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V iața este o continuă înșiruire
de întrebări, la care ne stră -
duim să găsim răspunsurile

co recte. Răspunsul este important,
însă calitatea vieții este influențată în
pri mul rând de întrebare...

O știre interesantă a apărut cu
câteva zile în urmă: un director din ca -
drul Ministerului Transporturilor a fost
declarat incompatibil de către Agenția
Națională de Integritate în legătură cu
examenele pentru obținerea ates ta -
telor.

Raționamentul ANI este dezarmant
- nu poți autoriza institutele de formare
profesională și apoi să primești bani
de la acestea ca examinator.

Dar oare angajații ANI nu știu că
la noi, în România, așa se pro cedea -
ză... de ani de zile?

Pur și simplu, Ministerul Trans por -
tu rilor își „premiază“ o parte dintre an -
gajați, desemnându-i să ia parte la
exa menele pentru obținerea ates ta te -
lor în transporturi, unde, în mod tra di -
țio nal, institutele plătesc acest serviciu.

Este deja o cutumă, un obicei ac -
cep tat de o largă majoritate a exa mi -
na ților și a institutelor de formare pro -
fe sională, este normalitatea... doar că
nu este compatibilă.

Este un precedent care merită
aten ția noastră. 

Am comentat cu alte ocazii func țio -
na litatea slabă a actualului sistem de
pregătire profesională în trans por turi.
Însă acum apare dovada că un com -
por tament acceptat de majoritatea pie -
ței, inclusiv de către autorități, nu pre -
supune nea părat că este legal. Ra reori
au apă rut asemenea situații în trans -
por turile românești, însă, după cum stau
lu cru rile, este de așteptat o inten si ficare
a „fenomenului“. Controa le le pe zona
anti corupție și antifraudă fis cală sunt tot
mai numeroase și mai „agresive“.

Nu numai angajații statului au
aces te probleme.

Avem numeroase exemple care
au intrat sau au mari șanse să ajungă
în „incompatibilitate“: problema încă
ne elucidată a diurnelor pentru șoferi;
pla ta în legătură cu kilometrii parcurși;
ob ți nerea atestatelor fără participarea
la cursuri...

Situația este cu atât mai gravă cu
cât sunt numeroase persoane care
consideră că este mai bine așa. De
cu rând, un șofer îmi explica cât de rău
este să fii plătit cu salariu fix pe lună,
adi că respectând legea - „la acele fir -
me, ești muncit foarte tare“, spunea
el.

Iată o întrebare importantă în con -
tex tul actual din țara noastră: cum fa -
cem să devenim compatibili?

Este extraordinar cât de bine se
cla rifică relația viitoare dintre autorități
și mediul privat în fața acestei întrebări.
Este evident faptul că pași trebuie rea -
li zați din ambele direcții - legea trebuie
să intre într-un cadru funcțional, iar fir -
me le vor crește eforturile pentru „lega -
li ta te“. Iar controlul... Acesta a căpătat
rolul principal, fiind principalul răspun -
ză tor pentru un eventual eșec. Așa
cum văd eu lucrurile, controlul ar trebui
să aibă în vedere în primul rând eli -
mi narea formelor de concurență nelo -
ială, care au atins cote extrem de com -
ple xe și perverse.

Abia apoi putem spera să mergem
mai departe, în mod moral și legal -
cum facem să ne fie mai bine nouă,
fa mi liei noastre, angajaților... și mai
de parte... clienților, furnizorilor... și da -
că ajungem cu adevărat puternici...,
în ce pem să ne gândim inclusiv la cli -
en ții clienților și furnizorii furnizorilor...

Am mers, oare, prea departe?

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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NOI PUNCTE FIXE DE
CONTROL ROVINIETĂ

CNADNR a pus în funcțiune, în 30
aprilie, două noi puncte fixe de
control al valabilității rovinietei, după
ce în 24 februarie au fost activate
încă 4 asemenea puncte, iar până la
sfârșitul anului vor mai fi două. În
prezent, controlul valabilităţii
rovinietei se efectuează prin 72
puncte fixe, 14 puncte mobile și prin
intermediul personalului cu drept de
verificare de la IGPR, ISCTR şi
CNADNR - acesta din urmă în
punctele de trecere a frontierelor.
„Prin intermediul tuturor acestor
mijloace de control, CNADNR SA va
acoperi în mare parte reţeaua de
drumuri naţionale şi autostrăzi,
devenind aproape imposibilă
circulaţia vehiculelor fără rovinietă
valabilă”, precizează reprezentanții
companiei.

TRAFICUL, LA
RECENSĂMÂNT

În 20 aprilie, a început
recensământul traficului rutier care
circulă pe teritoriul României,
indiferent de țara în care sunt
înmatriculate vehiculele. Acțiunea
are loc o dată la 5 ani și se va
încheia anul acesta în 14 noiembrie,
fiind recomandată de Comisia
Economică pentru Europa a
Organizației Națiunilor Unite și
desfășurându-se în toate țările UE.
Vor fi monitorizate bicicletele și

motocicletele, autoturismele,
microbuzele, autocamionetele și
autospecialele de până la 3,5 tone,
autocamioanele și derivatele cu
două, trei și patru axe,
autovehiculele tip TIR, autobuzele,
tractoarele, autocamioanele cu
remorcă și vehiculele cu tracțiune
animală. Înregistrările de trafic se
vor desfășura timp de 10 zile, în
diferite perioade ale anului: 20 și 28
aprilie, 13 și 17 mai, 2, 14 și 22
august, 8 octombrie, 11 și 14
noiembrie. Vor fi amplasate 3.350
de posturi de recenzare, 960 pe
drumurile naționale și 2.390 pe cele
județene și comunale. Va fi utilizată
o metodă combinată, manual-
automat, ce prevede înregistrări
automate, cu caracter permanent,
folosindu-se contori de trafic rutier, și
înregistrări manuale, pe formulare.
Colectarea electronică a datelor de
pe rețeaua de drumuri interurbane
se face de către CNADNR -
CESTRIN, care le va prelucra și
organiza statistic.

BILANȚ RAR PE PRIMUL
TRIMESTRU

Peste jumătate (53,54%) din cele
20.537 de autovehicule verificate de
inspectorii RAR în primele trei luni
ale anului au fost depistate cu
diferite neconformităţi de natură
tehnică sau legate de actem iar
1.139 prezentau pericol iminent de
accident. Poliţia Rutieră a reţinut, în
total, 5.699 de certificate de

înmatriculare și 204 de permise de
conducere. Au fost aplicate 7.721 de
amenzi, exclusiv pentru vehiculele la
care inspectorii RAR au găsit
neconformităţi. Din totalul celor
peste 10.000 de mașini cu
probleme, 40,7% au fost
considerate neconforme din punct
de vedere al siguranței rutiere
(proasta funcţionare a dispozitivelor
de iluminare şi semnalizare, starea
necorespunzătoare a şasiului,
caroseriei sau pneurilor, jocuri
anormale la direcţie, defecţiuni ale
sistemului de frânare); 7,5%
depăşeau nivelul maxim admis de
poluare; 1,96% au avut probleme
legate de identificare (vehiculul
prezentat nu a corespuns cu datele
din CIV privind: categoria, caroseria,
marca, tipul vehiculului, codul
motorului, seria motorului sau
culoarea); 3,06% au avut ITP expirat
sau fals. Este, însă, și o parte bună:
numărul mașinilor care depășesc
nivelul maxim admis de poluare a
scăzut cu mai bine de două
procente față de aceeași perioadă a
anului trecut.

ȘASE BENZINĂRII
PRELUATE DE MOL

Grupul MOL a finalizat trecerea la
marca MOL a primelor 6 benzinării
din rețeaua ENI România,
achiziționată în 2 februarie. Stațiile
sunt amplasate în București și în
județul Constanța. Alte stații sunt
aproape de finalizarea introducerii
elementelor specifice mărcii MOL.
În benzinăriile preluate, cardurile
MultiBonus pot fi utilizate pentru a
acumula puncte de loialitate, ce pot
fi cedate online pentru a comanda
produse din catalogul MultiBonus.
În rețeaua extinsă, partenerii își pot
folosi cardurile de carburant MOL
Gold, MOL Silver și MOL Green
precum și cardurile emise de terțe
părți: Euroshell, DKV, UTA și E100.
Grupul MOL are o reţea de peste
1.700 de benzinării în 12 țări din
Europa Centrală şi de Sud-Est, din
care circa 200 în România.

Continental a prezentat, la
salonul de autoutilitare de la
Birmingham, noi membri ai
gamei Conti Hybrid, care
stabilește noi standarde în
traficul de distribuție
regională. Acest design nou-
nouț a fost conceput special
pentru a fi utilizat atât pe
drumuri regionale cât și pe
autostrăzi.
După lansarea noilor
anvelope Conti Hybrid HS3
de axă direcţională în al
doilea semestru al anului
2014, anvelopele Conti
Hybrid HD3 pentru axa
motoare și anvelopele Conti

Hybrid HT3 de 22,5" de
remorcă vor completa acum
această nouă generație de
anvelope, concepută să
îndeplinească exigențele
transporturilor regionale și
de distribuție.

