -
ho graf, reparaţii supra struc turi, toate pe
lângă operaţiunile obiş nuite de me ca -
nică şi electrică).

Punctele forte ale unei oferte de
ser vice ar trebui să fie flexibilitatea şi
prom ptitudinea cu care eşti tratat. Ofer -
ta trebuie să fie corectă, atât privind
serviciile, cât şi preţul pieselor.

Printre probleme se numără timpii
lungi de aşteptare pentru piesele co -
man date, lipsa de predictibilitate cu pri -
vire la termenele de finalizare a re pa -
raţiei, lipsa de reacţie la problemele
sem nalizate, lipsa serviciilor integrate
etc. De exemplu, apreciem un service
spe cializat pentru semiremorci, însă
sun tem nevoiţi să ne ducem în altă
parte, deoarece nu asigură şi servicii
pen tru capul tractor...

Capcanele pe care le-am întâlnit
de-a lungul timpului au inclus lucrări
fac turate şi neefectuate practic, mai
ales la servicii. La piese, aceste cazuri
sunt mai rare.

La alegerea unui furnizor, capabi -
li tatea service-ului este evaluată în
func ţie de dotarea sa (pentru electrică,
elec tro nică şi diagnoză), dimensiunea
per sonalului şi posturile de lucru. Mai
ale gem un service în funcţie de reco -
man dări sau în funcţie de experienţa
an gajaţilor noştri din departamentul
tehnic.

Decidem să lucrăm cu un anumit
ser vice dacă, evident, ne-a şi livrat re -
zul tate, iar acest lucru se va vedea o
dată cu primele solicitări înaintate. El tre -
buie să fie flexibil, să ofere răspun suri
prompte şi să prezinte alternative de
preţuri.

În privinţa alegerii mărcii, sunt 3 ele -
men te majore în evaluarea resur se lor
de transport (utilajelor): preţul de achizi -
ţie, mentenanţa şi valoarea re ziduală.
Calitatea service-ului este de terminantă
pentru a doua com po nen tă, de unde
rezultă că atât acoperi rea reţelei, cât şi

competenţa oameni lor de service sunt
foarte im por tan te.”

Ionel Cipere, 
director Practicom:
Calitate şi timp 
„Nu am sesizat o evoluţie din punctul

de vedere al serviciilor de re pa raţii în
ultimii ani, dar noi ne-am păs trat cerin -
ţe le. Punctele forte ale unei oferte de
ser vice sunt calitatea şi timpul de efec -
tuare a reparaţiilor şi revi ziilor, neînde -
plinirea acestor ele mente reprezentând
adevărate proble me pentru noi. Cea
mai mare capcană este dezinformarea.
Service-ul este foar te important atunci
când este vor ba de alegerea mărcii de
echipament. Dacă atingi masa critică,
poţi lua în calcul un atelier propriu.”

Marius Urcan, 
Routier European
Transport:
Exigenţa a crescut
„Oferta de service este în creştere,

datorită faptului că fiecare marcă de
vehicule comerciale şi-a extins re ţea -
ua de service, iar unele service-uri sunt
multimarcă. Din punctul de vede re al
consumatorului, exigenţa a cres cut.

Punctele forte sunt calitatea lu cră -
rilor efectuate, a pieselor utilizate, tim -
pul de aşteptare cât mai mic în rezol -
varea problemei, preţul. Tot acestea pot
fi considerate şi probleme, uneori. Cap -
cana poate fi o ofertă de preţ avan -
tajoasă, prin identificarea superfi cia lă
a problemelor, după care să se mai
semnaleze şi altele.

În alegerea unui furnizor de ser vi -
cii, contează calitatea lucrărilor efec -
tuate, calitatea pieselor utilizate, timpul
de aşteptare cât mai mic în rezolvarea
problemei, preţul.

Foarte important, marca auto aleasă
trebuie să asigure service mobil non
stop, timp de reacţie cât mai mic, prio -
ri tizarea cazului de ser vice semnalat,
asigurarea de informaţii tehnice.

Achiziţia pieselor se poate face şi
direct, şi prin service; dacă se pot iden -
tifica furnizorii şi se pot obţine dis -
counturi considerabile, cred că este de
preferat ca achiziţia să se facă di rect.”

Bogdan Bălăşoiu,
Supply Chain
Manager Antalis
Romania:
O problemă de
încredere
„Oferta de service de pe piaţă pen -

tru echipamente este bună, chiar spre
foarte bună! Atelierele au evoluat ca
nivel de cunostinţe, tehnică de lucru,

SERVICE
Vremea trece,
problemele rămân
Operaţiunile de reparaţii şi întreţinere a vehiculelor sau
echipamentelor pe care le utilizează în activitatea de zi cu zi
transportatorii şi logisticienii sunt esenţiale pentru eficienţa
activităţii. Deşi discutăm despre aceste aspecte de mulți ani,
semnalele din piaţă arată, totuşi, că lucrurile nu se schimbă în
bine în ritmul dorit de către consumatorii acestor servicii, cărora
le-am adresat câteva întrebări, care ne permit să ne conturăm o
imagine asupra situaţiei curente.

- Cum puteţi caracteriza evoluţia ofertei de service în ultimii
ani?

- Dar cerinţele consumatorilor?
- Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere,

punctele forte ale unei oferte de service?
- Dar elementele care pot fi catalogate ca reprezentând

probleme cronice în relaţia cu furnizorul de service?
- Aţi identificat de-a lungul timpului capcane în relaţia cu

furnizorul de service? Care ar fi acestea?
- Ce elemente trebuie analizate în mod special în alegerea

unui furnizor de service?
- Cât de important este service-ul în alegerea unei anumite

mărci de vehicul sau echipament?
- Este de preferat ca achiziţionarea pieselor de schimb să

se realizeze de către operator sau acest lucru se face prin
service-uri, capabile să obţină preţuri mai bune?
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te re pentru următorii 5 ani, an tre -
pre norii din România sunt mai re -

zer vaţi decât omologii la nivel global:
75% versus 85%. Concret, 62% dintre
res pondenţii români se aşteaptă la o
creş tere constantă a afacerii lor, iar
alţi 13% mizează pe o creştere rapidă
şi agresivă. Rezultatele sunt asemă -
nă toare cu cele din ediţia precedentă
a sondajului.

Provocări
Cele mai importante trei provocări

din interiorul organizaţiei, în următorul
an, sunt, pentru respondenţii din Ro -
mâ nia, atragerea personalului cu abi -
li tăţi cheie (49%, în creştere cu 10%
fa ţă de ediţia anterioară) - într-o mă -
su ră mai mare decât omologii lor la
nivel global (39% versus 28%) -, dez -
vol tarea afacerii şi a portofoliului de
pro duse (23% şi respectiv 25%, în
creş tere faţă de ediţia precedentă a
stu diului, respectiv 6% în România și
10% global). Cele mai importante trei
pro vocări din exteriorul organizaţiei
sunt, în următorul an, condiţiile pieţei
şi incertitudinea din Zona Euro (56%),
politicile guvernamentale şi regle men -
tă rile (38%) şi concurenţa acerbă
(28%).

Pentru următorii 5 ani, principalele
provocări pentru afacerile de familie
din România sunt nevoia de inovare
con tinuă, contextul economic general,
in stabilitatea pieţei, atragerea per so -
na lului cu abilităţi cheie, competiţia
acer bă şi globalizarea accentuată.
„Afa cerile de familie au învăţat să na -
vi gheze în ape tulburi şi încep să gân -
deas că pe termen lung, din moment
ce nevoia de inovare trece în fruntea
lis tei preocupărilor lor, după ce, în edi -
ţia anterioară a sondajului, situaţia
economică generală era percepută
drept principala ameninţare”, a de cla -
rat Alexandru Medelean, liderul echi -
pei de Servicii Integrate pentru Antre -
pre nori şi Afaceri de Familie, din cadrul
PwC România.

La rândul său, Ionuţ Simion, par -
te ner, liderul echipei de Servicii Fiscale
pentru Antreprenori şi Afaceri de
Familie - PwC România, a precizat că
„antreprenoriatul românesc parcurge

una dintre cele mai importante etape
ale evoluţiei sale din 1989 până în
pre zent: primul schimb de generaţii”.
„Această etapă se va finaliza fie cu
păstrarea afacerii în familie (transferul
către noua generaţie), fie cu vânzări
şi, din păcate, chiar cu dispariţia unor
companii. Proporţiile acestor trans for -
mări sunt greu de anticipat, însă cu
siguranţă vom vedea poveşti de suc -
ces, dar şi drame. Din această per -
spec tivă, atât costurile cât şi beneficiile
acestui proces se vor regăsi în por to -
felul fondatorului şi, prin urmare, ele
trebuie asumate cu mare atenţie şi cu
toată responsabilitatea”, a adăugat el. 

„Cernute de criză, cele mai multe
afaceri de familie din România se află
într-un moment de schimbări impor -
tan te. Modul în care îşi vor valorifica
avan tajele şi vor răspunde provo că -
rilor, atât cele interne cât şi cele ale
unei pieţe globale, în care viteza
schim bărilor depăşeşte orice prev i ziu -
ne, va fi decisiv pentru viitorul capita -
lu lui românesc”, a conchis Mihai Aniţa,
pa rtener, liderul echipei de Servicii de
Audit pentru Antreprenori şi Afaceri
de Familie  - PwC România.

Perspective
Raportul scoate în relief trei pre -

ocupări majore pentru afacerile de fa -
mi lie din România: 

• Nevoia de profesionalizare - de la
sis teme şi proceduri până la con du ce -
rea companiei - devine din ce în ce mai
mult o preocupare centrală a afacerilor
de familie. Importanţa profe sio nalizării
modului în care acestea ope rează a
cres cut faţă de ediţia an te rioară a stu -
diului, în condiţiile accen tuă rii presiunii
asupra preţurilor, creş te rii costurilor şi
influenţei mega-ten din ţelor care schim -
bă mersul econo miei globale. Profe sio -
nalizarea afacerii trebuie însoţită şi de
o „profe sio na lizare” a familiei şi a ra por -
turilor aces teia cu compania.

• Planificarea succesiunii. Există o
dinamică a „factorului familie” care poa -
te avea un impact major asupra com -
pa niei, impact care pare să fie igno rat
de ocamdată de către o parte din afa ce -
rile de familie. Unul dintre as pectele prin -
cipale în ceea ce pri veş te „factorul fami -
lie” se referă la a bor darea succesiunii.

• Importanţa inovării. Afacerile de
fa  milie din România consideră că le
este mai dificil să fie competitive în ac -
tua lul context economic şi sunt con şti -
en te de nevoia de a ţine pasul cu schim -
bă rile într-un mediu din ce în ce mai
fluid şi disruptiv, unde inovaţia este
cheia, însă disponibilitatea com pe  te n -
ţelor este limitată iar competiţia este tot
mai agresivă.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Afacerile de familie, la
primul schimb de generaţii
Trei sferturi (74%) dintre afacerile de familie din România au
înregistrat o creştere a cifrei de afaceri în ultimul an financiar,
față de numai 65% la nivel global, arată ediţia 2015 a raportului
PwC Family Business Survey. 

Cum s-a realizat
sondajul

Sondajul PwC a luat în considerare
companiile cu o cifră de afaceri mai
mare de 5 milioane de dolari. Au
fost derulate 2.378 de interviuri
telefonice semistructurate şi
chestionare online cu factori de
decizie (proprietari şi directori
executivi) din cadrul afacerilor de
familie din peste 40 de ţări la nivel
global în T3 din 2014, prin
intermediul Kudos Reasearch din
Londra. În România, au fost
derulate 61 de interviuri.
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scule şi dispozitive adaptate fiecărui
echipament în parte. Au evoluat şi din
punct de vedere al costurilor, ter me -
ne lor şi condiţiilor de plată. Cerinţele
con sumatorilor sunt mereu în creştere.

Ca puncte forte, identificăm cali -
ta tea prestaţiilor în primul rând! Apoi
par tea financiară, costul orei de mano -
peră, costul de deplasare a echipei
de ser vi ce, dacă este cazul. Mai con -
tează mo dul în care este structurată
oferta de ser vi ce, cât de detaliată şi
de clară este, con ţinutul de «capcane»
(chiar da că sun tem în 2015, unii tot
mai încearcă) etc.

E o problemă de încredere! Un
fur nizor trebuie să câştige încrederea
clientului, prin transparenţă (mulţi su -
fe ră la acest capitol), seriozitate, impli -
care, know-how (am întâlnit cazuri în
care tehnicianul habar nu avea despre
ce vorbea!), consecvenţă în calitatea
serviciilor oferite.

Capcanele ţin, de obicei, de infor -
maţii lipsă din oferte sau din desfă şu -
ra toarele de lucrări efectuate, piese
care nu era nevoie să fie schimbate...
Încărcarea numărului de ore în an te -
cal cul, dar şi în desfăşurătorul final!
Am întâlnit chiar cazuri în care au sus -
ţinut că au schimbat anumite piese şi,
de fapt, nu o făcuseră.

În alegerea unui furnizor de ser -
vice, se analizează dotarea tehnică,
pregătirea personalului, know-how-ul,
garanţia oferită la lucrări, cu ce fur ni -
zori de piese lucrează şi ce fel de
piese recomandă în general. Mai con -
tează poziţionarea geografică, terme -
ne le şi condiţiile de plată, preţul orei
de manoperă. Ordinea în care le-am
pus reflectă oarecum şi ordinea im por -
tanţei la mine.

În alegerea unei anumite mărci de
vehicul, aş spune că oferta de service
ar avea un punctaj, pe o scară de la
1 la 10, de 10! Cu plus!

Personal prefer varianta de achi -
ziţie a pieselor de schimb prin service,
este mai sigur şi ai şi garanţie la piesă
şi la operaţiunea de service efectuată!”

Cristian Ofiţeru,
Country 
Manager CEVA
Logistics:
Eficienţa 
contează
„În general, partenerii care ne ofe -

ră echipamentele asigură şi service-ul
pentru acestea pentru întreaga peri -
oa dă de contractare. Încă de la mo -
men tul licitaţiei, service-ul, calitatea şi
dis ponibilitatea acestuia constituie
unul din criteriile care contribuie la se -
lec ţia partenerului. Ca o constatare,
per formanţa acestui serviciu s-a îm -
bu nătăţit de la un an la altul.

Sectorul în care suntem activi ne -
ce sită un grad ridicat de utilizare a
echi pamentelor, ca atare acestea tre -
buie să fie funcţionale, iar, în cazul
defec ţiunilor accidentale, intervenţia
tre buie să fie cât mai rapidă şi efi -
cientă.

Printre punctele forte ale unei
oferte de service, se numără dispo ni -
bi litatea inginerilor şi a componentelor
care necesită înlocuiri repetate şi,
bine înţeles, costul acestor intervenţii. 

Relaţia cu partenerii noştri se ba -
zează pe încredere şi respect reciproc.
În condiţiile în care au fost aspecte
care au scăpat la contractare, acestea
sunt rezolvate de comun acord, în fa -
voa rea ambelor părţi. Am avut şi fur -
nizori care au încercat să beneficieze
de lipsa de cunoştinte tehnice a cole -
gi lor noştri, iar dacă aceasta s-a dove -
dit a fi facută cu intenţie, s-a renunţat
ime diat la colaborare.

Service-ul este una din compo -
nen tele procesului de selecţie a echi -
pa mentelor şi are o contribuţie la aces -
ta de până la 20%, în funcţie de
im po rtanţa echipamentelor în proce -
se le noastre.” 

Viorel Leca, 
director general
Gebrüder Weiss
Romania:
Parteneriat pe
termen lung 
„Am observat o îmbunătăţire în ul -

timii ani în ceea ce priveşte orientarea
ser vice-urilor spre client şi flexibilitatea
în a găsi soluţii pentru cele mai exi -
gen te cerinţe. Consumatorii au devenit
din ce în ce mai exigenţi şi mai atenţi.

În relaţia cu service-urile parte ne -
re, punem un accent ridicat pe timpul
de reacţie, calitatea serviciului prestat,
du rata soluţionării problemei ivite şi, nu
în ultimul rând, pe termenele de pla tă.
A vând în vedere numărul mic de e chi -
pa mente de rezervă, volumul de mun -
că şi presiunea pe timp, ele men tele ce
pot reprezenta o problemă cro ni că sunt
cele legate de calitatea ser vi ciului pres -
tat şi durata de soluţionare a proble -
melor cu echipamentele din dotare.

Din fericire, nu am avut parte de
in cidente neplăcute în legătură cu
furni zorii de service. Avem în portofoliu
furni zori cu care lucrăm de cel puţin
5 ani. Vorbim, astfel, de un parteneriat
bazat pe încredere şi pe înţelegerea
şi anticiparea nevoilor noastre.

În Gebrüder Weiss, achiziţia de
noi echipamente se realizează con -
form cu politica de achiziţii elaborată
şi agreată la nivel de grup, furnizorul
de echipamente asigurând, de regulă,
şi service-ul acestora. Calitatea ser -
vi ciului şi a pieselor utilizate reprezintă,

însă, un criteriu foarte important în
ale gerea furnizorului de service.

Acest aspect este foarte important,
tocmai de aceea decizia privind marca
echipamentului este agreată la nivel
de grup, luându-se în considerare o
se rie de criterii, astfel încât raportul
cost per echipament să fie favorabil
am belor părţi implicate în tranzacţie.

Este de preferat ca achiziţionarea
pie selor de schimb să se realizeze
prin service-uri.” 

Dragoş Tomescu,
Warehouse
Operations 
Director, NDL Frigo
Logistics:
Echipamentul de
back-up - foarte
important 
„Schimbând providerul de utilaje,

am reuşit să negociez nişte condiţii
mai convenabile pe partea de service
şi în ceea ce priveşte costul pe oră
pen tru service, dar şi pentru piese.
Pot spune că am cerut şi primit o mai
bu nă monitorizare a costurilor de ser -
vice, prin rapoarte lunare detaliate de -
spre fiecare utilaj în parte. Punctele
forte ale unei oferte de service ar tre -
bui să fie preţul, reacţia în timp pentru
rezolvarea solicitării şi calitatea.