CONTI HYBRID LA BIRMINGHAM

SSppuunnee--țții  ppăărreerreeaa!!

DDeesspprree  aacchhiizziiţţiiaa  ddee  vveehhiiccuullee
Care este elementul principal pe care îl urmăriţi în
alegerea unui anumit autovehicul? Puteţi transmite

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

la secţiunea
„Întrebarea lunii“.

1. Preţul
2. Consumul de carburant
3. Configuraţia care să răspundă

perfect nevoilor companiei

4. Încrederea în serviciile post
vânzare

5. Alte criterii.

Alcoolul, o problemă 
în rândul profesioniştilor?

O problemă întâlnită frecvent, cel
pu ţin în trecutul nu foarte îndepărtat,
con sumul de alcool la locul de muncă
în rândul şoferilor profesionişti pare să
nu mai reprezinte un motiv de în gri -
jorare pentru cei mai mulţi anga ja tori. 

51% dintre cei care au răspuns la
în trebarea lunii din luna aprilie consi -
de ră că, în prezent, consumul de

alcool nu mai reprezintă decât o pro -
blemă izolată în rândul şoferilor
profesionişti. 

Procentul celor care văd o mare
pro blemă în alcool rămâne, însă, îngri -
jo rător de mare. 

35% văd în consumul de alcool o
pro blemă generalizată, în timp ce doar
14% cred că această meteahnă poate

fi ţinută sub control prin metode bine
puse la punct de verificare şi motivare.
Prin tr-un comentariu la această între -
ba re, Laurenţiu Mirea apreciază că
„în rândul şoferilor profesionişti,
consumul de alcool este o problemă
izolată, însă dis cuţia nu se poate opri
doar aici, deoarece pe şosele nu se
află doar şoferi profesionişti.“

CUGETARE
„„CCâânndd  aaii  mmeerrss  aattââtt  ddee  mmuulltt,,  îînnccââtt  nnuu
mmaaii  ppooțții  ffaaccee  nniicciiuunn  ppaass,,  aattuunnccii  aaii
ppaarrccuurrss  ddooaarr  jjuummăăttaattee  ddiinn  ddiissttaannțțaa
ppee  ccaarree  eeșșttii  ccaappaabbiill  ssăă  oo  ppaarrccuurrggii..””

((pprroovveerrbb  llaappoonn))

PUBLICITATE
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NOU DIRECTOR
GENERAL PENTRU
SCHWARZMÜLLER
ROMANIA 

Începând cu data de 01.04.2015,
Attila Okányi este noul director
general al Schwarzmüller
Romania SRL. El a preluat
această funcție de la Valentin
Rieber, care a condus în ultimii
ani compania din România a
producătorului austriac de
remorci, semiremorci și
suprastructuri pentru camioane.
Attila Okányi are o experiență de
aproximativ 15 de ani în industria
vânzărilor de vehicule, el fiind, de
fapt, primul angajat din Romania
al firmei Schwarzmüller și
deținând deja, în perioada 2002-
2008, funcția de director general

al Schwarzmüller România.
Schwarzmüller Romania SRL și-a
început activitatea în România în
2002, între 2005-2007 investind
circa 7 milioane EUR într-un
centru modern de service și de
logistică pentru piese de schimb,
creând aproximativ 30 de locuri
noi de muncă. În prezent, firma
are 57 de angajați, iar, din 2013, a
deschis și un punct de lucru la
Cluj Napoca, unde, pe lângă
biroul de vânzări vehicule, asigură
servicii de reparații și vânzare
piese de schimb.

NOUL RENAULT TRAFIC
A AJUNS ȘI LA NOI

Începând din luna mai, noua
gamă Renault Trafic este
disponibilă pentru comercializare
în România, cu livrare imediată
din stoc. Noua gamă Trafic
propune un design atractiv, aliniat
la noua identitate de marcă, o
cabină modernă concepută ca un
birou mobil, un spațiu de
încărcare tot mai practic și

motoare de ultimă generație
pentru un condus confortabil și
economic.
Preţurile de listă pentru Trafic
Combi pornesc de la 19.500 €
(fără TVA) pentru versiunea
Authentique L1H1 1,6 dCi 90 CP,
iar pentru Trafic Furgon de la
17.000 € (fără TVA), pentru
versiunea Authentique L1H1 1,6
dCi 90 CP. Noua gamă Renault
Trafic este asamblată în Franța în
uzina de la Sandouville. 

MERCEDES-BENZ:
HAI, ROMÂNIA!

În perioada 25 - 26 aprilie, cei mai
sprinteni juniorii au luat startul în
probele concursului internaţional
de înot Balcaniada, la Bazinul
Olimpic „Ioan Alexandrescu“ din
Oradea, judeţul Bihor. Competiția,
realizată în parteneriat cu
Federaţia Română de Nataţie şi
Pentatlon Modern, Primăria
Oradea şi Clubul Sportiv
Municipal Oradea, a reunit 150 de
participanți, din nouă ţări,
România având cea mai
numeroasă delegaţie, alcătuită din
27 de sportivi (15 băieţi şi 12
fete), câte doi pentru fiecare
probă. Palmaresul României la
concursurile de înot s-a îmbogăţit
cu 11 medalii, dintre care cinci de
aur, patru de argint şi două de
bronz. Robert Glință a fost cel mai
prolific înotător român, palmaresul
său personal fiind compus din
cinci medalii de aur și trei de
argint. În clasamentul pe puncte,
echipa naţională s-a situat pe
locul al patrulea, cu 187 puncte, în
spatele Serbiei, Turciei şi Greciei.
Echipa de băieţi a ocupat treapta
a doua a podiumului, în urma
Greciei.
Mercedes-Benz România
continuă să fie alături de
Federația Română de Natație
şi Pentatlon Modern. La
începutul anului 2014, compania a
încheiat trei parteneriate
importante cu Federaţia Română
de Nataţie şi Pentatlon Modern,
Federaţia Română de Tenis şi
Fundaţia Olimpică Română,
oferindu-le câte un
Mercedes-Benz Vito.

Optifuel Challenge este o
competiţie de conducere
economică iniţiată de
Renault Trucks la nivel
internaţional. În România,
competiţia din acest an se
desfășoară în perioada
aprilie – iulie, în 12 oraşe.
Competiţia Optifuel
Challenge constă în
obţinerea celui mai scăzut

consum posibil la volanul
unui camion Renault.
Camionul utilizat în
competiţie este noul model
Renault T Optifuel, optimizat
pentru un consum eficient,
de 460 CP, care integrează
cele mai avansate tehnologii
şi servicii în ceea ce priveşte
eficienţa consumului de
combustibil.

Etape de calificare:
- Timişoara: 27 – 29 aprilie
- Piteşti: 4 – 6 mai
- Craiova: 12 – 14 mai
- Constanţa: 18 – 19 mai
- Buzău: 21 – 22 mai
- Bacău: 25 – 26 mai
- Braşov: 28 – 29 mai
- Suceava: 8 – 9 iunie
- Baia Mare: 15 iunie
- Oradea: 17 – 19 iunie
- Cluj: 23 – 26 iunie
- Bucureşti: 1 – 7 iulie.

OPTIFUEL CHALLENGE 2015 LA START
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D upă Târgu Mureş şi Jucu, lo -
ca litățile alese pentru des fă șu -
ra rea pri me lor două ediţii, fes -

ti valul or ganizat de Uniunea Naţională
a Trans portatorilor Rutieri din Romania
(UNTRR) în parteneriat cu Uniunea
In ternaţională a Transportatorilor Ru -
tieri (IRU) a avut „avanpremiera“ la
finalul lunii aprilie, printr-o paradă a
camioanelor şi motocicletelor. La fi -
nalul celor 3 zile, publicul a putut afla
care sunt „Cel mai frumos camion“,
„Cea mai frumoasă motocicletă” şi
„Cea mai populară trupă rock“, cu pre -
mii în valoare totală de 16.000 euro.