Pot apărea probleme de reacţie
târzie la solicitări sau în definirea clară
a ceea ce intră într-o reparaţie pe full
ser vice şi ce trebuie suportat de către
con sumator. 

Neavând un raport lunar detaliat per
utilaj pe partea de intervenţii, pot apă -
rea costuri pentru reparaţii care au fost
e fectuate în perioade foarte scur te de
timp. O altă capcană este fac turarea
cos tu rilor de deplasare pe două fişe de
in tervenţie pentru două utilaje, chiar dacă
acea intervenţie a avut loc în același
timp (şi sunt multe cazuri) – practic, du -
blea ză un cost de transport al tehni cia -
nului. Poate apă rea, de ase me nea, fac -
turarea unor in ter venţii care ar fi trebuit
să fie su por tate de către full ser vice.

Dacă nu luăm în considerare că
trebuie respectate cerinţele de la nivel
de grup, atunci la alegerea unui fur -
ni zor de service, trebuie analizate pre -
ţul, calitatea, reacţia la solicitări,
preţuri le negociate de la începutul con -
trac tului la piesele de schimb, posi -
bilitatea de a pune la dispoziţie un
echipament de back-up.

Costul de service reprezintă apro -
ximativ 14% din chirie+FS; dacă furni -
zo rul de service nu poate garanta a -
cest nivel, atunci nu poate fi vorba de
încheierea unei colaborări.”

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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con cureze pentru Medalia de Aur, fie -
care proiect trebuie să fie deja cam -
pion în ţara de origine. Deci, se vor
înfrunta, la Bruxelles, cei mai puternici
dintre cei puternici. 

Astfel, compania BLS Cargo din
Elveţia aduce în atenţia Europei „O
lo comotivă pentru patru ţări”. Împre -
u nă cu clientul şi partenerul său ERS
Rail ways, BLS Cargo a implementat
un nou sistem eficient de producţie
pe coridorul Rotterdam-Melzo. În loc
să opereze cu locomotive diferite, care
se schimbau înainte la frontieră, tre -
nurile ERS rulează, în prezent, cu o
sin gură locomotivă pe teritoriul mai
multor ţări.

Al doilea proiect din concurs (în
or dine alfabetică) este reprezentantul
ţării noastre, Fashion Days Shopping,
cu pro iectul „Logistics and Operations
with Sty le” („Logistică şi Operaţiuni cu
Stil”), care şi-a propus creşterea volu -
mu lui afa cerilor prin reducerea timpului
de pro cesare la nivelul depozitului şi
trans ferul activităţii dinspre stocuri spre
retail. Este un adevărat motiv de mân -
drie pen tru logistica românească faptul
că unul dintre proiectele noastre s-a
calificat în rândul elitelor europene şi
le dorim reprezentanţilor noştri mult
succes.

Inovaţii şi
restructurare
Grupul Cofares din Spania pro pu -

ne extinderea serviciilor logistice şi
creş terea nivelului calitiativ prin „Pro -
iec tarea eficienţei logistice şi inovaţia
teh nologică”.

Filiala Nestle & Pepsico din Belgia
su bliniază necesitatea „Creării unei
co munităţi de colaborare pe orizontală
pen tru alimentele proaspete şi refrige -
ra te”, pentru optimizarea distribuţiei
către retailerii comuni. Prin crearea
de sinergii între reţelele individuale şi
prin combinarea volumelor, s-a obţinut
un triplu avantaj: reducerea cu 65%
a emisiilor de CO2, reducerea cos tu -
rilor de transport cu 44% şi un grad
mai mare de încărcare a camioanelor.
Iar acest lucru s-a realizat prin cola-
bo rarea cu competitorii direcţi. 

Robert Bosch Powertool Kft. din
Ungaria şi-a propus o „Restructurare
completă a sistemului logistic intern
cu soluţii bazate pe diferitele necesităţi
ale clienţilor”. Pentru a răspunde rapid
ce rinţelor în continuă schimbare şi
pen tru menţinerea unui grad înalt de
com petitivitate, extinderea producţiei
Bosch fără construirea unei noi hale
a însemnat pentru această companie

o restructurare completă a opera ţiu -
ni lor logistice. 

În fine, compania Sonae din Portu -
ga lia prezintă un proiect care presu -
pu ne „Automatizarea operaţiunilor din
do meniul modă şi sport”, dezvoltarea
unei soluţii customizate sprijinită de
un sistem automat de transport, sor -
tare şi distribuţie a cutiilor sau uni tă -
ţilor, pentru a asigura un răspuns optim
la provocările domeniului. 

Personalităţi
puternice
Aşa cum am menţionat, alături de

cele mai importante proiecte euro pe -
ne, în cadrul evenimentului de la Bru -
xelles vor fi recompensaţi şi Profe sio -
niştii Anului. Finaliştii acestei ediţii sunt
Bart Beeks, responsabil VP Opera tions
pentru toate operaţiunile Contract
Logistics în Olanda pentru CEVA Lo -
gistics Benelux, Anestis Partalidis,
managing director Trade Logistics SA
Grecia şi membru al Comitetului Logistic
Permanent şi Lourdes Soto, director de
logistică pentru distribuţia de vehicule
finisate, GEFCO Group, Spania. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Medalia Europeană de Aur
în Logistică şi Supply Chain
Confruntarea elitelor
Asociaţia Europeană de Logistică (ELA) organizează, pe 22 aprilie,
la Bruxelles, evenimentul anual dedicat premierii celor mai
interesante proiecte europene din domeniul logisticii şi celor mai
buni profesionişti din domeniu. „European Gold Medal in Logistics
& Supply Chain” a devenit unul dintre cele mai prestigioase şi
importante premii din domeniu la nivel european, mult apreciat de
toţi jucătorii de pe piaţă. România este reprezentată, în premieră,
în finala competiţiei de către proiectul „Fashion Days Shopping”.

PUBLICITATE

Fondată în 2009 de către antreprenori elveţieni, iar din
2012 parte din Naspers Group, Fashion Days s-a extins
rapid, devenind cel mai mare club de shopping online din
Europa Centrală şi de Est pe segmentul fashion. Astăzi,
peste 6 milioane de utilizatori din România, Bulgaria,
Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia şi Slovenia se bucură
zilnic de mai mult de 500.000 de produse de la peste
1.000 branduri. De menţionat că singurul centru logistic şi
operaţional se află în Bucureşti, iar departamentul
Logistică, cu peste 150 de angajaţi, asigură zilnic
prelucrarea şi livrarea a mii de colete către clienţii
Fashion Days din cele 7 ţări în care activează compania.
Începând cu 2012 au fost proiectate, aplicate şi dezvoltate
proiecte strategice axate pe trei direcţii principale:
reducerea timpului de livrare către clienţi; eliminarea
erorilor din procesarea comenzilor; creşterea numărului
de produse disponibile. Obiectivele 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

Centrale şi de Est, proiect unic în această zonă prin
anvergura sa. Prin acest parteneriat, Fashion Days a
realizat performanţa de a livra în maximum 48 de ore
comenzile clienţilor din Slovenia, Polonia şi Cehia, iar
pentru România, Bulgaria, Ungaria, în maximum 24 de
ore. Cel de-al doilea proiect ţine de instalarea unei linii
automatizate pentru procesare comenzi, care a dus la
triplarea capacităţii de procesare zilnică. A fost astfel
crescută viteza de procesare a comenzilor cu un grad
foarte mic de eroare în condiţiile unei reduceri
semnificative de costuri. Cel de-al treilea proiect care a
dus la îndeplinirea obiectivelor a constat în creşterea
capacităţii de stocare pentru susţinerea vânzărilor retail -
de la 1.700 mp în 2013 la 9.000 mp în prezent, prin
deschiderea unui depozit specializat în activitatea de
retail. În noul context, pot fi realizate mai mult de 40.000
de livrări în fiecare zi. În spatele poveştii de succes
Fashion Days, se află o echipă tânără şi entuziastă, cu
peste 500 de angajaţi în cele 7 ţări din Europa Centrală şi
de Est.

Despre proiectul Fashion Days

C ele 6 proiecte finaliste, pe ca -
re le vom prezenta pe scurt
în ce le ce urmează, vor fi dez -

bă tute în cadrul unei conferinţe dedi -
ca te pe parcursul după-amiezei zilei
de 22 a prilie. Prin prezenţa şi inter ven -
ţiile unor spe cialişti de top din cadrul
Parla men tu lui şi Comisiei Europene,

această con fe rinţă a devenit o ade vă -
rată paradă a celor mai bune practici
din domeniul logis ticii şi supply-chain-
ului. În seara aceleiaşi zile, ceremonia
de decernare a premiilor va fi urmată
de o cină de net working. Participarea
la acest eve ni ment se va face numai
pe bază de invitaţie, asociaţiile naţio -

na le membre ELA stabilind lista finală
de invitaţi.

Cei mai puternici 
Proiectele prezentate în cadrul

aces tui eveniment sunt finaliştii com -
pe tiţiilor europene. Pentru a putea să
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Succesul înregistrat de proiectele
de colaborare în transport au dus la
asumarea de către CHEP a unui nou
obiectiv ambiţios - acela de a fi liantul
între companiile implicate în Supply
Chain, prin facilitarea unei colaborări
pe orizontală cu scopul de a reduce
cos turile şi emisiile de CO2. Prin pozi -
ţia sa strategică în cadrul Supply Chain,
CHEP poate juca un rol neutru în
optimizarea acestui proces.

Principalele provocări
Sinergia în transporturi presupune

disponibilitatea deplină şi transparenţa
tuturor actorilor implicaţi. La fel de im -
portantă este şi viziunea de ansamblu,
care să facă posibilă gestionarea în
simbioză a fluxului de marfă, asigu ra -
rea permanentă a compatibilităţii între
diferitele tipuri de vehicule implicate şi
categoriile de mărfuri transportate, dar
şi precizia milimetrică în stabilirea ora -
rului pentru fiecare cursă în parte. 

„Sustenabilitatea este cuvântul che -
ie la ora actuală, iar domeniul nostru nu
putea face excepţie. Mi siu nea CHEP
este de a oferi soluţii ino va toare, avan -
ta joase atât pentru cli enţii noştri şi con -
sumatorii acestora, cât, mai ales, pentru
mediul încon ju rător. Produsele de cali -
ta te şi expertiza vastă în domeniu ne re -
comandă şi ne bucurăm de fiecare da -
tă când compa niile ne înţeleg mesajul
şi aleg să ni se alăture. Avem convin -

ge rea că îm pre ună putem construi un
mo del de business solid şi de viitor, definit
de 3 cuvinte cheie - a reduce, a re folosi
şi a recicla”, a afirmat Gabriel An dro nes -
cu, General Manager CHEP Ro mânia.

Beneficii concrete
În intervalul august 2014 - fe bruar -

ie 2015, programul de colaborare în
transport implementat de CHEP a dus
la economisirea a 1.461.183 de kilo metri
şi o reducere a emisiilor de CO2 cu 1452
de tone. Prin soluţii multi mo da le au fost
economisiţi alţi 6.792.849 kilometri şi
5463 de tone CO2, iar bi lanţul total pentru
acest interval de timp îi poate convinge
chiar şi pe cei mai scep tici dintre spe -
cialişti: un total de 9.496.580 kilometri şi
8244 tone CO2 mai puţin.

O viziune 
diferită
În cifre, performanţele CHEP la ni -

vel european sunt remarcabile - peste
17.000 de clienţi, peste 500.000 de
trans porturi, 120 de asociaţi, 100 de
flote dedicate CHEP şi peste 700 de
par teneri în rândul firmelor de curierat.
În Europa, CHEP este o prezenţă activă
în 22 de ţări, activitatea fiind co ordonată
prin intermediul a 11 bi rouri logistice.
La nivel mondial, lu cru rile stau chiar
mai bine de atât - 285 de milioane de
paleţi şi containere pu se la dispoziţia a
peste 500.000 de uni tăţi client în 56 de
ţări. 

Explicaţia titlului de „lider global în
servicii de reutilizare în comun a pa le -
ţilor şi containerelor” stă în modelul
extrem de simplu de reutilizare în co -
mun a acestora. Pe scurt, CHEP fur ni -
zează producătorilor paleţi şi contai ne -
re gata de utilizare. La primirea
echi pamentelor CHEP, produsele sunt
încărcate şi expediate prin intermediul
Supply Chain; la capătul acestuia, după
încheierea operaţiunillor de des cărcare,
paleţii goi se reîntorc la cel mai apropiat
centru de service CHEP, unde sunt
verificaţi şi recondiţionaţi, atunci când
este necesar, după care întreg procesul
este reluat.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Sinergiile în transport,
soluţia viitorului?
Productivitate crescută, costuri reduse, emisii de
CO2 semnificativ scăzute şi transparenţă în cadrul
întregului Supply Chain. Poate părea un scenariu
desprins dintr-o carte cu poveşti de afaceri, însă este
realitate. Acestea sunt promisiunile „Collaborative
Transportation” (n.r. colaborarea în transport), care,
spun companiile, sunt îndeplinite cu succes.

Cum răspund

companiile din

sectorul logistic

la provocările de

protecţie a

mediului și nu

numai

PUBLICITATE

P e lângă o volatilitate semnifica -
ti vă a preţului combustibilului
din ultimii ani, o problemă rea -

lă la nivel european şi extrem de acută
în Italia, este încărcarea insuficientă a
camioanelor în timpul transportului de
marfă. La nivel european, procentul
mediu de încărcare este de 75%-80%.
Poate fi acesta îmbunătăţit?

Două proiecte
ambiţioase
Soluţia găsită de companii a luat

for ma colaborării în transport. 
Compania CHEP, Carrefour Italia

şi Procter & Gamble au implementat
un sistem sinergic capabil să elimine
par curgerea de kilometri fără în căr că -
tură şi să reducă atât costurile de trans -
port, cât şi emisiile de carbon. Este
ceea ce partenerii numesc cercul vir -
tuos al colaborării - mai puţine curse,
mai puţine camioane utilizate, mai
puţină poluare, fonduri econo mi si te şi
clienţi pe deplin mulţumiţi. 

Rezultatele experimentului italian
au fost impresionante - emisii de CO2

re duse cu 65 de tone metrice într-un an
şi perspectiva de a reduce încă 3000
de tone metrice în următorii 3 ani, în
con diţiile extinderii numărului de parte -
neri şi a zonei geografice a co perite. De
asemenea, numărul de kilo metri
parcurşi a scăzut, în medie, cu 18%.

Un parteneriat similar este şi cel din -
tre CHEP şi Carrefour Franţa, al cărui
obiectiv a fost să optimizeze în tre  gul
Supply Chain în care acestea ac tivează,
prin îmbinarea unor avan ta je lo gistice cu
sarcini administrative re duse. Carrefour
îşi dorea de la cola bo rarea cu CHEP o
sinergie în trans port, me nită să
îmbunătăţească timpul de livrare al
depozitelor, ce anterior avu se se de
suferit din cauza întâr zie ri lor, iar
transparenţa logistică şi schim bul op -
tim de informaţii şi resurse dis po ni bi le
ar fi facilitat, în schimb, crea rea unui
program săptămânal de co lectare şi un
orar fix pentru des căr carea produ se lor. 

Programul de colaborare în trans -
port dintre CHEP şi Carrefour a im pli -

cat 8 linii principale de colectare a
paleţilor, folosite pentru a livra paleţii
către depozitele hypermarket-urilor
Carrefour, cu scopul de a reduce tim -
pul de aşteptare şi kilometrii parcurşi
fără încărcătură. În cifre, aceşti pa ra -
metri s-ar traduce prin 5000 de ca mi -
oane pe an şi 3,1 milioane de paleţi.
Au fost eliminate astfel convorbirile tele -
fonice, stabilirea manuală a ora relor de
transport ori a întâlnirilor. În schimb,
viteza operaţională şi fluidi ta tea au fost
semnificativ îmbunătăţite, acelaşi lucru
întâmplându-se şi cu re generarea, re -
cen tralizarea resurselor, optimizarea
flo tei de transport şi flu xu rile de retur.
Be neficiile nu se limi tea ză însă la com -
panii, ci vizează în mod direct şi mediul,

prin scăderea sem nificativă a emisiilor
de CO2 ce ar fi fost generate de călă -
to riile fără în căr cătură.

Aşa cum reiese din cele două
exemple, implementarea unei astfel de
soluţii avantajează întregul Supply
Chain - companiile de transporturi pot
ma ximiza productivitatea vehiculelor,
iar producătorii şi retailerii beneficiază
de tarife mai bune. În plus, încheierea
unor acorduri de colaborare lasă loc
pen tru tot mai puţine dispute şi con -
strân geri în cadrul pieţei, iar stan dar dele
de calitate sunt aplicate în mod uniform.

La nivel global, CHEP colaborează
cu clienţii săi prin Programul European
de Transport în Colaborare, împărţind
transportul cu peste 50 de companii.

Gabriel Andronescu, 
General Manager CHEP România

„La fel ca în orice business, expansiunea şi inovaţia sunt preocupări
constante şi pentru CHEP. Ceea ce ne diferenţiază însă de competitori este
modul în care ne raportăm la acestea. Filosofia CHEP se bazează pe
simplitate, eficienţă şi flexibilitate, nu ne lansăm în proiecte extravagante, ci
oferim colaboratorilor noştri acel serviciu la care ne pricepem cel mai bine,
dar pe care îl perfecţionăm în permanenţă”.



în regiunea arctică, de exemplu, va avea un impact asu -
pra rutelor mărfurilor de contrabandă la scară globală,
cum ar fi drogurile sau speciile pe cale de dispariție.
Datorită infrastructurilor sale sofisticate de transport, pre -
cum și apariției unor noi piețe în Asia, Uniunea Europeană
ar putea să se transpună într-o regiune de tranzit pentru
diferitele mărfuri de contrabandă, conectând țările de
origine cu cele de destinație de pe întregul mapamond. 

O extindere exponențială a comerțului online va con -
tinua intensificarea activităților de trafic și contrabandă
cu mărfuri ilicite la nivel global. Utilizarea vehiculelor
automate fără pilot (UAV) pentru transportul mărfurilor
de contrabandă va permite infractorilor să mențină doar
o legătură virtuală cu activitățile lor criminale, devenind
o mare provocare pentru autorități depistarea și iden ti -
fi carea acestora.

Migrație ilegală și trafic de
persoane
Grupurile de criminalitate organizată implicate în

facilitarea migrației ilegale și a traficului de ființe umane
vor încerca să exploateze schimbările în transport și
logistică. Infractorii și victimele vor putea folosi opțiuni de
transport foarte diversificate. Migranții ilegali pot fi trans -
portați în vehicule automate fără pilot (UAV) utilizate atât
pentru transportul terestru, maritim cât și aerian, fără a
stabili contactul fizic cu facilitatorii. Aceștia vor încer ca să
dezvolte sau să chiar să cumpere expertiza de a se infiltra
în sistemele de control al transporturilor, în scopul de a-și
asigura accesul la mijloacele de transport.

Hotspot-urile cheie, precum și traseele pentru intrarea
ilegală în Uniunea Europeană, se vor schimba, ca urmare
a modificărilor demografice, dar și a situațiilor economiile
din țările de origine și de tranzit. Pe măsură ce țările din
Asia vor deveni destinații atractive pentru migranți, Uniu -
nea Europeană se poate dezvolta ca o regiune de tranzit
pentru migrația ilegală sau chiar o regiune de origine.
Aceste evoluții sunt, de asemenea, de natură să afecteze

tra ficul de ființe umane și victimele sale. Externalizarea
sau crowdsourcing-ul (n.r. procesul prin care o mulțime
de oameni participă activ la producerea unei activități)
din sectorul logistic, în scopul de a reduce costurile, pot
oferi noi oportunități pentru exploatarea prin muncă.

Sumele mari de bani asociate cu proiectele de
cercetare și dezvoltare a infrastructurii și producției, din
do meniul transportului și logisticii, sunt de natură să atra -
gă actori din sfera criminalității financiare și economice.
Re ţelele de crimă organizată vor căuta oportunități de
fraudă şi corupţie în cadrul proiectelor de infrastructură
şi a parteneriatelor publice-private.

Vor deveni din ce în ce mai greu de controlat lanțurile
de aprovizionare complexe, care implică mai multe moduri
de transport.

Creșterea măsurilor de securitate, atât cele asociate
cu securizarea lanțului de aprovizionare cât și securizarea
vamală, vor duce cel mai probabil la întârzieri în des fă -
şu rarea operaţiunilor de transport şi logistică, putând da
naș tere la multiple tentative de acte de corupție menite
să accelereze procedurile de verificare. 

Companiile de logistică vor oferi consiliere supli men -
tară cu privire la procedurile vamale și la metode de elu -
dare a reglementărilor. Unele grupări de crimă organizată
se vor specializa în furnizarea de servicii cu privire la fa -
ci litarea transportului și vor dezvolta modele noi de afaceri
pentru a genera profituri substanțiale din eludarea pro -
ce durilor legale.

Mihai CAZACU
Consultant anti-fraudă

mihai.cazacu@consultant.com

N oile tehnologii vor permite circulația rapidă și,
de multe ori, nedetectabilă a cantităților mari de
mărfuri ilicite. Cum infrastructurile de transport

și logistică se vor baza din ce în ce mai mult pe sisteme
online și pe managementul automatizat de la distanță,
gru pu rile de crimă organizată vor miza pe intruziunea în
aces te sisteme pentru a manipula rutele de transport și
a se infiltra în lanțurile de aprovizionare, precum și de
a aduna date importante și sensibile.

Deturnări high-tech
Aceste schimbări profunde în domeniul transportului

și logisticii vor avea un impact semnificativ asupra infrac -
țiu nilor grave. Grupările de criminalitate organizată vor
cău ta oportunități de a ataca infrastructurile de transport
și logistică și de a se infiltra în hub-uri pentru a facilita
activitățile lor criminale.

Transportul și logistica se vor baza tot mai mult pe
uti lizarea de Big Data (volum mare de date informatice
tran zacționate) și servicii bazate pe cloud (spații de sto -
care virtuale), expunând aceste sectoare la criminalitatea
informatică. Atacurile cibernetice sunt deja o amenințare
pentru sistemele digitale din sectorul public și privat, dar
vor apărea, de asemenea, ca un risc major pentru
infrastructurile și activele din sectorul de business.

Rețelele de criminalitate organizată implicate în furtul
de marfă vor dezvolta noi moduri de operare inovatoare
pentru a exploata sistemele de transport automate. A ces -
te grupuri vor încerca să se infiltreze sau să controleze sis -
temele de zbor, feroviare sau alte moduri de transport
pentru a devia traseele vehiculelor automate, în scopul de
a fura marfa transportată de acestea. Această detur nare

high-tech va permite infractorilor să fure bunuri de va loare
mare fără a fi nevoie să fie în apropiere de locul crimei.

Grupurile organizate de infractori vor realiza impor -
tan ța tranzacționării datelor legate de transport și logistică,
furnizarea de informații valoroase pentru alți infractori sau
companiilor concurente. Aceste date pot fi obținute prin
hacking (n.r. interceptare ilegală a unei transmisii de date
informatice) și inginerie IT, precum și prin infil tra rea fizică
în cadrul companiilor din sectorul de transport și logistică.
Aceste date vor include informații confi den țiale, sensibile
despre afaceri, date cu caracter personal și de proprietate
intelectuală esențiale pentru business-ul respectiv. 

Infiltrări
Externalizarea și furnizarea de servicii de către so -

cie tăți pe o scară largă vor oferi rețelelor criminale mai
multe posibilități de a se infiltra pe întregul lanț logistic,
per mițându-le facilitarea și/sau ascunderea activităților
de trafic de date și informații valoroase.

Modificări în infrastructurile de transport și logistică
vor schimba modul în care bunurile interzise la deținere,
cum ar fi drogurile, armele de foc, bunuri contrafăcute,
de șeurile toxice sau specii protejate, vor fi traficate, pre -
cum și piețele de desfacere. Unele piețe de desfacere
ile gale vor fi strămutate, făcând loc unor noi rute,
hotspot-uri și piețe de contrabandă emergente. La fel ca
și pentru bunuri licite, metoda de imprimare 3D va muta
producția de bunuri contrafăcute mai aproape de piețele
de consum. Acest lucru probabil va schimba focalizarea
către traficul de materii prime, inclusiv precursori iliciți.

Direcțiile și rutele bunuri de contrabandă sunt predis -
puse schimbării. Utilizarea unor rute inaccesibile anterior
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Mobilitate mai mare și pentru
infractori

Mobilitatea mai mare va permite infractorilor să
comită infracţiuni oriunde, oricând, repede și discret.
Utilizarea serviciilor de crowdsourcing va uşura
desfășurarea activităților infracționale. De exemplu,
aplicații de navigare utilizând datele în timp real
transmise de utilizatori pentru a găsi cele mai
eficiente rute vor permite infractorilor să devină din
ce în ce mai buni la a distrage atenția autorităţilor de
aplicare a legii. Tehnologia informaţiilor, cum ar fi
utilizarea de Big Data, hacking la distanță, hacking de
roboți și sisteme automatizate ar putea oferi
antreprizelor criminale o acoperire cu adevărat
globală, bazându-se pe un număr limitat de resurse şi
experți tehnici, menținând totodată un profil scăzut
pe scenele criminalităţii.
Reţelele de criminalitate organizate vor necesita, în
general, un nivel mai ridicat de expertiză pentru a
abuza de datele disponibile şi a le folosi în activitățile
lor infracţionale. Vor trebui să recruteze membri cu
experiență în tehnologia informației sau să
folosească resurse externe. 
Schimbarea perspectivei şi trecerea la infiltrarea în
cadrul sistemelor de control al transportului și
operaţiunilor logistice este de natură să facă violența
un instrument irelevant pentru criminalitatea
organizată, cu excepția situaţiei în care se va dori
păstrarea facilitatorilor-cheie și a concurenților în
deplină subordonare.

Sectorul transporturilor și logisticii va continua să crească. Unele
dintre modificările anticipate în acest sector vor fi revoluționare.
Rețelele de criminalitate organizată vor găsi modalități inovatoare
de a exploata modurile de transport în schimbare, rutele și
tehnologiile noi.
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Investiţiile chinezeşti în Europa
Recent, Baker & McKenzie, una dintre cele mai mari firme de
avocatură din lume, a realizat un studiu privind extinderea
companiilor chinezeşti în Uniunea Europeană, surprinzând
tendinţele şi dezvoltările acestor investiţii în ţările UE-28 în
perioada 2000-2014, cu un accent deosebit pe ultimii trei ani.

C onform acestui studiu, denu -
mit „Reaching New Heights”
(„Atingând noi culmi”), inves ti -

ţi ile anuale ale companiilor chinezeşti
în Europa sunt în continuă creştere,
atingând o valoare record de 18 mi li -
arde USD în 2014. Intrări anuale medii
de 10 miliarde USD în ultimii patru ani
con firmă faptul că investiţiile chinezeşti
nu sunt un eveniment izolat declanşat
de criză, ci o tendinţă structurală pe ter -
men lung, care marchează o nouă eră
în ceea ce priveşte relaţiile eco no mice
dintre China şi Uniunea Euro pea nă.

Strategii în
schimbare
În timp ce achiziţiile rămân modul

pre  ferat de penetrare a pieţei pentru
com  paniile chinezeşti, proiectele green -
field sunt în extindere, com pa ni ile trans -
fe rându-şi interesul de la ope raţiunile de
birou către depozite, unităţi de produc -
ţie, centre de cer ce ta re şi dezvoltare şi
dezvoltări imo bi li are. Din punctul de
vedere al achi ziţiilor, cele mai importante
tendinţe sunt expansiunea tranzacţiilor
de di men siuni mici şi medii şi dispo ni -
bilitatea de a cumpăra mai degrabă
cote minoritare în cadrul companiilor,
în loc de a dobândi control deplin.

Ca una dintre cele mai mari pieţe
des  chise din lume, Europa primeşte
bine investitorii chinezi şi politizarea
afa cerilor apare extrem de rar. Totuşi,
di ferenţele dintre diversele re gle -
mentări, precum şi cele care apar la
nivelul culturii afacerilor reprezintă di -
fi cultăţi sub stanţiale pentru companiile
chi nezeşti care vor să opereze în Eu -
ropa. 

Deşi investiţiile chinezeşti au atins
un nou record în 2014, este încă loc
de mai mult. Paşii realizaţi recent în
di rec ţia abolirii majorităţii aprobărilor
ne ce sare pentru investiţiile străine şi
o agen dă agresivă de reforme eco -

no mice vor susţine interesul compa -
ni ilor chineze pen tru economiile avan -
sate. Dar menţi ne  rea poziţiei Europei
în topul desti na ţiilor acestora va depin -
de de abilitatea li derilor europeni de
a restarta creşterea e conomică. Refor -
mele structurale de suc  ces vor fi vitale
pen tru a atrage capi ta  lul chinezesc
că tre activităţile produc ti  ve, care ar
pu tea susţine competi ti vi ta tea şi pros -
pe ritatea Europei pe termen lung. 

Domenii de interes
Din totalul cumulat de 61 miliarde

USD al investiţiilor chinezeşti în UE în
perioada 2000-2014, domeniul ener -
ge tic şi-a adjudecat 17 miliarde, do -
me niul automotive situându-se pe cel
de-al doilea loc, cu 8 miliarde USD,
ur mat de agricultură şi industria ali -
men tară (7 miliarde), real estate (6
mi liarde), echipamente industriale (5
mi liarde), tehnologia informaţiei şi co -
municaţii (3,5 miliarde), materii prime
(3,1 miliarde), transport şi infra struc -
tu ră (2,4 miliarde) şi servicii financiare
şi de afaceri (2,4 miliarde). 

Domeniul auto şi de echipamente
de transport a fost unul dintre primele
sec toare care au atras interesul com -

pa niilor chineze. Investiţiile sunt în
spe cial în Germania, Suedia, Franţa,
Ma rea Britanie şi Italia. Companiile
chi neze au investit în toate seg men -
tele lanţului valoric: producţie cu plat -
form e proprii şi mărci cunoscute (Vol -
vo, Peugeot, Rover), furnizori de piese
de schimb şi componente (Hilite, KSM,
SaarGummil), centre de cercetare-
dez voltare (Shanghai Automotive In -
dus try Corporation în Birmingham şi
Changan în Torino). 

Nu în ultimul rând, la nivelul infra -
struc turii de transport, ţările care au
atras cele mai multe investiţii au fost
Ma rea Britanie, Franţa şi Belgia. Com -
panii de transport deţinute de către stat,
cum ar fi China Ocean Shipping Cor -
poration (COSCO) s-au numărat prin -
tre primii investitori chinezi din Eu ropa.
De asemenea, linii aeriene pre cum Air
China şi-au extins prezenţa pe bătrânul
continent, o dată cu creş te rea volumelor
de transport marfă şi pa sageri. 

Creşterea valorilor investiţionale a
avut loc recent, companiile chineze de
stat profitând de oportunitatea de a
investi direct în infrastructura euro pea -
nă. Cea mai mare investiţie de tip
green  field a fost expansiunea COSCO
în portul grecesc Pireu. Infrastructura
a devenit o ţintă preferată a inves ti to -
ri lor financiari, CIC adjudecându-şi o
„felie” în valoare de 700 milioane USD
la FGP Topco (Aeroportul Heathrow din
Londra).

Iar invazia chinezească este nu -
mai la început! Aşteptăm cu interes
evo luţiile următorilor ani.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Expansiune
Trecerea către un nou model de creştere şi liberalizarea investiţiilor străine au
conturat domeniile vizate de către investitorii chinezi. În timp ce numărul
achiziţiilor de scară largă în domeniul energetic şi în acela al materialelor a
scăzut, activitatea din alte sectoare - în special în domeniul alimentar, real estate,
tehnologic şi al serviciilor financiare - a explodat şi a condus valoarea totală a
investiţiilor la un nou record. Şi mixul de investitori chinezi din Europa a evoluat.
În plus faţă de creşterea importanţei investitorilor din sectorul privat, o tendinţă
notabilă este creşterea numărului de investitori financiari globali, inclusiv al
fondurilor private, al entităţilor suverane şi al companiilor de asigurare. 
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la înălţime sub acoperiş scund, sau
unul triplu) permit înălţimi maxime de
ridicare de până la 5.466 mm, existând
câte un model potrivit pentru orice tip
de aplicaţie de transport sau condiţii
de utilizare, chiar şi pentru depozite
fri gorifice. Un sistem de propulsie pu -
ter nic, în 3 faze, dezvoltând 2,3 kW
şi un motor de ridicare de 3,2 kW asi -
gură performanțe excelente. 

Viteză şi stabilitate
Cu o viteză de deplasare maximă

de 10 km/h fără încărcătură şi 8 km/h
în cărcate, modelele EXV-SF 14-20
sunt cele mai rapide transpalete de
acest tip de pe piaţă, putând fi, astfel,
uti lizate în mod optim pe distanţe medii
şi lungi. Platforma rabatabilă pentru
ope rator, care dispune de amortizare
pne umatică, şi apărătoarele laterale,
ajus tabile individual pe înălţime, asi -
gu ră siguranţă şi confort. 

Pentru a garanta siguranţa în vi -
raje, modelele gamei sunt echipate
stan dard cu funcţiunea Curve Speed
Con trol (Control al Vitezei în Curbă),
care reduce automat viteza. 

În acelaşi context, viteza maximă
a modelelor pedestre şi a celor care
au selectată această funcţiune este
de 6 km/h. Transpaletele EXV 14-20
sunt, de asemenea, echipate ca stan -
dard cu un sistem electric precis de
di recţie. Sistemul STILL OPTISPEED
ajustează automat viteza în funcţie de
gradul de înclinare a bra ţului de co -
man dă. Acest lucru asigură un grad
înalt de siguranţă în operare chiar şi
în cele mai mici spaţii. Dacă vehiculul
trebuie să rămână operabil cu braţul
în poziţie verticală, acest lucru este
posibil prin funcţiunea op ţio nală „creep
speed”. Mai mult decât atât, şi mo -
delele gamei EXV 14-20 sunt dotate

standard cu funcția de con trol al vitezei
în curbă. 

Productivitate
crescută
STILL a crescut vitezele de ridicare

şi coborâre, pentru un grad mai mare
de eficienţă la încărcare şi descărcare.
Transpaletele ridică încărcături cu o vi -
te ză de aproximativ 0,16 m/s, viteza
de ridicare fără încărcătura fiind de
0,30 m/s, iar cea de coborâre de 0,40
m/s. 

Vehiculele ating, de asemenea,
noi performanţe şi în ceea ce priveşte
sarcina utilă. Astfel, o transpaletă cu
ca targ triplu poate ridica 730 kg la o
înăl ţime de 5.402 mm şi 880 kg la
4.802 mm. Operatorul poate vedea
aceste valori pentru înăţimea curentă
a furcilor datorită indicatorului de ca -
pa citate de încărcare de pe catarg.
Acest lucru permite operarea în sigu -
ran ţă chiar şi a paleţilor grei la înălţimi
mari. Opţiunea permite operatorilor să
stocheze mai multe mărfuri pe aceeaşi
suprafaţă. 

Un alt punct forte în ceea ce pri -
veş te capacitatea de încărcare şi ro -
bus teţea este funcția Initial Lift. Prin in -
termediul acesteia, chiar şi modelele
EXV 14i - 16i şi EXV-SF 14i - 16i pot
trans porta 2 t pe Initial Lift (dacă siste -
mul de ridicare a catargului nu este fo -
losit). Acest lucru înseamnă că trans -
paletele sunt, de asemenea, optimi za te
pentru necesităţile de transport ori zontal
şi pot transporta mai multe mărfuri decât
cele care nu sunt dotate cu acest
sistem, ceea ce econo mi seş te costurile
antrenate de procu ra rea unor vehicule
suplimentare. Da to rită Initial Lift, EXV
abordează, de ase menea, mişcările în
rampă fără efort şi oferă o gardă la sol
mai mare pe podele inegale. 