Conferinţa
Internaţională IRU
În debutul festivalului s-a desfă şu -

rat şi Conferinţa Internaţională pe tema
concurenţei loiale în transportul rutier
„Provocări şi soluţii pentru a fa ci lita
transportul durabil în Europa“. Au fost
analizate evoluţiile recente pe piaţa
transporturilor rutiere din Europa,
abordându-se problema com pe ti ţiei
loiale în regiunea euro-asiatică şi
recentele măsuri neoprotecţioniste
adop tate de State dezvoltate ale UE,
ca Germania şi Franţa, care afectează

serios atât activitatea transportatorilor
din alte State Membre, cât şi com pe -
ti tivitatea economiei europene în an -
sam blu. Au susținut prezentări în ca -
drul conferinței: Pedro Dias (DG Move,
Comisia Europeană), Iulian Matache
(Se cretar de stat în Ministerul Trans -
por turilor şi Infrastructurii), Marian-Jean
Marinescu (Europarlamentar, membru
al Comisiei pentru Transport şi Turism
a Parlamentului European), Maria
Grapini (Europarlamentar, membră a
Co misiei pentru piaţa internă şi pro -
tecţia consumatorilor a Parlamentului

T-Festival 
la Bucureşti

Radu Dinescu,
Secretar General

UNTRR:
„A treia ediţie a T-Festival a fost
un succes şi vom continua să
organizăm aceste evenimente
dedicate transportatorilor.
Festivalul a fost o oportunitate
pentru noi parteneriate de afaceri
între transportatori şi clienţii
acestora, producătorii de
camioane, precum şi furnizorii de
produse şi servicii care se
adresează industriei
transporturilor.“

Cea de-a treia ediţie a T-Festival, cel mai mare festival din Europa
de Est dedicat camioanelor, motocicletelor şi muzicii rock, s-a
desfăşurat în perioada 8-10 mai în Bucureşti la Centrul
Expoziţional Romexpo.
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European) şi Ana-Claudia Tapardel
(Europarlamentar, membră a Comisiei
pentru transport şi turism a Parla men -
tului European). 

Show, concursuri şi
ultimele noutăţi din
domeniu
La T-Festival au fost prezenţi cei

mai mari producători de camioane, se -
miremorci, vehicule comerciale, dealeri
de motociclete şi echipamente, dar şi
pasionaţi din aceste domenii. Pu blicul
prezent a putut admira ulti me le modele
de vehicule şi afla noutăţi de la
UNTRR, Scania, DAF (EVW Hold ing),
Mercedes-Benz România, Volvo
Trucks, Renault Trucks, Krone (CTE
Trailers), Mol Romania, Goodyear,
Vialtis, Castrol, Oscar Downstream,
Alpha Bank, E-Rovinieta.ro, AS24,
BMW Motorrad, Motorcycle Support,
Școala Auto-Moto AMI, Gol den Brau,
Vesta, IFPTR, Aero Art Cus tom
Airbrush şi Pro-Bike. Bineînţeles că
nu au lipsit elemente care au de lectat
publicul, precum staţia de Girls Truck
Wash & Bike Wash, show-uri moto,

truck, îndemânare, drifting, demo-uri
sau cascadorii. Au existat mai multe
zone speciale, precum EXPO, unde
s-au găsit alte tipuri de vehicule -
automobile de epocă sau prototipuri,

zona MOTO cu Harley Owners Grup,
special dedicată po se so rilor de Harley
Davidson, realizată în parteneriat cu
Pro Bike, zona FUN unde participanţii
şi-au putut face tatuaje şi au participat
la concursuri de skandenberg, iar cei
mai curajoşi au încercat Human
Slingshot (praştia uma nă), dar a fost
amenajată şi o zonă specială pentru
cei mici, cu locuri de joacă şi activităţi
pentru copii.

OST Transport, din
nou câştigător în
materie de frumuseţe
Trofeul „Cel mai frumos camion“

şi premiul cel mare de 3.000 euro şi
produse şi servicii în valoare de 2.000
euro a fost câştigat de Ioan Nagl de
la firma OST Transport, care s-a în -
scris în competiţie cu un cap tractor
Sca nia R 500 decorat cu elemente in -
spi rate din filmul Iron Man, compania
fiind cunoscută pentru frumuseţea ca -
mi oanelor deţinute, acestea fiind câş -
ti gatoare şi la alte concursuri de gen
din România. Locul al doilea a fost

ocu pat de DAF-ul XF al firmei Larimix -
speed, care a primit produse şi servicii
în valoare de 1.500 euro, în timp ce
ca mionul Freigthliner Coronado deţi -
nut de Standard Industry s-a clasat
pe a treia poziţie, primind produse şi
ser vicii de 1.000 euro. Premiul de
popu laritate din partea publicului, con -
s tând în produse şi servicii de 500
euro, a revenit lui Mihai Tomescu, po -
se sorul unui camion Peterbilt. În plus,
toţi participanţii la acest concurs au
primit câte un card de motorină cu
200 l din partea UNTRR.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Premianţii Galei UNTRR 25 de ani
Cu ocazia împlinirii a 25 de activitate a UNTRR, a fost organizată o Gală în
cadrul căreia au fost premiaţi jucători de pe piaţa de transport. La categoria
Transport Rutier, compania Rombus Transport a primit distincţia „Smart
Move Romania pentru inovare în turismul cu autocarul“, VIO Transgrup a
primit premiul pentru „Prima firmă cu capital românesc cu cel mai înalt
standard de securitate în transportul rutier- TAPA TSR 1“, Christian Tour -
„Cel mai mare operator de transport turistic“, STP Alba Iulia - „Cel mai
inovativ operator de transport metropolitan“, Ecarom a primit premiul de
„Transportul de marfă efectuat în 2014 către cea mai îndepărtată destinaţie -
Irkutsk, Federaţia Rusă“, Com Divers - „Primul ambasador Eco Effect în
România“, iar Duvenbeck Logistik a fost desemnat „Campion Eco Effect în
România“. În urma competiţiei internaţionale organizate de IRU în acest an, 6
manageri ai unor firme membre UNTRR au primit prestigioasa distincţie
Manager de top IRU 2015: Șerban Popescu - Lagermax, Viorel Angelescu -
Viotrans, Minodor Popa - Labirint, Gheorghe Radu - Do-Ra Travel, Gheorghe
Sufana - Transuf, Mircea Ioanesiu - Transcom.



P rincipala schimbare privește
activitatea de control a ANAF
ast fel încât „nu se mai sus pen -

dă din prima activitatea agenților eco -
nomici, ci se face o listă neagră a celor
care au avut probleme și, dacă te
prinde a doua oară sau a treia oară,
sigur te suspendă”, a explicat pre mie -
rul Victor Ponta.

Concret, prin noua Ordonanță de
Ur gență adoptată în 22 aprilie, s-au in -
stituit „măsuri echilibrate din punctul
de vedere al sancțiunilor contra ven -
țion ale”, evitându-se închiderea unității
e conomice atunci când se constată
pen tru prima dată, în decurs de 24 de
luni, nerespectarea prevederilor lega -
le. Așadar, inspectorii antifraudă vor
aplica gradual sancțiuni operatorilor
economici, în raport cu nivelul de gra -
vi tate a faptei săvârșite:

1. Avertisment, fără aplicarea
sanc ţiunii complementare, dacă suma
ne justificată rezultată din săvârșirea
contravenției este de până la 300 lei
inclusiv, dar nu mai mult de 3% in clu -
siv din valoarea înregistrată în casa
de marcat până la ora controlului, ori
la sfârşitul zilei dacă fapta a fost co -
mi să anterior datei controlului.

2. Amendă de la 2.000 lei la 5.000
lei, fără aplicarea sancţiunii comple -
men tare, dacă suma nejustificată este
de până la 300 lei inclusiv, dar mai
mare de 3% din valoarea înregistrată
în casa de marcat până la ora con -
tro lului, ori la sfârşitul zilei dacă fapta
a fost săvârșită anterior datei con tro -
lu lui.

3. Amendă de la 10.000 lei la
15.000 lei, fără aplicarea sancţiunii
com plementare, dacă suma nejus ti fi -
cată este între 300 lei și 1.000 lei in -
clusiv, dar este mai mică de 3% inclu -
siv din valoarea înregistrată în casă
până la ora controlului, ori la sfârşitul
zilei dacă fapta a fost săvârșită an te -
rior datei controlului.

4. Amendă de la 15.000 lei la
20.000 lei, dacă suma nejustificată
este între 300 lei și 1.000 lei inclusiv,
dar este mai mare de 3% din valoarea
în registrată în casă până la ora con -
tro lului, ori la sfârşitul zilei dacă fapta
a fost săvârșită anterior datei con tro -

lului. Ca sancțiune complementară,
se suspendă activitatea pentru 30 de
zile, începând cu cea de-a doua aba -
tere constatată într-un interval de 24
de luni. 

5. Amendă de la 20.000 lei la
25.000 lei, fără aplicarea sancţiunii
com plementare, dacă suma nejus ti fi -
cată este mai mare de 1.000 lei, dar
mai mică de 3%, inclusiv, din valoarea
în registrată în casă până la ora contro -
lu lui, ori la sfârşitul zilei dacă fapta a
fost săvârșită anterior datei controlului.