Operatorii au în permanenţă totul
sub supraveghere prin intermediul
unui nou display şi al unei unităţi de
control cu un ecran color, cu un grad
scă zut de reflexie. Acesta poate fi uti -
li zat pentru a selecta programele de
con ducere sau pentru a obţine infor -
maţii despre starea transpaletei. 

Alături de programele BOOST
pen tru performanţe maxime de mani -
pu lare a mărfii şi ECO pentru econo -
mi sirea energiei în timpul conducerii,
ri dicării şi coborârii, STILL oferă în
pre zent şi funcţiunea Blue-Q ca dotare
stan dard pe toate modelele de trans -
pa lete cu operare la mare înălţime. În
funcţie de profilul de utilizare şi de
echipamentul vehiculului, sunt posibile
eco nomii de energie de până la 7%
în modul Blue-Q, în ciuda disponi bi li -
tă ţii vitezei maxime. Aceasta presu -
pu ne adaptarea valorilor de ac ce -
leraţie fără o reducere sesizabilă a
performanţelor de operare. 

Nu în ultimul rând, transpaletele
elec trice din gamele STILL EXV 14-
20 şi EXV-SF 14-20 arată o puternică
res ponsabilitate în ceea ce priveşte
me diul înconjurător, printr-un nivel de
emi sii sonore de mai puţin de 67 dB
şi printr-o reciclabilitate de 95%. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

STILL EXV 14-20 şi EXV-SF 14-20

Redefinirea
performanţei
STILL şi-a modernizat și extins gama de transpalete electrice cu
operare la mare înălţime, cu sau fără platformă pentru operator.
Modelele extrem de robuste EXV 14-20 şi EXV-SF 14-20 sunt
potrivite unei mari varietăţi de aplicaţii şi se caracterizează prin
numeroase îmbunătăţiri privind puterea, precizia, ergonomia,
dimensiunile compacte, siguranţa, securitatea şi responsabilitatea
faţă de mediu.

T ranspaletele electrice cu ope -
ra re la mare înălţime joacă un
rol cheie în intralogistică, de -

oa rece nu există multe alte modele
de vehicule industriale care să fie atât
de multifuncţionale. Fie că transportă
încărcături în zona de pre-depozitare,
că încarcă sau descarcă vehicule co -
mer ciale sau că plasează mărfuri pe
raf turi - aceste modele compacte pe -
des tre sau cu platformă stăpânesc la

perfecţie sarcinile de transport şi depo -
zi tare, chiar şi în cele mai înguste spa -
ţii. Pentru a le conferi abilitatea de a
acoperi chiar şi mai multe necesităţi
ale clienţilor, STILL şi-a extins gama
EXV de transpalete electrice de lucru
la mare înălţime cu şase noi modele
cu capacităţi de încărcare de până la
2 t, oferind, astfel, cel mai larg porto -
fo liu de produse de pe piaţă din acest
seg ment.

Transpaletele pedestre EXV 14,
16 şi 20 şi modelele EXV-SF 14, 16
şi 20, cu platformă rabatabilă, se pot
uti liza şi ca versiuni cu aplicaţie com -
bi nată. Modelele sunt caracterizate
prin multe inovaţii, capacităţi înalte şi
prin tr-o manevrabilitate excelentă, pre -
cum şi printr-un nou design, suplu şi
ergonomic. Numeroasele configuraţii
(de exemplu, o ofertă care include un
catarg telescopic, unul NiHo - stocare
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Întrebările lunii APRILIE (etapa 65)

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTI

1. Modelul celor 5 forțe analizează:
a. Competitivitatea unui sector

industrial/unei piețe
b. Politicile de marketing 

ale competiției
c. Competențele furnizorilor din Supply

Chain

2. Un plan de risc strategic conține
introducerea, scopul și principiile,
identificarea riscurilor,
______________________,

abordarea riscurilor, revizuirea și
raportarea.

a. evaluarea riscului
b. asigurarea riscului
c. soluționarea riscului

3. Printre motivele rezistenței la
schimbare se află și
_______________

a. Nivelul de educație
b. Înțelegerea eronată și lipsa încrederii
c. Nivelul de școlarizare

HENKEL

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteți răspunde până pe 7 mai
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 aprilie

şi variantele corecte de
răspuns vor fi publicate în
numărul din mai al revistei

ZIUA CARGO.
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Întrebările lunii MARTIE (etapa 64) şi răspunsurile corecte:

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 - CORECT 

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 -

CORECT 

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 şi
mutual benefică cu furnizorul -
CORECT 

c. lansarea continuă de licitaţii 
d. schimbarea frecventă a

furnizorului

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 65-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 MARTIE
AAddrriiaann  CCoommăănneessccuu  șșii  MMiihhaaii  BBuurrcciinn
EEii  aauu  ffoosstt  ccoonnccuurreennţţiiii  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt  llaa
îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  mmaarrttiiee,,  cceeaa  ddee  aa  6644--aa  eettaappăă  aa
ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă,,  uurrmmâânndd  ccaa  aall  ttrreeiilleeaa
pprreemmiiuu  ssăă  ssee  rreeppoorrtteezzee  ppeennttrruu  lluunnaa  vviiiittooaarree..

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (65)
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ccoommppaanniiaa  ddee  ttrraannssppoorrtt
ppaassaaggeerrii  aa  aannuulluuii  22001155

TTAABBIITTAA  
TTOOUURR
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ZBORURI DE LA
TIMIŞOARA LA TORINO

O nouă destinaţie este disponibilă
din această lună de pe Aeroportul
Internaţional Timişoara: Torino.
Cursele sunt operate de
compania Wizzair şi au o
frecvenţă de două ori pe
săptămână. Aeronavele
decolează în fiecare zi de luni şi
de vineri la ora 6.00, cu aterizare
la Torino la ora locală 7.05. Zborul
retur pleacă de la Torino la ora
locală 7.35 şi va ajunge la
Timişoara la 10.30. Cursele sunt
efectuate cu aeronave de tip
Airbus 320. Compania aeriană îşi
rezervă dreptul de a aduce

modificări programului de zbor.
Torino este cea de-a 17 destinaţie
disponibilă direct de la Timişoara.
În prezent, legătura cu Italia este
realizată prin curse directe spre şi
de la Veneţia (Treviso), Roma
(Fiumicino), Bologna, Milano-
Bergamo şi Bari. De asemenea,
există legături directe cu Franţa
(Paris), Germania (Frankfurt-
Hahn, Dortmund, München,
München Vest - Memmingen),
Marea Britanie (Londra), Belgia
(Bruxelles), Spania (Madrid,
Barcelona, Valencia) şi România
(Bucureşti). În această vară,
acestor destinaţii li se vor adăuga
cursele charter spre Turcia şi
insulele greceşti.

MODIFICĂRI DE
TRENURI CHIŞINĂU -
BUCUREŞTI NORD

Ca urmare a deciziei Căilor Ferate
din Republica Moldova, trenul IR
401/401-2 Chişinău - Bucureşti

Nord circulă numai în zilele de
marţi/miercuri, joi/vineri şi
duminică/luni iar trenul IR 402-
1/402 Bucureşti Nord - Chişinău,
doar în zilele de luni/marţi şi
miercuri/joi, vineri/sâmbătă.
Pentru preluarea traficului intern
de la cele două trenuri
internaţionale, pe ruta Buzău -
Bucureşti Nord şi retur vor circula
suplimentar trenurile IR 10602 şi
IR 10601 în zilele de marţi, joi,
sâmbătă şi duminică.

CFR CĂLĂTORI, PE 
11 RUTE REGIOTRANS

CFR Călători a preluat 11 rute de
la Regiotrans şi a introdus pe ele
trenuri Regio. Un bilet simplu are
doar la dus acelaşi preţ practicat
de operatorul privat. De exemplu,
un bilet simplu de la Piteşti la
Goleşti costă 3,5 lei. Pentru un
bilet dus-întors, CFR Călători
acordă reducerea de 10%. De
exemplu, un bilet dus-întors de la
Piteşti la Goleşti costă 6,3 lei. La
aceste trenuri sunt valabile toate
facilităţile pentru elevi, studenţi,
pensionari şi restul categoriilor
stabilite prin acte normative,
precum şi toate ofertele
comerciale ale companiei.
Trenurile destinate navetiștilor vor
fi menținute la aceleași ore de
plecare/sosire. Iată rutele: Iaşi -
Hârlău - Iaşi; Iaşi - Dorohoi - Iaşi;
Braşov - Întorsura Buzăului -
Braşov; Braşov - Zărneşti -
Braşov; Piteşti - Goleşti -
Câmpulung - Goleşti - Piteşti;
Piteşti - Curtea de Argeş - Piteşti;
Roşiori Nord - Turnu Măgurele -
Roşiori Nord; Roşiori Nord -
Alexandria - Zimnicea - Alexandria
- Roşiori Nord; Timişoara Nord -
Jimbolia - Timişoara Nord; Ploieşti
Sud - Urziceni - Ploieşti Sud;
Caracal - Corabia - Caracal.

MAI MULTE MAŞINI NOI
Numărul autovehiculelor noi
înscrise în circulaţie a crescut în
februarie cu aproape 21% faţă de
aceeaşi lună din 2014, până la
6.281 de unităţi, potrivit statisticii
DRPCIV. Autoturismele au
înregistrat cel mai mare avans, de
12,77%, până la 4.116 unităţi, de
la 3.650. La autobuze şi
microbuze creșterea este de
97,5%, însă numărul este mai
mic: 79 de unităţi faţă de 40 în
februarie 2014. La transport
marfă, înmatriculările de vehicule
noi au înregistrat un avans de
43%, de la 760 la 1.087 unităţi.

Air France a lansat a 4-a
cursă zilnică între Bucureşti şi
Paris, cu decolare la ora
11.55, indicativ AF1689, ce se
adaugă celor trei existente.
Zborul său pereche, cu
plecare din Paris, decolează
la ora 07.15 din capitala
franceză. Durata cursei este
de aproximativ 3 ore. Orarele
au fost alese pentru a
propune pasagerilor care
călătoresc între România şi
restul lumii un număr mai
mare de posibilităţi de
transfer prin Aeroportul Paris
- Charles de Gaulle. Noul zbor
le permite pasagerilor să
profite de multiple
corespondenţe europene şi
intercontinentale, având

totodată conexiuni mai scurte
pe aeroportul francez. Astfel,
românii care doresc să
călătorească mai departe spre
destinaţii precum Havana,
Mauritius, Atlanta, Boston,
Washington, New York şi San
Francisco vor avea ca timp de
aşteptare minim 50 de minute
şi maxim 2h 40 minute, timp
îmbunătăţit cu aproximativ 2
ore. La retur, cele mai
avantajate conexiuni sunt
cele din Saint Martin,
Mauritius, Delhi, Hong Kong,
Tokyo, Kuala Lumpur, Beijing,
Shanghai, Singapore dar şi
Atlanta, New York, Cincinnati
şi Montreal, cu timp de
asteptare între 55 de minute şi
2h 45 minute.

4 ZBORURI AIR FRANCE BUCUREŞTI - PARIS



survenite pe piață, investiții consistente
pentru a asigura confortul, siguranța și,
uneori, chiar sur prinderea pasagerului
și, bine în țe les, o structură bine definită
în interio rul companiei, care să ofere
garanția re pe titivității serviciului de
transport, la același nivel de calitate.

Flota de autovehicule reprezintă
în con tinuare „mândria“ operatorilor
de trans port, iar aceasta trebuie să
asi gure raportul corect între costurile
re duse de exploatare, prețul de achi -
zi ție, confortul și siguranța pentru pa -
sa geri și șofer.

Instrumentele IT își fac loc încet,
dar sigur, în activitatea operatorilor de
transport rutier de călători. Și este vor -
ba atât de zona de monitorizare, în
acest sens controlul activității atingând
nivele de precizie imposibile cu câțiva
ani în urmă, cât și de relația cu pa sa -
gerii, aceștia beneficiind de o serie de
in strumente notabile: rezervarea bi -
letelor și plata online, alegerea locului
în autocar la cumpărarea biletului, in -
stru mente de fidelizare (carduri), wi-fi
în interiorul autovehiculelor...

Totuși, în ciuda modernizării acce -
le rate pe care o cunoaște transportul
de pasageri (în special în zona sa de
top), există probleme importante care
trebuie înfruntate.

Lipsa șoferilor bine pregătiți cre ea -
ză serioase dificultăți de a menține
stan dardele, chiar și în cazul com pa -
niilor bine organizate.

De asemenea, profitabilitatea scă -
zu tă rămâne în general un factor de
în grijorare pentru întregul sector, as -
pect care pune sub semnul întrebării
capacitatea firmelor de a putea men -
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L a această ediţie a RPTCY (Ro -
ma nian Passenger Trans port
Com pany of the Year), au fost

no minalizate în finala competiţiei şapte
com panii de marcă pentru piața româ -
neas că de profil: ATLASSIB, IONESCU,
LIVIO DARIO, R.A.T. BRAȘOV, ROM -
BUS TRANSPORT, SIMPA TRANS şi
TABITA TOUR.

Aspectul principal care s-a des prins
atât din dosarele completate de către
finaliști, cât și din prezentările rea li zate
în fața juriului competiției, este legat de
relația cu pasagerii. Ast fel, clientul de -
vi ne centrul în jurul că ruia se clădește
în treaga structură a companiei de trans -
port. Nu sunt doar cu vinte, fiecare dintre
com paniile pre zen te la RPTCY a de -
taliat modul în care a făcut ca acest
principiu să prin dă viață. Creșterea con -
tinuă a calității serviciului de transport
pre supune un nivel ridicat de atenție
chiar și la cele mai mici schimbări

CCăăllăăttoorruull  îînn
cceennttrruull  aatteennțțiieeii

Tabita Tour este compania de transport pasageri a anului 2015,
obținând 169 de puncte din 200 posibile. Locul al doilea a fost
ocupat de Atlassib (122 puncte), pe poziția a treia clasându-se, la
egalitate, Rombus Transport și Regia Autonomă de Transport
Brașov (117 puncte).

Tabita Tour este Romanian Passenger Transport Company of the Year
2015. Directorului general al companiei, Ioan Sighiartău, i-a fost oferit
trofeul de către Libor Doubek, Area Sales Manager Iveco Bus Balcan,
România, Bulgaria, Polonia.

Locul al doilea a fost ocupat de compania Atlassib iar premiul a fost
înmânat directorului general Daniel Micu.

Pe a treia poziție, la egalitate de puncte, s-au clasat două companii:
Rombus Transport (membră a grupului Eurolines) și Regia Autonomă de
Transport Brașov. 

Ioan Sighiartău, director general Tabita Tour:
„Am intrat în această competiție încrezători, la fel cum, probabil, au intrat și
ceilalți competitori. Știam cu cine concurăm și cât de serioasă este această
competiție, așa că am tratat cu maximă seriozitate modul nostru de
prezentare. Cu toate acestea, faptul că am obținut patru premii din șapte ne-a
depășit așteptările. Titlul de Transportatorul de Pasageri al Anului 2015 și
cele trei premii speciale obținute au venit ca o confirmare a faptului că
investițiile sunt garantul unui business de succes. Să fim pe poziție de top
pe piață, la nivel național, a fost unul dintre principalele vise atunci când am
înființat această companie. Dacă în urmă cu 13 ani părea un obiectiv
îndrăzneț, iată că acum am reușit să ne îndeplinim acest vis. Nu vrem să ne
oprim aici. Suntem hotărâți să impresionăm, ani la rând de acum încolo,
printr-o evoluție constantă și servicii de excelență.“

Pasagerii sunt pregătiți să plătească
mai mult, dacă astfel au acces la
servicii cu o calitate superioară.
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ține și chiar accelera ritmul investițiilor
pentru modernizare, în concordanță
cu cerințele pieței.

O concluzie importantă care se
desprinde cu ocazia acestei ediții a
RPTCY este aceea că pasagerii sunt
pre gătiți să plătească mai mult, dacă
astfel au acces la servicii cu o calitate
superioară.

Tabita Tour 
este câştigătorul
RPTCY 2015
Compania bistrițeană a câștigat

com petiţia „Romanian Passenger
Trans port Company of the Year“
(RPTCY), după ce a obţinut cel mai
bun punctaj din partea juriului format
din repre zen tanţi ai autorităţilor, ai aso -
cia  ţiilor patro na le din transporturi şi
spe cia lişti în do meniile financiar şi al
asigurărilor.

Pornind de la conceptul serviciilor
de excelență, Tabita Tour a dezvoltat
o structură ce își dovedește din plin
efi ca citatea. Practic, compania a gân -
dit stra te gia de dezvoltare pe patru
direcții prin cipale, botezând-o sugestiv
„FAST“. Pe scurt, este vorba despre o
flo tă mo der nă care beneficiază con -
stant de in vestiții importante (F), fur ni -
zori de marcă meniți să asigure cele
mai înalte stan dar de disponibile pe pia -
ță (asociere cu branduri puternice - A),
un sistem infor ma tic care eficien ti zează
activitatea pe fie care depar ta ment în
parte (S) și pre gă tirea con tinuă a per -
so nalului (training - T).

Reprezentanții Tabita Tour au fost
de acord să postăm pe site-ul
ziuacargo.ro dosarul lor realizat pentru
con curs. Este un material pe care vă
invi tăm să îl parcurgeți, acesta înca -
drân du-se perfect în spiritul concur -
sului organizat de Ziua Cargo - ofe ri -
rea unor exemple de bune practici.

De asemenea, în cadrul galei,
Tabita Tour a primit premiile speciale
pen tru Siguranţă Rutieră, IT și Sta bi -
litate Financiară.

Curajul 
de a fi altfel
Pe podiumul concursului a urcat,

de asemenea, Atlassib - care a obţinut
premiul al II-lea. Compania sibiană a
confirmat prestigiul de care se bucură
la nivel național. Flota modernă, cu
un program constant de înnoire (10-15
autocare noi sunt achiziționate în fie -
care an), deschiderea către tehno lo -
giile moderne și inovația sunt atuuri
importante ale Atlassib.

Cu un parc de peste 160 de auto -
ca re și o rețea dezvoltată în toată
Euro pa, Atlassib a urmărit în perma -
nen ță nevoile românilor plecați în stră -
ină tate, completând oferta de transport
călători cu cea de colete și transfer
de bani.

Compania a dezvoltat un sistem IT
propriu, care asigură transferul de
infor mații în întreaga organizație, în
func ție de nevoile fiecărui departament
în parte, de la zona comercială, la cea
operațională.

Lansarea curselor „Premium“, în
care pasagerii se bucură de facilități
su plimentare, sunt o dovadă clară a
fap tului că tot mai mulți oameni sunt
ga ta să plătească mai mult, dacă ast -
fel obțin servicii superioare.

Pentru juriu, a reprezentat o mi -
siune foarte grea să diferențieze
companiile de pe primele locuri.

O premieră, statistic aproape im -
po sibilă, s-a înregistrat pentru locul al
treilea.

Rombus Transport (companie
mem  bră a grupului Eurolines) şi R.A.T.
Bra  şov au obținut același număr de
punc te, împărțind astfel premiul al
III-lea.

Pentru Rombus Transport dis -
cutăm de o reconfirmare a calității ser -
viciului de transport prestat. „Obsesia
pentru cli ent“ se află la baza deciziilor
luate în in te riorul companiei și, în acest
sens, merită subliniate achiziționarea
noilor au to care ce oferă clase di fe ren -
țiate de con fort, precum și sistemul
pus la punct pen tru soluționarea recla -
ma țiilor. Relația cu clienții atinge un
nou nivel, Rombus Trans port fiind gata
să își asume even tua lele neplăceri
cau zate călătorilor și să le „răspundă“
prin pachete (ce pot îm brăca diferite
for me) menite să repare situația. Dis -
cu tăm de un buget financiar alocat
anual de către companie în a ceas tă
di recție și, astfel, clienții nemul țu miți
se transformă în adevărați „suporteri“.

Pe lângă premiul al treilea, R.A.T.
Braşov și-a adjudecat și Premiul pen -
tru Popularitate, obţinând cele mai

multe voturi din partea publicului. Iar
acest as pect vorbește cel mai bine
de spre con ceptul pus la punct de către
trans porta torul brașovean. Regia Auto -
no mă de Trans port Brașov și-a asu -
mat faptul că un transport de calitate
înseamnă pla sarea călătorului pe
primul plan - res pec tarea unui grafic
pre cis de cir cu lație, ter minale moderne
la ieșirile/in tră rile im portante din mu -
ni cipiu, wi-fi în toate mijloacele de
trans port sunt câteva ele men te care
vor besc despre rea li zările R.A.T. Bra -
șov.

Înnoirea flotei de autobuze precum
și implementarea unui sistem modern
de taxare fac parte din planurile de
dezvoltare pentru acest an.

Există un aspect pentru care toți
candidații la concursul RPTCY de anul
a cesta au fost apreciați - curajul de a
fi diferiți. Chiar dacă acest lucru pre su -
pune eforturi în plus și dis lo ca rea unor
re surse financiare supli men ta re, can -
di da ții pun accent zi de zi pe con ceptul
ser viciilor de excelen ță, pe un ni vel de
ca litate care să devi nă prin ci palul argu -
ment pentru fideli za rea clienților.

Gala Premiilor de Transport a avut
loc vineri, 28 martie, la Târgu Mureş
(Hotel President).

Concursul RPTCY îşi propune să
pre mieze companiile al căror ma na -
ge ment, profesionalism şi imagine re -
pre  zin tă un exemplu pentru lumea
trans por turilor rutiere de călători din
Ro mânia.

Desemnarea câştigătorilor acestei
com petiţii a avut la bază, pe de o

parte, votul cititorilor Ziua Cargo, cu
o pondere de 50% şi, pe de altă parte,
votul juriului, care a analizat com pa -
ni ile participante pe baza unui dosar,
completat de fie ca re finalist în parte.
Votul juriului are, de asemenea, o pon -
dere de 50%.

Juriul concursului a fost alcătuit
din reprezentanţi ai autorităţilor, spe -
cia lişti şi asociaţii patronale: Florin
Iordache - Autoritatea Rutieră Ro mâ -
nă, Gabriel Ştefănescu - Inspectoratul
de Stat pen tru Controlul în Transportul
Rutier, Virgil Radu - Registrul Auto Ro -
mân, comisar şef Florin Pană - Poliţia
Rutieră, Călin Tăut - PwC Romania,
Ştefan Ichim - Marsh, Paul Cranja -
Autogari.RO, Eu gen Costan - COTAR,
Doru Marian Crăc - FORT, Lorena
Sandu - UNTRR, Dă nuț Viorel Voinea
- URTP, Radu Bor cescu - Ziua Cargo.

Printre criteriile care au fost luate
în considerare de către juriu sunt: ima -
gi nea globală a companiei; calitatea
do sarului şi a documentelor de sprijin;
viziunea de viitor a companiei şi a
direc torului; managementul de resurse
uma ne; managementul flotei; impli ca -
rea companiei în apărarea intereselor
breslei.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Premiul pentru popularitate a fost
oferit directorului companiei
R.A.T. Brașov, Cristian Radu, de
către Magda Peșu, director
general Anadolu Automobil Rom.

Bogdan Aldea, director vânzări
autobuze și autocare Mercedes-
Benz România, a înmânat premiul
pentru siguranță rutieră
directorului general al Tabita Tour,
Ioan Sighiartău.

Premiul pentru IT a fost adjudecat
tot de către Tabita Tour și a fost
oferit de Marius Vanghele,
manager clienți UTI Grup.

Oana Stoenescu, director vânzări
Garanti Leasing, a înmânat
premiul pentru stabilitate
financiară directorului general
Tabita Tour.

Dosarul Tabita Tour, realizat pentru
concursul RPTCY, este disponibil
pe ziuacargo.ro - secțiunea
„Evenimente“.
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D upă mai bine de doi ani de
confruntări cu privire la plata
drep turilor de autor, perioadă

în care cărăuşii au fost obligaţi, în
urma proceselor, să plătească sume
exorbitante, situaţia pare încă blocată.
Fără variante de îmbunătăţire. Fără
variante în care cerinţele operatorilor
de transport persoane să fie luate în
seamă. Ce este, însă, de făcut? Există
soluţii pentru protejarea în faţa dreptu -
rilor de autor?

Potrivit lui Răzvan Câșmoiu, direc -
tor în cadrul Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor (ORDA), legislaţia
în forma actuală (Legea 8/1996) nu
ofe ră transportatorilor posibilităţi reale
de atac. Singura direcţie în care aso -
cia ţiile profesionale din domeniu ar
putea obţine rezultate ţine, în acest
context, de schimbarea cadrului legal,
pentru care presiunile ar trebui inten -
si ficate. Este necesară realizarea unui
front comun pe această temă, ţinând
cont de riscurile semnificative pe care
le ridică această problemă. De menţio -

nat că, în ciuda numărului mare de
do sare tranşate în justiţie, sau încă în
pro ces - de aproximativ 800, este vor -
ba numai de o minoritate. Cea mai
mare parte a pieţei de transport per -
soa ne nu s-a confruntat încă în mod
real cu această problemă, iar despă -
gu birile pe care au fost obligaţi să le
plă tească transportatorii au ajuns, în
funcţie de flotă, până la sute de mii
de lei.

Se discută creşterea
taxelor plătite pentru
drepturile de autor
„Există trei asociații ce percep a -

ces te drepturi de autor pentru muzică.
UCMR-ADA a chemat în instanță mulți
operatori iar în cadrul proceselor din
justiţie s-au cerut de la RAR condițiile
de autorizare și de la ARR numărul
licențelor. Este motivul pentru care pa -
tro natele au cerut scoaterea deținerii
ra dio-casetofonului din obligația de
au torizare“, a precizat Eugen Costan,

se cretar general COTAR. El a men -
ţio nat că patronatul a fost chemat re -
cent la discuții de către celelalte două
asociații care percep drepturi de autor,
UPFR și CREDIDAM, care au anunţat
că intenționează să modifice actuala
metodologie și să crească taxa. „În
cadrul discuțiilor purtate cu reprezen -
tan ții ORDA cât și ai UCMR-ADA,
COTAR a solicitat modificarea Legii 8,
astfel încât operatorii de transport să
fie scutiți de plata acestei taxe, de -
oarece au un alt obiect principal de
acti vitate. Am adresat această cerere
in clusiv Ministerului Culturii și Primului
Mi nistru, dar nu am primit niciun răs -
puns pe această temă“, a mai arătat
Eugen Costan.

În acelaşi context, Augustin Hagiu,
preşedinte executiv al FORT, a men -
ţio nat că există, din păcate, regle men -
tări la nivel internațional, care nu per -
mit eliminarea integrală a obligativității
plăţii drepturilor de autor, pe zona ser -

vi ciilor de transport. „Dar plata trebuie
să aibă loc o singură dată, la achiziția
vehiculului dotat cu echipament audio,
și trebuie să fie într-un cuantum care
să țină cont de amortizări, durata de
utilizare etc. Făcând o medie, pentru
un autocar de 48 de locuri, ar trebui
să se plătească o sumă de 6-700
euro“, a explicat Augustin Hagiu.

Legea trebuie
modificată
O mare problemă o constituie însă

faptul că, la negocierea tarifelor, pa tro -
natele reprezentative pentru ramura
transporturilor nu au fost invitate, seg -
mentul fiind reprezentat de o asociaţie
care nu are nicio legătură cu dome niul.
Aceasta în ciuda faptului că, po trivit
legii, tarifele trebuie stabilite pe baza
negocierii dintre utilizatori şi or ga nisme.
„Modalitatea de formare a co misiei de
negociere totuși, nu este cea mai bună,
iar situația neplăcută este cauzată de
forma legii actuale“, a apreciat repre -
zen tantul ORDA, Răz van Câșmoiu.

„Simpla nedifuzare de conținut nu
înseamnă că nu te supui plății. Noi
am pierdut în instanță pentru că a -
veam dotări, nu pentru că ascultam
efec tiv muzică. Solicităm dreptul la
op țiune. Sunt operatori de transport

care doresc să asculte muzică, însă
nu pe tarifele stabilite aleatoriu de
UCMR-ADA, sau oricine altcineva“, a
ară tat, de asemenea, Sabin Ogreanu,
director executiv Dacos. 

„Societatea noastră este dată în ju -
decată printr-o interpretare ilegală a
legii, pentru că obiectul nostru principal
de activitate nu este difuzarea de mu -
zi că, ci transportul. În această situație,
nu se poate ca taxa pentru muzică să
fie mai mare de trei ori decât copia con -
for mă. O altă interpretare eronată con -
stă în faptul că pentru categoria I tre -
buie să deținem radio, microfon, dar nu
sunt obligat să le folosesc. Prin in ter -
mediul acestor echipamente, fac recla -
mă firmei, recomandăm pasa ge rilor să
poarte centurile de siguranță, nu difuzez
muzică“, a afirmat, la rândul său, Cătălin
Grigore, director general Grup Atyc. 

Augustin Hagiu a menţionat, în
ace laşi context, că soluția constă în
im plicarea tuturor asociaţiilor patronale
din transporturi în rezolvarea proble -
me lor apărute pe acest segment, iar
ORDA să susțină concret, cu puncte
de vedere, modificările pe care cără -
uşii le așteaptă cu privire la Legea 8. 

Atenţie la bonurile
fiscale!
Ţinând cont de ultimele modificări

privind legislaţia fiscală, Comisarul șef
de poliție Daniel Biro, șeful serviciului
1 din cadrul Direcției de Investigare a
Frau  delor - IGPR, a atras transpor ta -
to rilor atenţia cu privire la obliga ti vi -
tatea emiterii de bonuri fiscale. „Este
obligatoriu pentru transportatori să aibă
la bord casă de marcat fiscală, iar cine
este depistat în trafic că nu emite bonuri
fiscale, riscă din partea ANAF să fie
sancționat cu suspen da rea activității
întregii firme pe o pe ri oa dă de până la
90 de zile“, a afirmat el.

Pe de altă parte, preşedintele
excutiv FORT, Augustin Hagiu, a arătat
că, în urma discuţiilor purtate cu Minis -
terul Finanţelor, s-a convenit ca, până
la clarificarea OG 27 privind transpor -
tu rile, în sensul aplicării prevederilor
la același nivel cu noile prevederi din
OG 91 privind obligaţia de a utiliza
case de marcat, „lucrurile pentru trans -
por tatorii de persoane rămân așa cum

erau până la 1 ianuarie, adică NU se
aplică obligativitatea dotării cu case
de marcat electronice fiscale“. „Au
exis tat controale ale ANAF care s-au
în chis în favoarea colegilor noștri, fo -
losindu-se acest răspuns transmis de
ministerul de resort. Noi suntem pentru
montarea de case de marcat fiscale,
dar în anumite condiții. Fără a pune
pre siune pe bugetele transportatorilor.
Nu vrem investiții inutile, să cumpărăm
acum un anumit tip de aparate, pentru
ca apoi să ni se spună că este nevoie
de alt tip. Vrem să clarificăm inclusiv
si tuaţia abonamentelor, precum şi si -
tuația dublării biletelor. Să fie foarte
clar dacă mai este nevoie de ele sau
este suficient bonul fiscal“, a con clu -
zionat Augustin Hagiu.

Există încă semne de întrebare
privind casele de marcat fiscale. Mai
de vreme sau mai târziu companiile de
transport vor ajunge la mâna fiecă rui
şofer, care va putea închide firma prin
simpla neemitere de bonuri fi s cale. 

Se poate oare găsi astăzi un nu -
mitor comun între eficienţă şi legalitate
în transportul de persoane? Din pă -
ca te, la ora actuală, răspunsul nu este
unul încurajator...

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

Eficienţă
şi legalitate
O ecuaţie care pare aproape imposibilă, ţinând cont de capcanele
pe care le întinde, în acest moment, cadrul legislativ. Desfăşurată
sub tema „Ghid Inteligent de Reducere a Costurilor“, conferinţa
Ziua Cargo de la finalul lunii martie a reunit la Târgu Mureş
reprezentanţii celor mai importante companii de transport
persoane. Problemele pe care le ridică drepturile de autor, casele
de marcat fiscale, pirateria, accizele, dar şi modificările legislative
care ar putea avea loc în următoarea perioadă au ţinut capul de
afiş al discuţiilor.

Eugen Costan,
secretar general

COTAR:
„A fost depus recent un proiect la
Camera Deputaților pentru
modificarea Legii 8 privind
drepturile de autor.“

Augustin Hagiu,
preşedinte executiv

al FORT:
„Au existat procese ale unor

transportatori care au reușit, în
anumite instanțe, să câștige
diminuarea cuantumului plătit
pentru drepturi de autor, pentru că
nu s-a putut demonstra utilizarea
aparatelor radio pentru difuzarea
de muzică.“

Cătălin Grigore,
director general

Grup Atyc:
„Trebuie să ne unim pentru a avea
forță, iar dacă se decide că trebuie
să plătim o taxă, aceasta să poată
fi inclusă în certificatul de
clasificare sau să reprezinte o cotă
parte din licența de transport, nu
să fim dați în judecată.“
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O peratorii economici prezenţi la
dez bateri au fost informaţi că,
în lipsa unor norme metodolo -

gi ce de aplicare a O.U.G nr. 11/2013,
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 109/2014, Inspectoratul
de Stat pentru Controlul Transportului
Rutier (ISCTR) nu va proceda la con -
statarea contravenţiei stabilite de art.
4 pct. 51 din HG nr. 69/2012, constând
în „nerespectarea de către operatorul
de transport rutier a obligaţiei de a
efectua transportul rutier naţional con -
tra cost de persoane prin servicii re -
gu late numai cu autobuze dotate cu
aparat de marcat electronic fiscal” şi
aplicarea sancţiunii contravenţionale
sub forma amenzii de la 4.000 lei la
6.000 lei. 

Însă clarificarea adusă de ISCTR
este departe de a îi linişti pe operatorii
de transport. Bine informaţi, aceştia
cunosc deja faptul că legislaţia ce re -
gle mentează rolul şi aplicabilitatea
apa ratelor de marcat fiscale a suferit
mo dificări recente şi, mai mult decât
atât, că aceste modificări vizează şi
ser viciul de transport rutier de per soa -
ne. În lumina acestor noi prevederi le -
gale, operatorii se întreabă, în mod
jus tificat, dacă mai este suficientă pen -
tru amânarea utilizării aparatelor de
marcat fiscale discutabila tergiversare
a adoptării normelor metodologice de
aplicare a O.U.G nr. 11/2013 sau, din
contră, dacă nu cumva guvernanţii au
ales să tranşeze această chestiune
într-un alt mod. Pentru lămurirea a -

cestor aspecte, vom încerca să expli -
căm care este impactul O.U.G. nr.
91/2014 pentru modificarea şi com -
pletarea O.U.G. nr. 28/1999, repu bli -
cată, privind obligaţia operatorilor e -
co nomici de a utiliza aparate de
mar cat electronice fiscale, asupra ac -
ti vităţii de transport rutier de persoane.

Liniștea dinaintea
furtunii
Prin adoptarea O.U.G. nr. 91/2014

au fost instituite, în regim de urgenţă,
mă suri menite să conducă la dimi nua -
rea evaziunii fiscale şi creşterea gra -
du lui de colectare a veniturilor buge -
tare. Printre acestea, a fost stabilită şi
obligativitatea utilizării aparatelor de
marcat fiscale în activitatea de trans -
port rutier de persoane, cu unica ex -
cep ţie a transportului public de călători
în interiorul unei localităţi (transport
rutier local de persoane, conform de -
fi niţiei date de O.U.G nr. 27/2011 pri -
vind transporturile rutiere). Întrucât ex -
cepţiile sunt întotdeauna de strictă
interpretare, orice alte servicii de trans -
port de persoane în regim reglementat
ar trebui să se supună, în momentul
de faţă, obligativităţii utilizării apara -
te lor de marcat fiscale. 