6. Amendă de la 25.000 lei la
30.000 lei, dacă suma nejustificată
este mai mare de 1.000 lei și mai mare
de 3% din valoarea înregistrată în
casă până la ora controlului, ori la
sfârşitul zilei, dacă fapta a fost să vâr -
șită anterior datei controlului. Ca sanc -
țiune complementară, se suspendă
pentru 30 de zile activitatea, începând
cu cea de-a doua abatere constatată
într-un interval de 24 de luni, indiferent
pentru care dintre situațiile prevăzute
mai sus a fost aplicată sancțiunea la
prima abatere.

Pentru situațiile prevăzute la punc -
tele 4 și 6, dacă operatorul economic
achită atât amenda, cât și o sumă
egală cu de zece ori amenda aplicată,
sanc țiunea complementară (suspen -
da rea pentru 30 de zile a activității
operatorului economic pentru unitatea
în care s-a constatat contravenția) în -
ce tează de drept în termen de 24 de
ore de la prezentarea dovezii achitării.

Banii nedeclarați
se confiscă
Totodată, noua Ordonanță de Ur -

gen ță introduce obligația întocmirii de
documente justificative atât pentru su -
mele de bani introduse în punctele de
vânzare a bunurilor sau de prestare
a serviciilor, cât și pentru cele extrase
din acestea, „astfel încât organele de
con trol să aibă la dispoziție instru men -
tele necesare pentru a identifica su -
mele care nu sunt justificate prin docu -
men te, conform legii”. Operatorul
eco nomic va avea obligația să asigure
înre gistrarea banilor deţinuţi de an ga -
jaţi la ora începerii programului de
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zează în activitate, făcând, în același
timp, dovada plății amenzii pe care
or ganul de control i-a aplicat-o.

Până acum, operatorilor economici
fără aparat electronic fiscal li se sus -
pen da activitatea pentru o perioadă
cu prinsă de la o lună la 3 luni, fără a
se ţine cont de intrarea în legalitate și
nici de plata amenzii.

Bacșișul, fiscalizat
Executivul a luat și o măsură ne -

aș teptată: a fiscalizat bacșișul, definit
în noul act normativ drept „orice sumă
de bani oferită voluntar de client, în
plus față de contravaloarea bunurilor
li vrate sau serviciilor prestate po pu -
la ției”. Operatorul economic va avea
obligația marcării bacșișului pe un bon
fiscal distinct și va putea opta dacă
banii înregistrați fiscal şi contabil vor
ră mâne la dispoziţia lui sau li se vor
dis tribui salariaţilor, potrivit unui regu -
la ment propriu de ordine interioară.
Noile reglementări prevăd:

- impozitarea bacşişului ca profit
al operatorului economic în cazul în
care acesta nu se distribuie salariaţilor
(16% sau 3% în cazul micro în tre -
prinderilor);

- necuprinderea bacşişului în sfera
TVA în cazul în care se distribuie an -
gajaților;

- impozitarea la nivelul angajatului
cu 16% impozit pe venit din alte surse,
prin reţinere la sursă, în cazul în care
bac şişul se distribuie salariaţilor;

- necuprinderea în baza de im po -
zitare a contribuţiilor sociale şi a con -
tri buţiilor sociale de sănătate, deci ne -
taxarea din acest punct de vedere.

Taximetriştii:
e haiducie!
Taximetriștii sunt, alături de cei

care prestează curierat la domiciliu,
categoriile cele mai lovite de impo zi -
tarea bacșișului, deoarece ei trebuie
să-și modifice aparatul de marcat
astfel încât acesta să emită, în afara
bonului fiscal corespunzător distanţei
parcurse de taximetru şi tarifului per -
ce put pe kilometru, şi unul pentru bă -
nuții lăsați de clienți. Asociația pentru
Drepturile Taximetriștilor Independenți
(ADTI) îl acuză pe premierul Victor
Ponta de „haiducie economico-finan -
ciară” și îl invită, printr-o scrisoare des -
chisă, să le fie client „măcar pentru o
zi”, ca să asculte „poveștile și reali tă -
țile” cu care ei se confruntă pe stradă.
Reprezentanții asociației susțin că
„bacșișul taximetristului reprezintă, în
prezent, singura formă care mai sus -
ți ne această activitate”.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Guvernul schimbă
tactica ANAF
După ce i-a băgat în sperieți pe agenții economici, cu suspendarea
activității pentru 3 lei în minus sau plus la casă, Guvernul a
modificat și completat OUG 28/1999 privind obligația operatorilor
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. 

lucru, într-un registru de
bani per so nali. În cazul
unui control, eventualele
sume găsite în plus nu mai
pot fi jus tificate ca aparți -
nân du-le angajaților. 

Pe de altă parte, dacă
pâ nă acum angajații nu pu -
teau fi buzunăriți de in spectorii
ANAF, acum ei au obligația să
le prezinte sumele de bani a -
fla te asu pra lor, atunci când se
află în incin ta unde își des fă șoa -
ră activitatea și în timpul pro gra -
mului de lucru. Pe lângă sanc țiu -
nile enumerate mai sus, se vor

con fisca toți banii ce nu pot
fi justificați prin datele

înscrise în do cu men -
tele emise cu aparate
de marcat elec tro ni -
ce fiscale, în registrul
de bani per sonali ori

în registrul special sau
în chitanţe.

Achiziția casei
de marcat ridică
suspendarea

Au fost aduse mo di ficări
și la re gimul sanc țio nării
ope ratorilor econo mici care

nu se do tea ză cu aparate
de marcat elec tronice

fis cale, deși au a ceas -
tă obligație. Astfel,

potrivit noilor re gle -
mentări, sus pen -

darea activi tății
va fi dispusă
pâ nă în mo -
men tul în care
a  cesta se con -
for mează pre -
ve  de rilor legale
și a chi zițio nea -
ză un apa rat
de mar cat pe
care îl fiscali -
zea ză și îl uti li -

mai 2015........................................................................................................................................................ 15
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E • Obținerea de câștiguri materiale
mari într-un timp relativ scurt și
cu riscuri relativ mici;

• Caracterul transfrontalier al in -
frac țiunilor face ca instru men ta -
rea acestora de către autoritățile
unui stat să fie mult mai dificilă,
în trucât pentru probarea faptelor
este nevoie, de cele mai multe
ori, de obținerea unor informații
de la autoritățile competente din
mai multe state, pe calea ce re -
rilor de asistență juridică inter -
na țională, procedură ce este cos -
ti sitoare și lentă;

• Accesul facil la echipamente mo -
der ne, care permit desfășurarea
de activități ilicite complexe;

• Posibilitatea deplasării rapide de
pe teritoriul unui stat, pe teritoriul
altui stat, a membrilor unei gru -
pări criminale; urmărirea activității
desfășurate de către aceștia
fiind, de cele mai multe ori, foarte
greu de realizat de către auto ri -
tă țile competente.

Tendințe și fraude
specifice în
criminalitatea IT
• Preocupări continue ale ele men -

te lor infractoare pentru iden ti fi -
carea de noi moduri de operare
(licitații frauduloase, folosirea de
site-uri false de escrow, site-uri
de transport, site-uri de comerț
elec tronic, site-uri de phishing),
or ganizarea şi specializarea
mem brilor grupărilor (atât asupra
ac tivităţilor desfăşurate în cadrul
ac tivităţii infracţionale, dar şi din
punct de vedere tehnic);

• Ascunderea urmelor prin Inter -
net, precum şi a circuitului produ -
su lui financiar;

• „Extraneitatea” activităţilor infrac -
ţio nale comise, astfel, parte din
aces tea sunt iniţiate din Româ -
nia, dar fie vizează victime din
stră inătate, fie sunt finalizate în
stră inătate, de unde se ridică pro -
dusul financiar;

• Folosirea în comiterea acestor
fapte a sistemelor de plată rapide
oferite prin Internet (sistem
escrow, conturi de paypal, conturi
e-gold, conturi de internet-bank -
ing) sau a celor de transfer rapid
de bani (Western Union sau
Money Gram);

• Comerţul electronic începe să se
dezvolte şi în Romania, atât în
ceea ce priveşte site-urile, folosi -
rea de in stru mente de plată elec -
tronică (de exemplu: cărţi de
credit), dar şi a numărului de per -
soa ne care achiziționează pro -
du se prin acest sistem.

Paza bună...
Înainte de a efectua tranzacții

online, trebuie făcute verificări cât
mai amă nunțite cu privire la produs
și legi ti mitatea site-ului sau serviciului
oferit.

De cele mai multe ori, trebuie acor -
dată o atenție deosebită tran zac țiilor
în care sunt implicate persoa ne din
alte țări, întrucât politicile de re turnare
a bunului sau banilor și cele de ga -

ranție sunt mai complicate. Dacă exis -
tă cea mai mică suspiciune, este reco -
mandat să se verifice telefonic per -
soana către care veți efectua plata.
Toto dată, înainte de cumpărare, tre -
buie determinate taxele de transport
și trebuie acordată o atenție deosebită,
în cazul în care vânzătorul nu acceptă
decât transferuri de bani online sau
bani lichizi.