În acest context, apar noi riscuri la
care se expun operatorii de trans port
ca re aleg să nu dea curs acestor mă -
suri, precum şi alte structuri ale statului
ce pot sancţiona această lipsă de con -
for mare. Astfel, structurile sub or donate
din Ministerul Finanţelor Pu blice (Direc -
ţia Generală Antifraudă Fis cală) şi
Inspectoratul General al Poliţei Române
vor sancţiona contravenţional abaterile
prevăzute de O.U.G. nr. 91/2014,
ambele organe având drep tul de a opri
în trafic mijloacele de trans port pentru
„verificarea docu men te lor de însoţire a
(...) persoanelor transportate“.

Vor fi sancţionate cu amendă de
la 10.000 lei la 15.000 lei (cu posi bi -
litatea achitării unei jumăţi din minim
în 48 de ore de la sancţionare) contra -
ven ţii precum: (i) neîndeplinirea de
către operatori a obligaţiei de a se
dota cu aparate de marcat electronice
fis cale, achiziţionate numai de la dis -
tri buitori autorizaţi sau unităţi acre di -
ta te pentru comercializare (a se con -
sul ta lista unităţilor autorizate publicată
pe website-ul Ministerului Finanţelor
Pu blice - http://www.mfinante.ro/
aparate.html?pagina=domenii), (ii) ne -
în deplinirea de către operatori a obli -
ga ţiei de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale (cu excepţia situaţiei
în care aparatul este defect iar înca -
sarea se va justifica prin chitanţă şi
înre gistrarea operaţiunii într-un Re -
gis tru special), (iii) neemiterea bonului
fiscal pentru toate serviciile prestate
sau emiterea de bonuri cu valoare in -
ferioară celei reale sau (iv) neîntoc mi -
rea de documente justificative pentru
alte sume decât cele provenite din
încasarea cu numerar a contravalorii
ser viciilor prestate sau cele utilizate
pen tru a acorda rest clientului (orice
di ferenţe nejustificate, constatate în
plus, vor fi confiscate). 

Organul de control este actual -
men te obligat să aplice, suplimentar
faţă de sancţiunea amenzii, şi măsura
„sus pendării activităţii operatorului
eco nomic în punctul de lucru pe o pe -
ri oadă de la o lună la 3 luni“. Problema
devine cu atât mai delicată cu cât, prin
derogare de la prevederile O.G. nr.
2/2001 privind regimul juridic al contra -
ven ţiilor, aprobată cu modificări şi com -
pletări prin Legea nr. 180/2002, pentru
abaterile enumerate mai sus nu se
poate dispune alternativ sancţiunea
aver tismentului iar plângerea împo tri -
va procesului-verbal de constatare a
contravenţiilor nu conduce la suspen -
da rea executării sancţiunilor contra -
ven ţionale. În condiţiile în care un ve -
hicul nu poate fi asimilat noţiunii „punct
de lucru“, astfel cum rezultă şi din
Ordinul 218/2015 privind procedura
de sigilare a unităţii operatorului eco -
no mic, se naşte întrebarea în ce mod
vor acţiona organele de control în con -
di ţiile în care, de exemplu, constată
ab a teri la bordul unui singur vehicul
utilizat de operatorul economic. 

Din informaţiile date publicităţii,
rezultă că sunt câteva propuneri de
mo dificare a O.U.G. nr. 91/2014 care
se află, la momentul elaborării acestui
articol, pe masa de lucru a Guvernului
(neaprobate încă, deşi au fost incluse
pe ordinea de zi a Guvernului din data
de 7 aprilie 2015). Aceste modificări
par să vizeze numai (i) exceptarea de
la sancţiunea suspendării activităţii a
ope ratorilor la care au fost constatate
di ferenţe nejustificate de valoare redu -

să şi (ii) ridicarea sancţiunii suspen -
dă rii activităţii, dacă se achită de zece
ori contravaloarea diferenţelor nejusti -
fi cate constatate. Chiar dacă propune -
rile de modificare sunt binevenite,
considerăm că ar trebui să se meargă
mai departe astfel încât, la particula -
ri zarea sancţiunilor, să se ţină seama
şi de specificul fiecărui domeniu de
activitate dar, mai ales, de necesitatea
asigurării continuităţii anumitor servicii
care deservesc un interes public, cum
este şi cazul transportului rutier de
per soane prin servicii regulate. Mai
de parte, considerăm că prin normele
metodologice actualizate de punere
în aplicare a O.U.G. nr. 91/2014, care
tre buie adoptate cel târziu la finele
lunii august 2015, ar trebui să se
identifice şi implicaţiile unor eventuale
măsuri de suspendare a activităţii în
domeniul transport rutier de persoane
(ex. impactul asupra licenţei de tra -
seu). 

Noi pârghii pentru
identificarea
evazioniștilor
Un alt risc la care se expun opera -

to rii prin neutilizarea aparatelor de
marcat fiscale este imposibilitatea asi -
gurării documentelor de natură conta -
bilă care dovedesc sursa veniturilor
ce stau la baza determinării impozi -
te lor şi taxelor datorate bugetului de
stat. Pentru prestările de servicii la
care utilizarea aparatului de marcat
fis cal este obligatorie, raportul fiscal
de închidere zilnică (fostul „Raport Z”)
sau, în caz de defectare a aparatului,
raportul special privind înregistrarea
ope raţiunilor pentru care au fost emise
chi tanţe (şi, la cererea clientului, fac -
turi) sunt singurele documente ce vor
fi avute în vedere de către organele
fiscale cu ocazia verificării veniturilor
care stau la baza determinării impo -
zi telor şi taxelor datorate bugetului de
stat. În aceste condiţii, devin obligatorii
arhivarea şi păstrarea documentelor
an temenţionate, cu menţiunea că, prin
ex cepţie de la prevederile Legii nr.
82/1999, republicată, a contabilităţii,
ra portul fiscal de închidere zilnică emis
de aparatul de marcat fiscal va putea
fi păstrat numai 5 ani. 

În măsura în care se declară
venituri pe baza altor documente de
în casare a preţului serviciului (ex. bile -
te, abonamente) dar nu şi a raportului
fiscal de închidere zilnică emis de
aparatul de marcat fiscal, operatorul
ar putea fi sancţionat suplimentar şi
pen tru nerespectarea regulilor şi politi -
ci lor contabile aplicabile. O sancţiune
ar putea fi, de exemplu, amenda de
la 300 lei la 4.000 lei pentru nerespec -
tarea obligaţiei privind „întocmirea şi
utilizarea documentelor justificative şi
contabile pentru toate operaţiunile
efectuate (...) păstrarea şi arhivarea
acestora“, conform Legii contabilităţii. 

În schimb, în condiţiile în care neu -
tilizarea aparatelor de marcat fiscale
se face cu scopul vădit de sustragere
de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale
prin „ascunderea sursei impozabile
sau taxabile“ sau „omisiunea de a evi -
denţia, în tot sau în parte, în actele
con ta bile, operaţiunile comerciale
efec tuate sau veniturile realizate“,
aceste fapte vor fi pedepsite conform
legii ca infracţiuni de evaziune fiscală.
Astfel cum s-a reţinut în practica in -
stan ţelor de judecată la savârşirea
unei infracţiuni de evaziune fiscală,
au torul trebuie să aibă reprezentarea
fap tului că acţiunile/inacţiunile sale au
apti tudinea de a frauda fiscal statul
(sau chiar îl fraudează) şi să urmă -
reas că sau să accepte producerea re -
zu l tatelor socialmente periculoase.
Infracţiunile de evaziune fiscală pot fi
sancţionate cu închisoarea de la 2 ani
la 8 ani (cu majorarea până la 15 ani
a limitei maxime dacă prejudiciul este
mai mare de 500.000 euro) precum şi
interzicerea unor drepturi. În acelaşi
mod se va sancţiona şi alterarea, dis -
tru gerea sau ascunderea cu intenţie
a memoriilor aparatelor de marcat
elec tronice fiscale, în scopul sustra -
ge rii de la îndeplinirea obligaţiilor fis -
cale. 

Trebuie să menţionăm că au fost
pre figurate şi pârghii pentru identifi -
ca rea evazioniştilor. Astfel, din sep -
tem brie 2015, urmează să se întoc -
mească în formă electronică un
registru naţional de evidenţă a apa -
ratelor de marcat electronice fiscale
instalate în judeţe şi în sectoarele
municipiului Bucureşti. Mai mult decât
atât, prin noul Cod de Procedură Fis -
cală, transmis Parlamentului spre
apro bare, se reiterează obligaţia in -
stitu ţiilor bancare ca, la cererea ANAF,
să transmită informaţii privind rulajele
şi soldurile conturilor clienţilor lor, pre -
cum şi documentele privind operaţiu -
ni le derulate prin respectivele conturi.

Ariana PANTEA, 
senior associate 

Jinga & Asociații
ariana.pantea@ja.ro

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

Lipsa aparatelor
de marcat fiscale.
Riscuri
În cadrul conferinţei „Ghid Inteligent de Reducere a Costurilor“,
organizată de Ziua Cargo, a fost dezbătută şi problema
obligativităţii dotării cu aparate de marcat fiscale a vehiculelor
utilizate de către operatorii ce efectuează servicii de transport
rutier naţional de persoane contra cost. 

ISCTR nu sancţionează, pentru
moment, nedotarea vehiculelor cu
aparate de marcat fiscale. 

Inspectorii Antifraudă şi Poliţia
Română sancţionează
contravenţional neutilizarea
sau utilizarea neconformă a
aparatelor de marcat fiscale.

Ariana Pantea
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Î n esenţă, motivarea înseamnă o
jus tificare, o explicaţie, un sens,
un rost sau o raţiune; a motiva în -

seam nă a aduce explicaţii, argumente,
emoţii în favoarea unei acţiuni; a servi
drept cauză pentru acţiune.

• Poţi răspunde tuturor angajaţilor
tăi, chiar şi ţie, la întrebarea „De ce
să munceşti în firma aceasta?” 

• Ai o explicaţie argumentată raţio -
nal a direcţiei în care merge firma, a
be neficiilor pe care le veţi avea cola -
bo rând, lucrând împreună în firmă? 

• Ai sentimente şi valori pe care
vrei să le împărtăşeşti cu angajaţii tăi?

„De ce?“
este esenţial
A putea răspunde simplu, oricând,

cu oricine la întrebarea „DE CE?” este
esenţial atunci când vrei să ai angajaţi
mo tivaţi. Atunci când managerii, antre -
pre norii oferă răspunsuri corente şi
ali niate la această întrebare, ei aduc
mo tivaţia în organizaţie, deoarece cel
mai bun instrument de motivare eşti
tu - managerul, antreprenorul!

S-ar putea să ţi se pară ciudat şi
s-ar putea să te fi gândit şi tu până a -
cum la asta, fără să găseşti o soluţie
viabilă.

• De câte ori le-ai permis oamenilor
tăi să îşi asume mai multe respon sa -
bi lităţi decât au acum?

• De câte ori ai acţionat tu în locul
an gajaţilor deoarece te-ai gândit că
nu sunt pregătiţi?

• De câte ori ai pus mâna să lu -
crezi alături de angajaţii tăi în mo men -
te grele pentru a-i ajuta să finalizeze
la timp?

• De câte ori ai cerut şi imple men -
tat o idee venită de la un angajat?

• De câte ori ai întrebat un client
ce ai putea face diferit pentru a-l servi
mai bine?

O experienţă
din piaţă
Am antrenat cu aproape un an în

ur mă un antreprenor care avea o afa -
ce re în transport. Mulţi oameni din
jurul lui îi spuneau că este încăpăţânat
şi că face lucrurile numai aşa cum cre -
de el, în business şi în viața de zi cu
zi. Şi avea suficiente motive pentru
asta. Însă această abordare a sa
venea la pachet cu un volum foarte
mare de muncă pentru antreprenor.
Avea idei foarte multe de creştere a
afacerii, vedea concurenţa cum se
mişcă foarte repede pe piaţă, însă nu
avea timp să facă tot ceea ce îşi
dorea. Pe parcursul antrenamentului,
a început să îşi dea seama că afa ce -
rea lui ar putea arăta cu totul altfel
dacă i-ar lăsa şi pe ceilalţi să ia decizii
şi să nu mai ţină cu tot dinadinsul să
aibă întotdeauna dreptate. A început
uşor, prin a se concentra pe angajaţii
care ştiau ce au de făcut, care îşi fă -
ceau bine meseria, rolul şi funcţia,
pen tru a le lăsa spaţiu de manevră şi
de cizie. Și a fost mulţumit de pasul

aces ta. Apoi, a mers mai departe - a
iden tificat câţiva angajaţi care ar putea
şi ar vrea să conducă implementarea
unor idei de creştere a afacerii. Şi a
fost mulţumit şi de pasul acesta. A
con tinuat să muncească în firmă, însă
acum muncea diferit. Treptat a ajuns
doar să verifice anumite rapoarte, să
viziteze firma, să ceară idei, să stea
de vorbă cu clienţii, cu angajaţii... A
în ceput să îi placă activitatea sa. Şi
nu doar lui îi plăcea, ci şi angajaţilor:
ve neau către el cu idei, propuneri, se
im plicau în activitatea de zi cu zi în loc
să se certe şi să fie permanent într-o
stare proastă.

Ca să vorbesc în termeni tehnici,
an treprenorul din exemplul de mai sus
a implementat simplu, uşor, un proces
de management eficient, ale cărui re -
zul tate, efecte au fost creşterea mo -
ti vării angajaţilor, dar şi a sa. În esenţă,
acest proces a fost foarte simplu, iar
in strumentele folosite erau doar la
îndemâna sa şi nu îl costau nimic.

Intuiţia şi bunul simţ
sunt hotărâtoare
În practică, văd foarte mulţi antre -

pre nori care nu au cunoştinţe formale
de spre management. Însă majoritatea
lor au câteva competenţe înnăscute,
care fac de 10 ori mai mult decât cu -
noş tinţele teoretice. Mesajul pe care
vreau să îl transmit este că pe mulţi
din tre ei nici nu i-ar ajuta cunoştinţele
for male, obţinute într-o facultate, MBA
sau alt tip de învăţare instituţionalizată.
Foarte mulţi dintre ei au o foarte bună
in tuiţie, un apetit ridicat pentru risc,
cu raj şi mult bun simţ. Însă ca aceste
competenţe să funcţioneze şi să
aducă efecte pozitive, ei trebuie să le
şi folosească.

Intuiţia şi bunul simţ sunt esenţiale
în a crea motivaţie în mediul de lucru.

Ideile simple tind să fie evidente
fiindcă par adevărate.

• Cum ar fi dacă v-aţi folosi bunul
simţ în relaţia cu angajaţii, cu furnizorii,
cu clienţii?

Văd frecvent cum oamenii nu au
în credere în propria intuiţie. Simt că
tre buie să existe un adevăr ascuns,
mult mai complex. Greşit. Ce ţi se
pare ţie evi dent, li se pare şi altora.
Acesta este mo tivul pentru care, de
obi cei, un răs puns evident func ţio -
nează atât de bine pe piaţă.

Dacă vă uitaţi în dicţionar la de fi niţia
bu nului simț, veţi descoperi că este bu -
na judecată înnăscută, neinflu en ţată de
emoţii sau de subtilităţi in te lectuale. Nu
necesită nici cunoştinţe de specialitate.
Cu alte cuvinte, vedeţi lucrurile aşa cum
sunt. Faceţi ceea ce vă îndeamnă logica
pură, fără să lă saţi sentimentele şi in -
te resele per sonale să vă influenţeze
decizia. Nimic nu poate fi mai simplu!

Trăim în era informaţiei, practic,
în prezent, există pe internet peste
5.000.000 de link-uri care îţi oferă in -
formaţii despre motivare, de exemplu,
sunt publicate sute de cărţi pe această
temă şi se ţin zeci de cursuri. În acest
moment, o competenţă validă este
ace ea de a şti să alegi informaţia de
care ai nevoie. Bunul simț este cel
care te poate ajuta să filtrezi tot ceea
ce vine către tine la nivel informaţional.

Câteva întrebări în
loc de concluzie...
Voi încheia cu câteva întrebări de

bun simț, pe care să le foloseşti în ac -
tivitatea ta de zi cu zi, în relaţia cu an -
ga jaţii, cu furnizorii, cu clienţii, pentru
a genera motivare.

• Cum poţi să le mulţumeşti şi să
îi feliciţi personal pe angajaţii care fac
treaba bună?

• Care ar fi o regulă pe care poţi
să o implementezi pentru a le spune
periodic angajaţilor ce şi unde trebuie
să îmbunătăţească?

• Cât timp îţi poţi aloca pe lună
pen tru întâlniri regulate cu angajaţii?
Dar cu clienţii? Dar cu furnizorii?

• Ce poţi face tu diferit în activitatea
ta pentru a genera un mediu de lucru
deschis, de încredere?

• Cum ar fi dacă ai asculta ideile
noi ce vin de la oamenii din jurul tău?
Care ar fi o metodă prin care să încu -
ra jezi iniţiativa angajaţilor de a veni
cu idei?

• Cum ar fi dacă ai împărtăşi pe -
ri odic informaţii despre companie, de -
spre rezultate cu toţi angajaţii? Care
ar fi o regulă pe care poţi să o imple -
men tezi în acest sens?

Rodica OBANCEA
Coaching Partner HART Consulting

rodica.obancea@hart.ro

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

Instrumente
neconvenţionale de
motivare a şoferilor
S-au scris mii de cărţi despre a motiva, mii de articole şi sunt sute
de conferinţe care au loc anual pe această temă, la nivel global.
Obiectivul articolului meu este de vă invita la esenţa motivării în
organizaţii şi la a avea câteva idei simple de a o pune în practică,
indiferent de mărimea companiei sau a bugetului.

A.C., Director General al unei companii 
de transport:

„Experienţa mea cu specialiștii Hart început printr-o căutare a mea de a face
lucrurile mai bune. Împreună cu Rodica Obancea mi-am clarificat obiectivele,
am învăţat că important este să începi cu lucrurile simple, să perseverezi chiar
dacă ai greşit. Am descoperit împreună că rezultatele unei echipe sunt mult
mai mari atunci când laşi oamenii să se implice în realizarea obiectivelor.”