Dacă este utilizat un serviciu de tip
„in ternet banking”, trebuie verificat da -
că site-ul băncii este legitim și valid. 

De asemenea, trebuie acordată
atenție sporită ofertelor de bunuri ne -
so licitate, întrucât acestea pot face
par te din diferite scheme de fraudare
online. 

Mihai CAZACU
mihai.cazacu@consultant.com

Fraude
informatice
Criminalitatea IT costă economia mondială 445 miliarde dolari
anual, cele mai multe dintre pierderi fiind cauzate de furtul de
proprietate intelectuală, aproape duble ca valoare faţă de cele
provocate de hackeri, potrivit un studiu citat de Reuters.

P rejudiciile provocate de furtul
unor date personale (precum
informaţii despre cardurile de

credit) sunt evaluate la 150 miliarde
dolari anual.

Internetul creează un imens po -
ten ţial de dezvoltare în toate domeniile
vieţii sociale, aplicaţiile sale fiind, prac -
tic, inepuizabile. Tehnologia oferită
des chide, însă, noi orizonturi comiterii
de infracţiuni, fie „clasice” - furtul, înşe -
lă ciunea, fie specifice - descrise în cu -
prinsul articolului, cu un caracter înalt
sofisticat. 

Uşurinţa în utilizare, costul scăzut,
rapiditatea şi asigurarea unui caracter
anonim fac din Internet un mediu pro -
pice infracţiunilor. Datorită caracterului
global al reţelei şi uriaşei sale com -
ple xităţi, po sibilităţile „de ascundere”
ale auto ru lui sunt practic nelimitate,
în cura jând, şi din acest motiv, săvâr -
şi rea de infracţiuni.

Crimă (bine)
organizată
Evoluția crimei organizate în Ro -

mâ nia în ultimii anii este strâns legată
de evoluția criminalității informatice și
de folosirea tot mai intensă a teh no -
lo giei IT, în comiterea de infracțiuni.

În urma analizelor și evaluărilor
mo du rilor de operare ale grupărilor
infrac ționale care acționează în do -
me niul criminalității informatice în  Ro -
mâ nia, s-au desprins următoarele ca -
racteristici:

• Acestea au caracter predominant
financiar, urmărind obținerea unui
produs financiar substanțial și,
de regulă, sunt vizate sisteme
de plată, produse de credit și plăți
efectuate de societăți comerciale;

• Grupările care acționează sunt
bine organizate, existând o struc -
tură și o specializare a membrilor
acestora;

• Adesea, sunt folosiți tinerii cu abi -
li tăți în a utiliza computerele și
noile tehnologii, care sunt orga -
ni zați și coordonați de către lideri
ai grupărilor infracționale;

• Se observă o trecere de la frau -
de le informatice, în care încre -
de rea era elementul primordial
în realizarea tranzacțiilor, la frau -
de în care predomină folosirea
de programe informatice;

• Există un caracter transnațional
al acestor fapte, în sensul că sunt
vizate și victime din alte țări, anu -
mite activități sunt derulate de
pe teritoriul altor state sau sunt

folosite sisteme informatice din
alte state;

• Permanenta preocupare pentru
identificarea de noi moduri de
operare, de identificare de pro -
du se ce pot fi fraudate, precum
și sisteme informatice ce pot fi
compromise;

• În ultima perioadă, s-a constatat
o reorientare a grupărilor infrac -
țio nale către fraudarea mijloa ce -
lor de plată electronică folosite
de societățile comerciale din Ro -
m ânia;

• Reorientarea grupărilor infracțio -
na le care comit fraude informati -
ce de la fraudele mărunte (preju -
di cii mici) îndreptate împotriva
persoanelor, către fraudele mari
(pre judicii mari - sute de mii/mi -
li oane de euro) împotriva com pa -
niilor.

Factori determinanți
Principalii factori care au deter mi -

nat reorientarea grupărilor criminale
către infracțiuni informatice:

„Cel mai trist aspect al vieții acum
este că știința adună cunoștințe
mai repede decât societatea adună
înțelepciune.”

Isaac Asimov, om de știință
și scriitor (1920-1992)

PUBLICITATE

Mihai
Cazacu
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P arteneriatul între RISCO și
plat forma online BursaTrans -
port asigură transportatorilor

un serviciu integrat de siguranță pri -
vind business-ul lor. Iar beneficiile sunt
multiple.

Concret, prin rapoartele RISCO,
trans portatorii au posibilitatea să veri -
fi ce dacă firma de expediție cu care
co laborează are capacitatea să ono -
reze contractul pe care îl semnează. 

Niciun transportator nu își dorește
să execute serviciul și să nu mai în -
ca  seze banii.

Serviciul RISCO reprezintă, astfel,
un atu foarte important pe o piață în
ca re multe firme au probleme cu plă -
ţi le, iar un cumul de câteva astfel de
blo caje de plată pot duce, în cele din
urmă, la consecințe grave pentru
trans portator - precum insolvența sau
chiar falimentul. 

Expunere calculată
Ce dezvăluie, de fapt, rapoartele

RISCO, în doar câteva minute? 
Date esențiale despre companiile

cu care transportatorii se pregătesc
să „bată palma“: în primul rând, aceș -
tia pot verifica dacă firma de la care
pre iau marfa are capacitatea să achite
la termen factura de transport. Astfel,
Raportul de Rating financiar reprezintă
o analiză detaliată a situației financiar-
con tabile a unei firme, ce reflectă pro -
ba bilitatea ca în următoarele 6-12 luni
a ceasta să își poată plăti obligațiile
că tre parteneri.

Un alt instrument important - ra -
por tul Limite Plăți la Termen indică su -
mele maxime între care se poate în -
scrie o factură de transport ca să fie
acceptată pentru plata la termen sau
cu bilete la ordin și cecuri. 

O altă informație la fel de im por -
tan tă este cea privitoare la eventualele
taxe și impozite neachitate către stat
- ce pot duce la blocarea contului ban -
car și, astfel, la îngreunarea plăților
că tre furnizorii de servicii. 

Rapoartele RISCO sunt realizate
de compania RisCo Servicii Fi nan cia -
re, fondată de Cătălin Dumitrescu și
Dragoș Cabat, și constituie un serviciu
adăugat celorlalte opțiuni de siguranță

pe care platforma BursaTransport le
oferă abonaților. Printre acestea se
mai numără serviciul online imple men -
tat împreună cu ARR, prin care trans -
por tatorii au posibilitatea să verifice
dacă aceia cărora le încredințează
mar fă au licențe de intermediere va -
li de, precum și managementul atent
al incidentelor de plată. Astfel, în 2014,
Bur saTransport a raportat un procent
de 87,92% plăți de transport solu țio -
na te prin intermediul aplicației. 

Unul din cele mai stabile branduri
ro mânești, cu o poziție constantă de
lider, de la fondare (în 2001) până în
pre zent, BursaTransport se află în pli -
nă expansiune regională prin brandul

123Cargo, politica sa bazându-se pe
un control foarte riguros al măsurilor
de siguranță pentru utilizatori. Acestea
sunt implementate atât la nivelul
platformei online, cât și prin suportul
pe care îl oferă constant abonaților,
sub formă de recomandări care să-i
pro tejeze de riscuri. 

Material furnizat de
BursaTransport

Rapoartele RISCO 
- centura de siguranță 
în business-ul de transport 
1 minut. Atât durează pentru un transportator să obțină o
raportare completă RISCO și, astfel, un plus de garanție privind
firmele românești cu care își încheie contractele. 

Raportul de Rating financiar reflectă
probabilitatea clientului ca în
următoarele 6-12 luni să își poată
plăti obligațiile.
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R ecent, compania de consul tan -
ță Wim Dekeyser a realizat un
raport care arată faptul că fir -

mele de transport și de asigurări din
Bel  gia suferă pierderi mai mari din cau -
za furturilor din afara acestei țări de cât
din cauza evenimentelor de a cest tip
produse între granițele națio na le.

Începând din 2010, preluările frau -
duloase de marfă au înregistrat creș -
teri anuale semnificative, ajungând de
la 6% la 31% în 2014. Iar în 86% din
cazuri făptașii au fost originari din țări
ale Europei de Est, din care 52% din
Slovacia și 14% din Republica Cehă. 

Raportul exprimă, totodată, temeri
în legătură cu conexiunea dintre falșii
transportatori și bursele electronice
de transport. „Acest tip de infracțiuni
con ti nuă să genereze îngrijorări peste
tot în Europa. Una dintre temerile ma -
jore pentru viitor ține de faptul că struc -
turile de crimă organizată vor penetra
sau vor prelua companii mici de trans -
port din Estul și Centrul Europei - din
Slovacia, Un garia, România, chiar și
din Serbia sau Bosnia - și, de ase me -
nea, din Su dul Italiei. Și este imposibil
de detectat la timp o asemenea schim -
bare de pro prie tate/management.
Ope ratorii bur se lor electronice de
trans port trebuie să fie conștienți de
gra vitatea acestei pro bleme; altfel,
le-ar putea afecta ire mediabil afa ce -
rea. Considerăm că ope ratorii
site-urilor ar trebui să accepte un oare -
care grad de răspundere, altfel va de -
veni impo si bil să-și apere modelul de
afacere”, se arată în raport. 