Rodica Obancea,
Coaching Partner
HART Consulting

Specialistul Hart este coach
profesionist cu competenţe de
coaching individual şi de echipă,
inclusiv echipe de conducere,
având experienţă de peste 2.000
de ore de coaching derulate cu
executivi, directori, manageri,
antreprenori, cu echipe
manageriale din companii
multinaţionale sau româneşti. 
Rodica Obancea este certificată de
International Coach Federation ca
Professional Certified Coach, este
vicepreşedinte al European
Mentoring & Coaching Council
Romania, membru în comisia de
formare profesională în Asociaţia
Română de Coaching, precum şi
certificată pentru instrumentele de
evaluare Hogan Assessments.
Experienţa anterioară a Rodicăi
Obancea este concentrată în
managementul resurselor umane
şi în managementul general.
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E ste una dintre temele asupra
că reia ne-am oprit cu ocazia
con ferinţei Ziua Cargo. Sunt

mă suri menite să protejeze atât per -
so nalul angajat, în special conducătorii
auto, sau alte categorii de personal
de însoţire, cât şi pasagerii. Dar mai
mult decât atât, sunt măsuri care vor
proteja reputaţia companiei, obţinută
în timp şi cu eforturi considerabile,
care se poate distruge în câteva clipe,
iar impactul asupra veniturilor fi nan -
ciare este adesea greu de prevăzut.

Principalele
ameninţări
Pornind de la definiţia acceptată la

nivel global în domeniul de mana ge -
ment al riscurilor, şi anume că riscul de
securitate este reprezentat de pro ba -
bilitatea ca o vulnerabilitate spe ci fi că
ac tivităţii de transport, în cazul nos tru,
să fie speculată de către o ame ninţare,
iată principalele amenin ţări provenite
din sfera criminalităţii or ganizate care
pot avea un impact pu ter nic în act i -
vitatea curentă a com pa niilor:

- Trafic de fiinţe umane - cu toate
for mele acestei infracţiuni, incluzând
traficul de minori în scopul cerşetoriei;
recomandări: atenţie la documentele
de călătorie - paşaport, procuri nota -
ri ale, dacă vorbesc aceeaşi limbă etc.

- Migraţie clandestină - conectată
pu ternic cu terorismul, în special pe
cursele dinspre Turcia sau pe cele din
Occident; recomandări: atenţie spo -
rită la documentele de călătorie, aten -
ţie în zonele de oprire/parcare - de
obicei se pot ascunde foarte uşor în
diverse locuri din autocar.

- Contrabanda cu produse acci za -
bile, în special ţigări sau contrabandă
cu bunuri interzise la deţinere - arme,
mu niţii, materiale nucleare ori materii
ra dioactive, droguri; recomandări: con -
trolul bagajelor la îmbarcare, de ase -
me nea, atenţie la coletele trans por -
tate.

- Traficul de droguri - în acest caz,
de ţinerea este interzisă de lege prin
sim pla stăpânire materială a unui bun,
in diferent de scopul acesteia - folosire,
punere în circulaţie etc.

Implicaţii penale
Completez, din perspectiva avo -

ca tului, prin a vă aduce câteva lămuriri
cu privire la implicaţiile de natură pe -
na lă asupra activităţii societăţilor co -
merciale. 

Acolo unde numele unei persoane,
indiferent că este vorba despre o per -
soană fizică sau juridică, este legat
de săvârşirea unei infracţiuni, se pune
problema a avea de-a face cu or ga -
nele de poliţie şi deschiderea unui do -
sar penal.

Statistic vorbind, un dosar penal
conduce în peste 90% din cazuri la a -
pli carea unei pedepse penale. Pe -
deap sa penală presupune atât o con -
strângere de natură materială, dar
poa te duce inclusiv la suspendarea
ac tivităţii sau chiar la închiderea unor
punc te de lucru sau la dizolvare.

În luna octombrie 2015, se împli -
nesc nouă ani de la consacrarea răs -
pun derii penale a persoanei juridice în
legislaţia românească, iar practica
instanţelor judecătoreşti în această
ma terie este haotică. Au fost sem na -
late numeroase erori de judecată,
astfel încât nu există o posibilitate con -
cre tă de a intui soluţiile ce se vor apli -
ca în cazul în care aveţi de-a face cu
o astfel de infracţiune.

Această realitate socială şi juridică
ne determină să concluzionăm faptul
că soluţia cea mai bună este PRE VEN -
ŢIA implicării într-un astfel de con text.

Mecanismul de
declanşare a
răspunderii
Pentru a putea preveni, este foarte

im portantă înţelegerea mecanismului

care declanşează răspunderea per -
soa nei juridice:

- condiţiile în care intervine răs -
pun derea;

- pentru cine şi în ce măsură poate
răspunde persoana juridică;

- care sunt limitele de răspundere;
- ce riscă persoana juridică.
Cu privire la entităţile care pot răs -

pun de penal, datele statistice arată
că societăţile comerciale care au cea
mai mare expunere la implicarea in -
frac ţ ională sunt cele cu răspundere li -
mi tată (în aproximativ 85% din cazuri),
pentru ca apoi să apară în statistici
so cietăţile comerciale pe acţiuni şi alte
entităţi.

În majoritatea cazurilor, reprezen -
tan tul legal al persoanei juridice este
con damnat împreună cu societatea.

În privinţa pedepselor pronunţate
de instanţele de judecată faţă de per -
soa nele juridice, cea mai mică amen -
dă aplicată este de 2.500 lei, iar cea
mai mare, de 1.000.000 lei (pentru
tra fic de droguri de mare risc). O me -
die a pedepselor aplicate conduce la
cifra de 80.000 lei.

Limitele prevăzute de Codul Penal
sunt între 300 lei şi 30.000.000 lei.

Cele mai dese probleme apar în
legătură cu infracţiunile săvârşite chiar

şi din neglijenţă de angajaţi sau de
alte persoane desemnate de persoana
juridică pentru a acţiona în numele
sau în interesul societăţii ori în rea li -
zarea obiectului său de activitate.

Factori care contribuie la reţinerea
vi novăţiei societăţii în astfel de cazuri:

- aprobarea sau permiterea, în
mod expres sau tacit, a comiterii in -
frac  ţiu nii respective;

- deficienţa mecanismelor interne
ale societăţii, care a creat un climat
pro pice încălcării legii;

- lipsa luării tuturor măsurilor de
pre gătire profesională, control şi su -
pra veghere a personalului;

- transmiterea incorectă a infor ma -
ţiei către întreg personalul pentru ca o
astfel de infracţiune să nu se comită. 

Recomandări
Ca şi măsură de prevedere, per -

soa na juridică trebuie să îşi creeze
un sistem bine organizat de supr a ve -
ghere şi control care, în mod rezonabil,
să fie apt să prevină comiterea unei
infracţiuni.

Recomandările generale pentru a
preveni astfel de incidente încep ca -
te goric cu o identificare riguroasă a
vul nerabilităţilor şi ameninţărilor pentru

a putea prevedea măsuri în con -
secinţă.

Aceste măsuri se pot concretiza în
elaborarea unui Cod de conduită eti că
integrat în politica internă a com pa niei,
con comitent cu actualizarea pro ce du -
ri lor interne în vederea eva luării şi redu -
cerii riscurilor prezente în ac tivitatea
ope raţională. De ase me nea, iden ti fi ca -
rea unor măsuri pre ven tive şi punerea
în aplicare a acestora prin instruirea
personalului pentru a evita un conflict
sau un potenţial inci dent, precum şi ela -
borarea unor re co mandări de securitate
pe timpul că lă toriei, în conformitate cu
legislaţia euro peană.

Nu în ultimul rând, în practica inter -
na ţională, sunt recomandate par te neria -
te şi acorduri încheiate cu autori tă ţi le
sau cu companii din industria de se cu -
ri tate care să asigure training de spe -
cia litate în scopul creşterii gradului de
conştientizare a pericolelor ce pot apă -
rea frecvent în activitatea de trans port,
care să acopere natura riscurilor de se -
curitate, recunoaşterea acestor riscuri,
metode de abordare şi de redu ce re a
acestora, precum şi acţiuni care tre buie
luate în caz de încălcare a securităţii. 

Mihai CAZACU
Consultant anti-fraudă

mihai.cazacu@consultant.com

Există riscuri la care sunt supuse business-urile de transport
internaţional de persoane în activităţile operaţionale cotidiene. Există
însă şi bune practici pe care managerii le pot folosi pentru consolidarea
măsurilor preventive de securitate, în special din perspectiva
ameninţărilor din sfera criminalităţii organizate şi terorismului.

PUBLICITATE

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR
Aveți grijă la infracțiuni!
Cum abordăm
provocările

Operaţiunea „Voyager”
Un exemplu concret privind situaţia existentă la nivel european îl constituie
rezultatele Operaţiunii „Voyager” desfăşurată în 2013 de către autorităţi de
aplicare a legii de la nivelul Uniunii Europene, sub coordonarea TISPOL. Au
fost efectuate controale în mai multe puncte de trecere a frontierei, dar şi în
staţii importante de călători, fiind verificate peste 4.000 de autocare şi
vehicule de transport persoane. Au rezultat 40 de cazuri de migraţie ilegală, 9
cazuri de deţinere ilegală de armament, 5 situaţii în care au fost confiscate
droguri de mare risc, 6 cazuri de contrabandă (peste 800 de telefoane mobile
furate), 1 caz de trafic de fiinţe umane şi 3 persoane căutate de autorităţi în
baza unor mandate internaţionale de urmărire. Acestea sunt infracţiuni grave,
care, prin simpla asociere cu depistarea în mijloacele de transport ale unei
anumite companii, pe lângă sancţiunile legale, prejudiciază semnificativ
reputaţia afacerii.

Mihai
Cazacu
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P roducătorul italian oferă o ga -
mă completă de vehicule cu
pro pulsor de tip CNG - mini -

busuri, vehicule urbane și interurbane,
precum și pentru segmentul turistic.

Vedeta acestei game este, fără
îndoială, modelul Daily, desemnat In -
ter national Van of the Year 2015. Con -
tinuăm, pe linie ascendentă, cu mo -
delul Urbanway, dedicat transportului
urban, care a putut fi văzut în premieră
în România cu ocazia Romanian Pas -
senger Transport Company of the Year
2015, apoi Crossway, care este ve -
hicul interurban, dar există și o varian -
tă cu podea coborâtă pentru aplicații
în zonele suburbane.

Urbanway, premieră
în țara noastră 
Discutăm de un vehicul complet

nou, dar care moștenește 20% din
abi litățile vechiului Citelis. Motorizarea
CNG a acestui model este de tip
Cursor 8, cu o putere de 290 sau
330 CP și cu un cuplu maxim de 1.100
res pectiv 1.300 Nm. Avantajele aces -

tui tip de motor se văd și asupra me -
diului înconjurător, emisiile fiind foarte
mici, sub EURO 6. Capacitatea rezer -
voa relor variază între 1.260 și
1.550 kg, în funcție de varianta aleasă,
iar con sumul între 37 și 55 kg/100 km.
Ca și autonomie, aceasta poate varia
de la 350 până la 450 km. Per total,
în cazul unui model CNG față de unul
die sel, economia anuală numai din
car burant este de 35%. 

„Cel mai cel”
minibus, în varianta
CNG
Iveco Daily, recent decorat cu titlul

Inter national Van of the Year 2015, este
un produs proaspăt, dar cu o isto rie
bogată în spate, care se aliniază tren -
dului actual. În varianta furgon de pâ -
nă la 6,5 t, poate avea între 19 și 22
de locuri, cu două tipuri de înălțime, pu -
tând fi comandat și cu tonaj de 4, 5 sau
6 t. Daily șasiu de 7,5 t vine pre gă tit
pentru carosare, având omo lo ga  rea
M3. Sunt și aici mai multe ver siuni,
putând fi livrat cu sau fără ca bi nă, sau

fără accesorii. Motorizarea ce e chi -
pează această versiune CNG are o
capacitate cilindrică de 2.998 cmc, dez -
voltă o putere de 136 CP iar cu plul oferit
ajunge la 350 Nm. Capa ci ta tea de în -
cărcare a rezervoarelor este de 246 kg,
dar poate fi supli men tată prin montarea
a două rezervoare adi țio nale, până la
406 kg, autonomia cres când de la
265-280 la aproximativ 420-450 km, la
un consum estimat de 14,5 kg/100 km.
Pe șasiul 70C, dacă se face o com pa -
ra ție pe costuri între mo  torizarea diesel
și cea CNG, aceas ta din urmă aduce
eco nomii de 35-40%.

Carosările sunt și ele de mai multe
tipuri, clienții putând opta pentru o mul -
ti tudine de variante, printre care amin -
tim modelul Low Floor, care oferă o
capacitate de 37 de locuri în total,
14+2 locuri pe scaune, 20 în picioare,
la care se adaugă postul de con du ce -
re, sau SubUrban și City Low Entry, cu
35-38 de locuri, dintre care 31+ șoferul
sunt pe scaune, respectiv 22+ șoferul.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Iveco pune accent pe vehiculele alimentate cu gaz natural
comprimat, CNG, considerând că acestea ar putea fi o soluție și
pentru piața din România, iar o primă livrare urmează să aibă loc
în această primăvară.

CNG, o realitate
și în România

Iveco Daily CNG - costuri reduse
cu 35-40% față de varianta diesel.



I ntrat în producție la sfârșitul anu -
lui trecut, HD 12 este conceput
pen tru a duce mai departe po -

ves tea în ce pută cu modelul Safari HD.
Noul mo del Temsa îşi propune să vină
în spri ji nul transportatorilor cu promi -
siu nea unui cost de operare redus și
un preț de achiziție competitiv, un ac -
cent im por tant fiind pus pe consumul
de car bu rant. Iar pentru a obţine aces -
te carac te ristici, componentele noului
HD 12 pro vin de la furnizori europeni
con sacrați.

Accent pe costuri
Motorizarea ce echipează acest

mo del este de provenienţă DAF, tip MX
11, cu o cilindree de 10,8 l, ce res pectă
normele de poluare EURO 6. Acesta
este capabil să furnizeze o putere de
435 CP, pe o plajă de turaţie cuprinsă
între 1.450 şi 1.700 rpm, iar cuplul
maxim de 2.100 Nm este oferit între
1.000 şi 1.450 rpm. Pentru a pu tea fi
manevrat cu blândeţe şi efi cien ţă,
producătorul turc a echipat auto ca rul şi
cu retarder, acesta fiind de pro venienţă
Telma. Cutia de viteze este manuală
cu 6 rapoarte şi este pro dusă de ZF.
Opţional, autocarul poa te fi livrat cu o
cutie automată, de asemenea produsă
de ZF, care este şi furnizorul punţilor.

Constructorul turc promite un con -
sum de motorină impresionant de
apro ximativ 22 l/100 km, iar motorul
și transmisia ce echipează acest auto -
vehicul oferă încredere în acest sens.

Temsa HD 12 poate fi configurat
în funcţie de necesităţi, de la variante
foarte competitive ca şi preț de achi -
ziţie, la versiuni luxoase ce pot satis -
fa ce până şi cele mai pretenţioase
gus turi. Călătorii se vor bucura de

aten ţia asupra detaliului şi de confortul
scau nelor din habitaclu, capacitatea
stan dard de transport fiind de 50 + 1
+ 1 locuri, dar, la cerere, se pot monta
55 + 1 + 1 sau 59 + 1 + 1. Salonul
pa sagerilor poate fi configurat astfel
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încât călătorii să nu simtă, practic,
când au ajuns la destinaţie, iar călă -
to ria să fie o experienţă plăcută.
Temsa HD 12 poate deservi cu succes
şi curse internaţionale, având o cală
de bagaje de 9 mc şi putând fi echipat
opţional cu grup sanitar cu lavoar şi
cuşetă dedicată celui de-al doilea
şofer, acesta fiind capabil să ia legă -
tu ra în deplin confort şi siguranţă cu
cel aflat la volan, prin intermediul unui
sistem de intercomunicaţie. Ca şi echi -
pa re standard, Temsa HD 12, este
oferit cu sistemele de siguranţă ABS,
ESP şi ASR, dar şi cu elemente de
confort, precum uşa din faţă acţionată
pneu matic, scaun şofer pneumatic,
cameră video pentru mers înapoi,
com puter de bord, iar pentru confortul
pasagerilor, există radio-mp3, toaletă,
dar şi două monitoare LCD cu DVD

TEMSA HD 12

Puternic și elegant
La finalul lunii martie, Anadolu Automobil Rom a lansat noua gamă
de autocare, Temsa HD 12, ce are misiunea de a înlocui modelul
Safari HD. Puternic și elegant, noul model reprezintă o variantă
viabilă pentru transportul turistic românesc.



Player. La baza autocarului stă un
şasiu cu o puternică rezistenţă la coro -
ziune, panourile frontale şi cele din
spate fiind realizate din fibră de sticlă
ran forsată cu plastic, în timp ce pa -
no urile laterale sunt din aluminiu.
Struc tura din oţel este de tip mo no -
co că, placată cu tablă zincată şi PAFS. 

Agil pe toate tipurile
de drum
Temsa HD 12 a putut fi admirat

de către operatorii de transport pre -
zenți la conferința organizată de revis -
ta Ziua Cargo la Târgu Mureș, la sfâr -
șitul lunii martie. Totodată, am avut
posibilitatea de a testa autovehiculul
într-un drive-test „turistic“, pe ruta Bu -
curești - Râșnov. Autocarul și-a do ve -
dit calitățile în materie de confort, atât
pentru pasageri, cât și pentru șofer,
însă ceea ce a impresionat în primul
rând a fost puterea motorului, „agi li -
ta tea“ pe care o are autovehiculul.
Indi ferent de viteză și treapta în care
ești, ai permanent rezerve consistente
de putere. Autocarul demarează rapid,
făcând depășirile un exercițiu simplu
și sigur. De asemenea, am apreciat
sis temul de frânare, sigur și prompt.
În plus, retarderul asigură o putere
care, cu puțină atenție, asigură o utili -
za re foarte restrânsă a frânei de ser -
viciu, chiar și pe zonele dificile, cum
ar fi porțiunea Predeal - Râșnov, cu
pan tă accentuată și serpentine. În
ceea ce privește cutia de viteze, dis -
tan ța mare între trepte reprezintă un
anu mit disconfort, însă, pe de altă par -

te, acest aspect asigură precizia selec -
tă rii treptei dorite. Practic, nu ai cum
să greșești. Totuși, având în vedere
că discutăm de un autocar turistic, re -
comandarea noastră ar fi optarea pen -
tru o cutie de viteze automată.