Wim Dekeyser a contactat patru
astfel de burse din Europa pentru a
dis cuta situația, dar nu a reușit să obți -
nă nicio reacție utilă în privința acestor
pro bleme. „Atunci când site-urile își
men țin poziția de a nu-și asuma niciun
fel de răspundere, afacerea lor se va
afla sub o presiune în creștere”. 

Cele 28 de cazuri raportate în
2014 care au implicat un transportator
fals au generat pierderi de 2.105.173

euro. Raportul subliniază, de ase me -
nea, frecvența cazurilor în care bande
din Estul Europei „confiscă” ansam -
bluri întregi de vehicule, nu mai puțin
de 100 de camioane fiind furate în
Bel gia de bande din Lituania, pe par -
cur sul unui singur an. 

Peste 9 milioane euro
în martie
La nivel internațional, în luna mar -

tie au fost raportate către IIS în total
77 in cidente. Numai în nouă cazuri a
fost ra portată valoarea pagubelor,
aces tea to talizând 10.560.000 euro.
Cea mai spec taculoasă infracțiune a
lu nii s-a înre g is trat în Franța, în
Avallon, unde 15 indivizi mascați au
ata cat mai multe vehicule de transport
valori oprite la punc tul de achitare a
taxei de auto stra dă Auxerre. Hoții au
dispărut cu dia man te, bijuterii și opere
de artă în valoare de 9 milioane euro. 

În privința altor categorii de pro du -
se sustrase în luna martie la nivel eu -
ropean, în 57% dintre cazuri nu a fost
specificată nicio categorie. În rest, în
șase cazuri au fost furate produse
elec tronice, țigări în 5 cazuri, îmbră -
că minte și încălțăminte - 5 cazuri. 

39 au fost furturi din vehicule
(50,6% din totalul de cazuri) și 30 de
furturi de vehicule. În 47 de cazuri nu
a fost precizat niciun modus operandi,
29 de cazuri fiind de spargeri (37,6%). 

Olanda a raportat către IIS 47 din
cele 77 cazuri. Pe locul al doilea s-a
situat Marea Britanie, cu 14 incidente.
Câte trei incidente au fost raportate de
către Franța, Germania, Italia și Africa
de Sud și câte unul de către Belgia,
Da ne marca, Irlanda și Spania. 48%
dintre incidentele raportate în martie
au avut loc în parcări nesecurizate. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Companiile mici,
vizate de organizațiile
infracționale
Ediția din luna aprilie a buletinului informativ al TAPA EMEA,
Vigilant, aduce o dată mai mult în atenția întregii Europe
activitățile infracționale din lumea transporturilor ai căror autori
provin din Estul continentului. Iar temerile privind infiltrarea
organizațiilor infracționale în companii de dimensiuni mici din
această regiune sunt în creștere...

Bandele „nomade”
Est-europene ramân
principala cauză a furturilor
din parcările de pe autostrăzi,
după care bunurile sunt
trimise rapid către Est.
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A ceștia au dat un semnal pu -
ter nic în ultimii ani de mon -
strând că sunt pregătiți să își

asume schimbările importante și ra -
pi de din piața transporturilor rutiere.

Prima grijă a fost legată de creș -
te rea rapidă a eficienței în transpor -
tu rile rutiere la nivel global.

A părut ciudat, la început, să ve -
dem pro ducătorii de autovehicule
luând po ziții ferme legate de creșterea
prețu ri lor la carburanți. Mulți au crezut
că este vorba doar despre o mișcare
„po litică“. Era firesc ca principalii fur -
ni zori ai transportatorilor să fie alături
de a ceș tia în fața unei realități care a -
me nin ța să diminueze drastic inves -
ti țiile în transporturile rutiere.

Nu a fost așa. În doar câțiva ani,
pro ducătorii au doborât barieră după
ba rieră, punctând spectaculos la ca -
pi tolele eficiență și protecția mediului.

Răspunsul realist
Practic, în ultimii ani, producătorii

și-au asumat rolul de lideri ai unui pro -
ces accelerat de modernizare în trans -
por turi. Iar implementarea inovațiilor,
a tehnologiilor moderne, s-a realizat
în etape bine gândite pentru a putea
fi asimilate de piață. Nu era suficient
doar să apară noi vehicule, mai per -
for mante, ci trebuia ca acestea să fie
ex ploatate corect. Cine se gândea că
pro ducătorii de vehicule comerciale
se vor implica direct în pregătirea șofe -
ri lor sau în realizarea de soluții IT pen -
tru monitorizarea flotelor? Astăzi, ca -
mi o anele diesel se încadrează în
nor mele de poluare EURO 6 și au un
con sum mediu considerat, nu demult,
im posibil.

În ciuda eforturilor mari pentru a
men ține lucrurile la un nivel cât mai
sim plu pentru utilizatori, un lucru a de -
ve nit clar: toată această modernizare
cere o pregătire din ce în ce mai bună.
Și nu discutăm doar despre șoferi.

Optimizarea costurilor presupune
par curgerea unui lanț de etape, pentru
fiecare fiind necesare decizii asumate
în mod profesionist - configurarea co -
rec tă a vehiculului în funcție de con -
di țiile de utilizare, pregătirea perso -

na lului pentru folosirea la maxim a
avan tajelor oferite de tehnologiile mo -
derne, service fără sincope...

Însă, în continuare, discutăm
despre mo toare diesel și autovehicule
con du se de șoferi.

Există alternativă
Pe lângă eforturile pentru crește -

rea eficienței, constructorii de vehicule
co merciale au mai făcut o demon stra -
ție - camioanele, vanurile și autobu -
zele pot utiliza surse alternative de
ener gie. Deși impactul comercial este
unul redus, este important pentru în -
trea ga industrie a transporturilor să
știe că există un viitor și după ter mi -
narea resurselor de petrol.

Biocarburanți, gaz, curent electric
- lista este lungă și fiecare formă de
energie are plusuri și minusuri. Însă
este greu de făcut un pariu legat de
va rianta câștigătoare. Producătorii
așteaptă semnale clare venite din par -
tea autorităților pentru a se concentra
pe tehnologiile „corecte“. Totuși, în aș -
t eptarea unei decizii la nivel global,
sau măcar a autorităților europene,
lu crurile nu stau pe loc. Electricitatea
își face loc tot mai mult în orașe, fiind
so luția ideală din punct de vedere al
p o luării, inclusiv fonice. O variantă in -
termediară este tehnologia hibrid.

Există flote de autovehicule în
Europa care utilizează și alte forme de
carburanți alternativi, fără bariere de
netrecut din punct de vedere al dis -

tan ței parcurse și în condiții de efi -
cien ță superioară față de motorină.

Este vorba despre biodiesel și
gazul natural comprimat (CNG). Este
notabil faptul că ambele tehnologii
și-au făcut anul acesta debutul și în
Ro mâ nia, calculele preliminare ară -
tând reduceri semnificative ale costu -
ri lor pentru companiile care au făcut
acești pași îndrăzneți.

Răspunsul
tehnologiei
O privire aruncată asupra capit o -

le lor de cost ale unei companii de
transport ne arată că salariile și car -
bu rantul însumează aproximativ 80%
din totalul costurilor. În aceste condiții,
este firesc ca aceste două segmente
să beneficieze de cea mai mare aten -
ție din punct de vedere al inovațiilor.
Camioanele autonome, vehicule inte -
li gente capabile să comunice între ele,
re prezintă tehnologii ale prezentului.
Este de așteptat ca în câțiva ani să
le vedem „la treabă“, pentru început
într-o formulă de compromis cu zona
tradițională. Astfel, viitorul companiilor
de transport va depinde tot mai mult
de capacitatea de implementare a teh -
no logiilor moderne, de deschiderea
către nou și, bineînțeles, de crearea
unor sisteme interne pentru continua
per fecționare a angajaților.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Un joc 
de strategie
Tehnologii moderne, carburanți alternativi, configurații optimizate
sunt principalele direcții în care producătorii de vehicule
comerciale își concentrează forța inovatoare.

Biodiesel-ul și gazul natural
comprimat au început să fie
utilizate de către
transportatorii din România.
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tă a deflectorului de aer pe cabină
poa te reduce avantajul țintit prin mon -
ta rea kit-ului aerodinamic. Vehiculul
este echipat cu un mâner de ma ne -
vrare care permite ajustarea rapidă a
deflectorului de aer.

Comportamentul
șoferului
În determinarea eficienței con su -

mu lui de carburant, stilul de conducere
joa că un rol major. Un stil calm şi efi -
cient poate economisi cu 3% până la
7% din combustibil. Sistemul interactiv
de asistență a șoferului (DPA) îl va
ajuta pe acesta să-și dezvolte și să-și
mențină cel mai eficient stil de con -
ducere posibil. PDA este un program
in teractiv de instruire a șoferului, ce-l
ghidează pentru a adopta cel mai efi -
cient stil de condus, îndrumându-l spre
o utilizare optimă a funcțiilor vehicu -
lu lui în vederea reducerii costurilor de
car burant și întreținere. Nu trebuie
omi să nici anticiparea sau frânarea
eficien tă, minimizând uzura compo -
ne n telor frânei de serviciu. Sistemul
DPA verifică utilizarea frânei de picior
și oferă șoferului instrucțiuni pentru o
folosire cât mai bună a sistemelor de
frânare suplimentare. În sprijinul șo -
fe rului, DAF propune pilotul automat
pre dictiv (PCC), ce se bazează pe
teh nologia GPS. Anticipând iminentele
mo dificări ale înclinației drumului,
siste mul poate anula viteza presta bi -

lită, poate modifica strategia de schim -
bare a treptelor de viteză sau poate
activa funcția EcoRoll pentru a eco -
no misi combustibil. La aplicațiile nor -
male de transport pe distanță lungă,
grație PCC se poate obține o eco no -
mie de carburant de 1,5%, iar pe tra -
se ele deluroase, chiar și până la 4%.

Siguranță 
marca DAF
Proiectarea mașinilor pornește de

la ideea de a oferi maximă siguranță
atât conducătorului, cât şi ceilorlalţi
par ticipanţi la trafic. Oboseala duce
la pierderea concentrării şi constituie
o cauză majoră a accidentelor, dar
DAF încearcă să reducă riscul unor
ast fel de accidente. Cabina conferă
un control bun al temperaturii, nivel
scă zut de zgomot în interior, scaune
cu spătar înalt și reglaj al coloanei de
di recție. Călătoria în condiții de sigu -
ran ță și relaxare este sporită și de sis -
te me precum Controlul adaptiv al vite -
zei (ACC), ce reduce efortul de
con du cere pe autostrăzi aglomerate.
ACC beneficiază și de funcția FCW de
avertizare la coliziune iminentă, ce
spo rește siguranța vehiculului, prin
aler tarea conducătorului auto privind
o coliziune frontală iminentă. Apoi,
avem Controlul vitezei la coborârea
pan tei, Avertizarea la depășirea benzii
de rulare (LDWS) şi Controlul stabi li -
tăţii vehiculului (VSC). Sistemul elec -
tro nic de frânare (EBS) oferă șoferului

un răspuns rapid şi precis şi, la nevoie,
o putere maximă de frânare fără blo -
ca rea roţilor. Sistemul EBS include
func țiile Brake Assist, ABS (anti-blo -
care) şi SMR (controlul cuplului de
trac tare), precum şi integrarea com -
ple tă a MX Engine Brake sau Intarder.
Pentru a maximiza nivelul de siguranță
la care operează vehiculele DAF, ingi -
nerii au gândit și un sistem de camere
de luat vederi, ce sporește vizibilitatea
și oferă o perspectivă nerestricționată
a zonelor critice din fața sau lateralul
camionului.

Pachetul Safety
& Efficiency
O mașină echipată special con -

form ideilor descrise mai sus a fost
pre gătită de DAF pentru RoadShow
2015. Vehiculul a fost dotat cu moto -
ri zarea MX11 440 și cuplat la cutia AS
Tronic cu 12 viteze combinată cu MX-
brake, transmisia optimă fiind ga ran -
tată. Mașina a fost configurată pentru
transportul internațional și beneficiază
de rezervoare de 845 și 430 l, rezervor
AdBlue de 90 l, scaun șofer Luxury,
mo nitorizare sarcină pe axe, frigider
și sertar sub cușeta interioară, faruri
cu LED și lumini de viraj. Fuel Saver
& Safety Pack include controlul predic -
tiv al vitezei de croazieră (PCC), pilotul
au tomat adaptiv (ACC), sistemul elec -
tro nic avansat de frânare (AEBS), a -
ver tizorul de coliziune frontală (FCW)
și sistemul de avertizare la părăsirea
ben zii (LDWS), iar opțional se poate
oferi motorizarea MX13 460 și cabina
Super Space Cab cu Skylights.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Eficiența în
transporturi -
versiunea DAF
O dată cu lansarea generației EURO 6, DAF țintește să își confirme
poziția vizavi de eficiența consumului de carburant. Astfel, a
lansat pachetul de conducere economică și siguranță în trafic.

Sistemul interactiv de asistență a
șoferului (DPA) îl va ajuta pe
acesta să-și dezvolte și să-și
mențină cel mai eficient stil de
conducere.

P entru a putea obține un con -
sum optim de combustibil,
trans misia trebuie să fie foarte

e ficientă, însă trebuie ținut cont și de
alți factori care influențează consumul,
pre cum configurația de ansamblu a
ve hiculului, condițiile de întreținere și
stilul de conducere.

Transmisie 
optimă
Punctul de plecare îl reprezintă

trans misia, care trebuie să canalizeze

pu terea de la motor către roți, cu pier -
deri minime. DAF beneficiază de mo -
toa re ce oferă un cuplu ridicat la turații
joa se, iar pentru a asigura o eficiență
ma ximă, există un reductor de viteză
cu o singură treaptă cu raport rapid.
Tot legat de transmisie, amintim func -
ția EcoRoll, care este standard pentru
vehiculele DAF cu o cutie de viteze
AS Tronic, și asigură o economie de
com bustibil la coborâri lungi, pe pante
uşoare, iar Eco Mode reduce con su -
mul de combustibil prin asigurarea
unei rulări line, evitând limitele pentru

care valori doar puțin mai mari ale cu -
plului sau ale accelerației ar duce la
un consum de combustibil mai mare. 

Opțiunile 
potrivite
Pentru cei ce doresc să scoată

maxim din camionul lor, DAF oferă
pa chete de opțiuni special concepute
pentru a maximiza eficiența com bus -
ti bilului. Opțiunea standard de Pilot
au to mat (Cruise control) include func -
ția de Pilot automat pentru o rulare
lină (Mild Cruise Control), care asigură
creș terea vitezei la valoarea pre sta -
bi lită în cel mai eficient mod de utili -
za re a carburantului. Controlul adaptiv
al vitezei de croazieră (Adaptive
Cruise Control) ajută la poziționarea
co rectă în trafic, iar controlul predictiv
al vitezei de croazieră (Predictive
Cruise Control) economiseşte com -
bus tibil prin anticiparea condiţiilor de

drum, cum ar fi
pantele, cur be -
le, inter sec ţiile şi
limitările de vi te -
ză. Știm că o
gre utate re du să
înseamnă o ca -
pa  ci tate uti lă
mai mare sau
un consum de
com  bustibil mai
mic, iar e chi pa -
rea ma șinii cu

jenți de alu miniu nu a du ce un plus
doar în zo na es tetică, ci și cos turi de
în tre ți nere mai reduse.

Aerodinamica este, de asemenea,
importantă. În funcţie de tipul şi di -
men siunile semiremorcii, un deflector
de aer pe cabină și manșoanele late -
ra le pe capul tractor pot reduce con -
su mul cu 10%, iar fustele laterale su -
pli mentare pot câştiga cel puţin încă
un procent. Cele mai bune rezultate
po sibile privitoare la pachetul aero di -
namic vor fi obținute doar prin reglarea
lor corespunzătoare. O fixare inco rec -

Grație PCC (pilot automat
predictiv) se poate obține o
economie de carburant de 1,5%,
iar pe traseele deluroase,
până la 4%.
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rulare. Prin inter mediul unui sistem de
ma na ge ment al presiunii aerului, com -
pre sorul este activat numai în mo men -
tele în care chiar se utilizează aer com -
pri mat, ceea ce scade timpul de operare
al aces tuia cu 90%, în comparație cu un
tip de compresor cu funcționare per ma -
nentă în transportul de lungă dis tanță. 

Modulul MAN TeleMatics este, de a -
se menea, dotare standard pe TGX Effi -
cientLine 2. Camionul transmite con su -
mul de combustibil și informațiile de
men  tenanță către managerul flotei, prin
intermediul sistemului telematic. Ma -
nagerul este capabil să mo ni to rizeze de
la consumul de carburant pe vehicul și
șofer, până la presiunea în pneuri și
starea frânelor pentru în treaga flotă, prin
intermediul unui portal de date, pentru
a se asigura că nu se folosește mai mult
combustibil decât este cu adevărat
necesar. 