Plasarea intuitivă a comenzilor și
bordul bine structurat din punct de ve -
dere al informațiilor oferite comple tea -
ză imaginea de încredere transmisă
de HD 12.

Temsa și-a făcut bine temele și în -
cearcă să pătrundă și pe piața din Ro -
mâ nia pe un segment neacoperit de
alți producători - un autocar turistic,
com plet din punct de vedere al dotă -
ri lor și performanțelor, având costuri
de operare competitive și un preț foar -
te atractiv. 

Pentru Anadolu Automobil Rom,
pre luarea portofoliului Temsa înseam -
nă completarea gamei de autove hi -
cu le oferite pe piață, devenind un
potențial furnizor pentru toate seg -
men tele de piață.

Amintim faptul că Temsa este unul
dintre principalii producători de aut o -
care și autobuze din Turcia și unul
dintre puținii intrați pe piaţa americană
a autocarelor. Producţia de vehicule
în fabrica de la Adana a reuşit să atin -
gă o valoare impresionantă de 3.000
de unităţi anual.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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P rimul vehicul de acest fel aparți -
ne unui furnizor din Cehia și a
fost pus în circulație de Regia

Autonomă de Transport București
(RATB) pe linia 104, traseul „Cora
Pan telimon” - „Piaţa Operei”, timp de
două săptămâni. Urmează ca alte
două autobuze electrice, de data
aceas ta provenite de la o firmă din
China, să fie testate luna aceasta pe
trasee aglomerate ale RATB, iar de -
ci denții - conducerea RATB și repre -
zen tanții Primăriei Capitalei - să com -
pare şi să ia hotărârea când și dacă
le vor cumpăra. Până atunci, călătoria
este gratuită cu autobuzele aflate în
probe.

Vincențiu Daniel Antonescu, direc -
to rul general al RATB, vrea să vadă
cum se comportă aceste vehicule eco -
lo gice în condiţiile de trafic spe ci fice
Bucu reștiului, dar și ce părere au călă -
torii despre ele. „În contextul eco nomic
actual, în care criza energetică se adân -
cește tot mai mult iar poluarea și încăl -
zi rea globală devin prioritatea nu mărul
unu pentru noi toți, utilizarea ve hiculelor
cu tracțiune electrică poate repre zenta
o soluție viabilă la aceste pro bleme,
motiv pentru care Primăria Municipiului
Bucureşti a considerat oportună testa -
rea unei noi soluţii de trans port public
în Capitală. Astfel, RATB și PMB au
lansat în 15 martie pro gramul de testare
a autobuzelor elec trice, cu un prim ve -
hicul: autobuzul SOR EBN 10.5, fabricat
de compania SOR Libchavy, unul dintre
cei mai mari pro ducători de autobuze,
troleibuze şi autocare din Cehia”, a
argumentat dir. Antonescu decizia de
a testa autobuze electrice.

Scump, dar nepoluant
Dotat cu un motor asincron răcit

cu lichid, Skoda Electric, instalaţie
elec trică Cegelec şi acumulatori Win -
ston Battery/Lithium - ion, autobuzul
SOR EBN 10.5 are o capacitate de 85
de locuri, un timp de încărcare a ba -
te riilor de 7-8 ore și o autonomie ener -
ge tică de 250 km.

Prețul de peste 400.000 de euro
al unui autobuz electric este dublu sau
chiar triplu față de al unuia obișnuit,
iar acumulatorii mai costă și ei între
50.000 și 60.000 de euro.

Totuși, pentru centrul Capitalei,
unde gradul de poluare este ridicat, di -
rec torul general al RATB ar dori să
achi ziționeze câteva astfel de mijloace
de transport ale viitorului. Însă accesa -
rea de fonduri europene pentru aceste
au tobuze este condiționată de trans -
for marea Regiei în societate comer -
cia lă. „Statutul de regie autonomă nu
ne permite să accesăm fonduri euro -
pe ne și trebuie să începem anul aces -
ta transformarea RATB în societate
comercială. Acum suntem în faza
întocmirii drafturilor de statut și a celor
privind contractele de servicii publice
pe care va trebui să le încheiem cu
Pri măria Capitalei, fără de care nu am
putea să asigurăm transportul pasa -
ge rilor”, a precizat dir. Antonescu.

Ion Dedu, director în Direcţia Trans -
porturi din Primăria Capitalei a arătat că
„mai toate fondurile euro pe ne, chiar și
cele de mediu, susțin astfel de achiziții”,
însă, în momentul de față, Pri măria nu
are bani pentru astfel de achiziții. „Un
Mer cedes Citaro a costat 215.000 euro,
un autobuz electric la capacitate simi -
la ră se ridică la 450.000 - 500.000 euro”,
cântărește el. Argu men tul pro este că
în zona supera glo merată de pe traseul
liniei 104 - circa 12 km de la marginea
de est a Bu cureştiului până în centru
la Operă - maşinile clasice consumă
cu 20% mai multă motorină, în timp ce
mo torul care se încarcă la priză ar adu -
ce eco nomii mari, chiar dacă este mai
scump. În plus, nu are cutie de viteză
și nu îi schimbi uleiul, filtrele, curelele.

Cu o baterie se fac 7-8 curse, apoi
au to buzul trebuie pus la încărcat la Au -
to baza RATB Pipera, la o priză de 32
A şi 380 V, timp de 7-8 ore. Trebuie
ope rat atunci când autonomia acumu -
la torului este la cel puţin 10-15%. Du -
rata de viaţă a acumulatorilor este es -
ti mată la 5 ani sau 3.000 de cicluri de
încărcare completă.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Autobuze electrice 
în probe în București
După testarea autobuzelor electrice în Timișoara, Suceava și
Brașov, a venit rândul Capitalei să probeze astfel de mijloace de
transport în comun nepoluante.

Autobuz electric 
SOR EBN 10.5

- 85 de locuri
- 7-8 ore - timp de încărcare a
bateriilor 
- 250 km - autonomie energetică
SOR este reprezentat în țara
noastră de Anadolu Automobil
Rom.

TEMSA HD 12
MMoottoorriizzaarree::  DDAAFF  MMXX  1111  332200  
CCiilliinnddrreeee::  1100,,88  ll
NNrr..  cciilliinnddrrii::  66  îînn  lliinniiee
PPuutteerree::  443355  CCPP  llaa  11..445500  --  11..770000  rrppmm
CCuupplluu::  22..110000  NNmm  llaa  11..000000  --  11..445500  rrppmm
TTrraannssmmiissiiee::  ZZFF,,  mmaannuuaallăă,,  66++11  ttrreeppttee
RReezzeerrvvoorr::  554400  ll  ++  5500  ll  AAddBBlluuee
DDiimmeennssiiuunnii  ((lluunnggiimmee//llăățțiimmee//îînnăăllțțiimmee))::  1122..227700//22..555500//33..662255  mmmm
CCaappaacciittaattee  ppaassaaggeerrii::  5500++11++11  ((ssttaannddaarrdd))
CCaallaa  bbaaggaajjee::  99  mmcc



P arlamentul norvegian a decis,
în 1975, ca șoseaua principală
dintre Oslo și Bergen să treacă

prin zona muntoasă Filefjell. În 1992,
și-a reconfirmat decizia și a precizat
că autostrada va trece printr-un tunel
între Lærdal și Aurland. Trei ani mai
târ ziu au început lucrările, tunelul fiind
deschis în anul 2000, iar construcția
a „înghițit” 1,082 miliarde coroane nor -
ve giene. 

Un design special
În timpul construcției, au fost înde -

păr tați în total 2.500.000 mc de rocă.
Designul a luat în considerare presiu -

nea psihică exercitată asupra șoferilor,
astfel încât tunelul este divizat în patru
secțiuni, separate prin intermediul a
trei „peșteri” (scobituri în peretele mon -
tan), la intervale de câte 6 km. În timp
ce tunelul principal are lumini albe,
cavitățile dispun de iluminare albastră
și sunt tivite cu lumini galbene, care
dau impresia răsăritului de soare. Ca -
vi tățile au ca scop întreruperea rutinei
și a monotoniei, oferind o priveliște
în viorătoare și permițându-le șoferilor
să ia o mică pauză. Peșterile sunt, de
ase menea, folosite ca puncte de în -
toarcere și ca spații de relaxare, care
să diminueze efectele claustrofobiei
pe parcursul celor 20 de minute, cât

du rează traversarea tunelului în mod
nor mal. Pentru a-i menține pe șoferi
atenți și pentru a-i împiedica să ați -
peas că, fiecare bandă de circulație
este prevăzută, către centru, cu de -
mar cație de avertizare sonoră. 

Siguranța, 
pe primul plan
Tunelul nu este prevăzut cu ieșiri

de urgență. Însă, pentru cazurile de
ac cident și/sau incendiu, au fost adop -
tate multe măsuri de precauție. La
fiecare 250 m sunt plasate telefoane
de urgență, marcate cu SOS, prin in -
ter mediul cărora se pot contacta po -

liția, pompierii și spitalele, iar la fiecare
125 m sunt situate stingătoare de in -
cendii. 

De fiecare dată când este folosit
un telefon de urgență, pe toată lun -
gimea tunelului sunt declanșate lumini
de stop și afișaje luminoase cu textul
„snu og køyr ut” (întoarceți și părăsiți
tunelul). Sunt 15 zone de întoarcere,
care au fost construite special pentru
autobuze și semiremorci. În plus față
de cele trei mari cavități mai sus men -
țio nate, la fiecare 500 m au fost con -
stru ite nișe de siguranță. Se efec tuea -
ză inspecții foto și numărători ale
tutu ror vehiculelor care intră și ies din
tunel, prin intermediul unor centre de

se curitate din Lærdal și Bergen. De
ase menea, în tunel se află cablaje spe -
ciale pentru folosirea sistemelor radio
și a telefoanelor mobile iar, re cent, au
fost instalate radare, din cau za tentației
de a circula cu viteză ex ce sivă. 

Calitatea aerului
Un grad înalt de calitate a aerului

în tunel este obținut prin două metode:
ventilația și purificarea. Ventilatoare
de dimensiuni mari trag aer din exte -
rior la ambele intrări, iar aerul poluat
este evacuat prin intermediul unui tu -
nel de ventilare, la Tynjadalen. De
ase menea, tunelul Lærdal este primul

din lume echipat cu o uzină de tratare
a aerului, localizată într-o cavitate cu
o lățime de 100 m la o distanță de
apro ximativ 9,5 km de Aurlandsvan -
gen, centrul administrativ al mu ni ci -
pa lității Aurland. Aceasta îndepărtează
din aerul din tunel atât praful, cât și
dio xiul de azot. Două ventilatoare trec
aerul prin echipamentul de tratare,
unde particulele sunt îndepărtate prin
intermediul unui filtru electrostatic.
Apoi, aerul trece printr-un filtru de
carbon care îndepărtează dioxidul de
azot.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CCeell  mmaaii  lluunngg
ttuunneell  rruuttiieerr
ddiinn lluummee

Lærdalstunnelen, în lungime de 24,51 km, care conectează
muncipalitățile Lærdal și Aurland din Norvegia, este cel mai lung
tunel rutier din lume. Este parte a drumului european E16 și
reprezintă ultima etapă a noii autostrăzi care leagă Oslo de
Bergen, fără conexuni de feribot și fără să fie nevoie să se
traverseze munții în condiții dificile, pe timp de iarnă. Dar tunelul
este extrem de interesant și pentru faptul că dispune de elemente
care să facă traversarea mai ușoară și mai plăcută pentru șoferi și
să minimalizeze senzația de claustrofobie.

Tunelul Lærdal
LLooccaalliizzaarree::  SSooggnn  oogg  FFjjoorrddaannee,,

NNoorrvveeggiiaa
RRuuttăă::  EE1166
ÎÎnncceeppeerreeaa  lluuccrrăărriilloorr::  11999955
IInnaauugguurraarree::  22000000
OOppeerraattoorr::  AAddmmiinniissttrraațțiiaa

NNoorrvveeggiiaannăă  aa  DDrruummuurriilloorr
PPuubblliiccee

NNuummăărr  vveehhiiccuullee  ppee  zzii::  11..000000
LLuunnggiimmee::  2244,,5511  kkmm
AAllttiittuuddiinnee  mmaaxxiimmăă::  226655  mm
AAllttiittuuddiinnee  mmiinniimmăă::  55  mm
LLăățțiimmee::  99  mm
GGrraadd  îînncclliinnaarree::  22,,55%%
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Perioada următoare se
anunță foarte aglomerată

şi extrem de stresantă. A sosit
timpul să acordaţi mai multă
atenţie activităţilor care vă oferă
linişte şi relaxare. V-ar prinde tare
bine un concediu. Nu veţi călători
foarte mult, dar, dacă o veţi face,
cu siguranță veţi găsi cele mai
potrivite modalităţi de a
transforma drumurile lungi în
excursii foarte plăcute.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

În plan financiar,
urmează o perioadă

excelentă, dar nu la fel de bună în
plan relaţional. Încercaţi să
menţineţi un echilibru în viaţa
dumneavoastră şi lucrurile vor
merge bine, mai ales că dispuneţi
de importante resurse energetice.
Dacă plecaţi la drum lung,
asiguraţi-vă că starea tehnică a
maşinii este bună şi evitaţi
conflictele de orice natură.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Încercați să ţineţi sub
control starea de

impulsivitate - e greu, dar necesar.
Deşi perioada este propice pentru
negocieri şi încheierea de noi
afaceri, totuşi, există riscul de a
scăpa lucrurile de sub control, din
cauza grabei de a acţiona şi, mai
ales, de a vorbi pe un ton mult
prea ridicat. Atenţie în trafic: nu
conduceţi agresiv şi evitaţi
conflictele.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Tot ceea ce vă propuneţi
are şanse de reuşită pentru

că energia este la cote maxime. În
plus, în această perioadă, pare că
vă găsiţi întotdeauna la locul
potrivit, dar, mai ales, la timpul
potrivit. În plan financiar, este o
oarecare instabilitate, însă nu e
cazul să vă îngrijoraţi. Dacă aveţi
ocazia, călătoriţi cât mai mult, dar
aveţi mare grijă în trafic.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Din punct de vedere
profesional și financiar,

lucrurile par să meargă bine, însă,
deşi se întrevăd câştiguri
spectaculoase, nu la aceeaşi
înălţime se ridică şi gestionarea
lor. Veţi călători mult, pe distanţe
lungi şi, în general, în interes de
serviciu. Înainte de a pleca la
drum, asiguraţi-vă că v-aţi odihnit
suficient și că maşina este într-o
stare tehnică bună.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

A sosit momentul să vă
încărcaţi bateriile, iar

apropierea de natură este cea mai
indicată sursă de recuperare
energetică. Resursele obţinute
astfel este posibil să vă ajungă tot
anul de acum încolo. Dacă este
nevoie să călătoriţi, în special la
drum lung, odihniţi-vă suficient
înainte de a vă urca la volan!
Purtați întotdeauna centura de
siguranță.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Energia care vă
stăpâneşte ar putea să

vă aducă o mulţime de
beneficii, cu condiţia să o ţineţi
sub control. Perioada se anunţă
complicată din toate punctele de
vedere. Veţi călători foarte mult şi
veţi fi într-o continuă luptă cu
timpul, care pare să nu vă mai
ajungă. Atenţie în trafic: conduceţi
preventiv, pentru a evita situaţiile
neplăcute!

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Puteți trece cu bine de
perioada următoare, care

se anunţă a fi agitată pe toate
planurile, dacă abordați o atitudine
detaşată. Plus ceva mai multă
flexibilitate. Şi pentru că va fi nevoie
să călătoriţi mult, înainte de a pleca
la drum, asiguraţi-vă că v-aţi odihnit
suficient, nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie şi purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Înarmați-vă cu răbdare
şi analizaţi posibilităţile

pe care le aveţi, în special
resursele financiare. Aveţi o
mulţime de planuri şi proiecte, dar
nu sunteţi încă gata de acţiune...
Oricum, nu e momentul potrivit.
Veţi călători destul de mult şi ar fi
indicat să acordaţi atenţie
conducerii preventive. Încercaţi,
de asemenea, să evitaţi conflictele
în trafic.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Lucrurile stau
minunat pe toate

planurile, dar mai ales din punct
de vedere profesional, aşa că... fiţi
gata de dezvoltare accelerată!
Urmează rezultate memorabile în
plan financiar. Călătoriți mult, în
special in interes de serviciu.
Conduceţi cu prudenţă, nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie şi
nu uitaţi să vă puneţi centura de
siguranţă.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Încercaţi să vă
planificaţi eficient

activităţile pentru a reuși să
atingeți măcar obiectivele minime
stabilite împreună cu echipa.
Energia nu vă lipsește, însă lucrul
în echipă presupune eforturi în
plan relațional, în special de
înțelegere și implicare. Lucrurile o
iau pe o pantă descendentă la
capitolul financiar. Atenţie la
volan: conduceţi cu prudenţă!

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Încercaţi, pe cât posibil,
să luaţi câte o pauză şi să

căutaţi cea mai bună modalitate de a
organiza lucrurile. Este o perioadă
solicitantă din toate punctele de
vedere şi este foarte posibil ca
stresul să vă dea mari bătăi de cap.
La volan, pentru că veţi avea multe
drumuri de făcut, ar fi bine să reușiți
să vă stăpâniţi nervozitatea, inclusiv
cea verbală.

15 aprilie - 15 mai 2015