Nu în ultimul rând, ca parte a ser -
viciului gratuit MAN ServiceCare, atelie -
rele MAN programează opera țiuni de
întreținere a vehiculelor la cererea
clienților. 

Pionierat cu
EfficientCruise GPS 
Economii uriașe de combustibil se

pot realiza prin anticipare și prin utili za -
rea momentului și a fazelor de ru lare -
o provocare care este stăpânită per fect
de profesioniştii cu experiență la volan.
Pentru a scuti șoferul să facă asta pe
rute lungi și nefamiliare, pre cum și pentru
a veni în sprijinul șofe rilor mai puțin
experimentați, MAN ofe ră un sistem de
pilot automat controlat prin satelit. 

Sistemul de asistență calculează în
avans secțiunile de rampă și pantă,
folosind date 3D de mapare stocate la
bord și poziția GPS a vehiculului. Sis -
temul anticipează și controlează auto -
mat viteza la rulajul în rampă și în pantă,
în așa fel încât să utilizeze iner ția și
momentul cinematic al vehi cu lului, pen -
tru a economisi combus ti bil. Un camion
încărcat cu 40 tone economisește până
la șase procente de combustibil cu acest
sistem, fără a pierde timp pe drum.

Sistemul de asistență controlează
viteza în exact acelaşi mod ca şi un şofer

foarte bine pregătit, dar face acest lucru
în mod automat. Mai mult, Effi cientCruise
poate reacționa chiar mai anticipativ
decât un șofer foarte efi cient, sistemul
putând calcula tra seul și in jec  ția de
combustibil cu mai mulți kilo metri în
avans, indiferent că este zi sau noapte. 

Conducătorul auto poate seta vite -
za dorită și patru limite de toleranță,
în funcție de care EfficientCruise cal -
cu lează cea mai potrivită viteză pentru
ru lajul în rampă și în pantă. Șoferul
poate re gla în orice moment nivelul
de to le ran ță pentru abaterile de la vite -
za setată, pentru a se potrivi scena -
riului său de conducere. Cele patru
niveluri pre se tate simplifică procesul
alegerii. 

EfficientRoll:
economie din inerție
Modelele MAN TGS și TGX cu

TipMatic 2 vin echipate cu funcțiunea
EfficientRoll, care economisește com -
bus tibil profitând de inerție în pantele
ușoare. Cutia de viteze trece în mod
automat în punctul neutru și permite
vehi culului să coboare în inerție, fără
ca efectul de frână de motor să reducă
viteza acestuia. Acest fapt permite
vehi culului să continue rularea pe su -
prafața plană. Dacă vehiculul acce le -
rea ză pes te limita de viteză prestabilită
în rularea în pantă în inerție, MAN
TipMatic 2 re cuplează treapta de
viteză. 

Andreea ALECU
andreea.alecu@ziuacargo.ro

MAN TGX EfficientLine 2 

Generația
următoare
MAN TGX EfficientLine 2 combină măsuri și tehnologii de
economisire a combustibilului în cadrul unui model coerent și fără
compromisuri. Stabilind noi standarde în domeniu, cea de-a doua
generație EfficientLine propune o reducere a consumului de
carburant cu 6,57% comparativ cu rezultatele primei generații. 

C u peste 4.600 de vehicule și
pa chete vândute în întreaga
Eu  ropă, MAN TGX Effi -

cientLine 2 reprezintă răspunsul pro -
du cătorului german de camioane la
pre siunea tot mai mare din partea
pieței, generată de necesitatea de re -
du cere a costurilor, de creșterea pre -
țului combustibililor, dar şi de regu la -
mentele tot mai severe privind emisiile
poluante.

În cadrul unui test pe o distanță de
5.217 km, certificat de către TÜV SÜD,
în condiții topografice solicitante, TGX
Effi cientLine 2 a demonstrat că este
po  sibilă economisirea unui procent de
com  bustibil suplimentar de 6,57% com -
pa  rativ cu prima generație TGX Effi -
cientLine. Pe parcursul celor opt zile
de testare, vehiculele, fiecare dintre ele

a vând o încărcătură de 38,2 t, au par -
curs 46% din distanță (2.399 km) rulând
în rampă. 

Tehnologia face
legea
Toate noile sisteme electronice

pentru reducerea consumului de com -
bus tibil reprezintă dotări standard pe
TGX EfficientLine 2. Sistemul predictiv
de pilot automat EfficientCruise poate
rea liza o economie de până la 6% da -
to rită utilizării optime a momentului
ener getic la coborârea pantelor și ur -
carea rampelor. 

Lanțul cinematic al modelului TGX
este adaptat unui mod de conducere
eco nomic, de turație redusă, prin inter -
me diul noilor motorizări D26 TopTorque.

Noile propulsoare dispun de un cuplu
crescut cu 200 Nm, acest plus fiind în
special util în rampe, re sim țindu-se mai
puțin necesitatea schim bării într-o treap -
tă inferioară de viteză și, deci, generând
o economie de combustibil. Noua func -
ție Speed Shifting schimbă mai repede
trep tele 10, 11 și 12 și reduce întreru -
pe rile de trac țiune la deal. 

Reducerea constantă a frecării și a
rezistenței la rulare sunt deja în ADN-ul
TGX EfficientLine 2. Din acest motiv, au
fost eliminate parasolarele și goa r ne le
pneumatice de pe aco pe riș, fiind montate
fuste laterale la nive lul șasiului pen tru
un plus de econo mie. Setarea li -
mitatorului de viteză la 85 km/h, în loc
de 89 km/h, reduce rezis tența la rulare
cu zece la sută. Sunt, de asemenea,
utilizate pneuri cu rezistență redusă la

Pachetul EfficientLine 2
combină următoarele
elemente: EfficientCruise,
MAN TipMatic 2, Speed
Shifting, Idle Speed Driving,
Air Pressure Management,
pachet aerodinamic,
limitator de viteză la 85
km/h, lumini de zi,
rezervoare de aluminiu
pentru carburant și aer
comprimat. De asemenea,
pachetul exclude roata de
rezervă, parasolarele și
claxoanele pneumatice.

Clienții pot comanda pachetele
EfficientLine și pentru alte modele, cum
ar fi vehiculele solo TGS cu 2 și 3 axe,
precum și pentru vârful de gamă D38, la
un preț foarte atractiv.



Sistemul de cameră și radar, cu
func țiuni de menținere a benzii de cir -
cu lație și de prevenire a coliziunilor,
re glează viteza, frânează atunci când
este nevoie și ajustează direcția în
mod automat. Combinația de sisteme
creează un vehicul autonom, care
poa te opera în siguranță într-o gamă
lar gă de condiții de trafic, vehiculul
res pectând în mod automat restricțiile
de viteză afișate în anumite zone,
reglea ză distanța față de vehiculul din
față și utilizează funcțiunea stop-and-
go în timpul orelor de vârf. 

Sistemul Highway Pilot nu inițiază
ma nevre automate de depășire, de
schim  bare a benzii de circulație sau de
ieșire de pe autostradă, în aceste cazuri
fiind necesară intervenția șo fe rului. Prin
in termediul interfeței de uti li zare, sis -
temul îl informează per ma nent pe șofer
în legătură cu sta tu sul curent și acceptă
instrucțiuni. Șofe rul poate dezactiva
manual Pilotul și are posibilitatea de a
prelua controlul și a anula orice setare
automată în ori ce moment. Dacă siste -
mul nu mai este capabil să proceseze
condiții cruciale ale traficului sau me -
diului, de exemplu din cauza unor lucrări
de pe autostradă sau din cauza unor
condiții meteo nefavorabile, șoferul este
anun țat că trebuie să preia controlul,
vizual și auditiv. 

Tehnologia de pe
Inspiration Truck
Unitatea radar este poziționată în

cen trul barei frontale a vehiculului și
mo nitorizează șoseaua pe distanță
scur tă și lungă. Senzorul de lungă dis -
tanță acoperă aproximativ 250 m și
are un unghi de deschidere de 18 gra -
de. Cel pentru distanță scurtă acoperă
70 m și o deschidere de 130 grade,
de tectând vehiculele dintr-o zonă mai
largă, care ar putea să intre pe banda
pe care circulă camionul. Radarul
frontal oferă baza pentru sistemele
Adap tive Cruise Control și Active
Brake Assist.

Zona din fața camionului este mo -
ni torizată, de asemenea, de către o
ca meră stereo, montată deasupra bor -
dului, pe interiorul parbrizului. Camera
acoperă aproximativ 100 m și are un -
ghiuri de deschidere de 45 grade ori -
zon tal și 27 de grade vertical. Camera
recunoaște marcajele de pe pavaj și
comunică eficient cu caseta de direcție
a sistemului Highway Pilot pentru a
menț ine camionul pe banda de circu -
lație în mod autonom. 

Sistemul ACC folosește același
hardware și software ca și cel montat
pe MB Actros și Freightliner Cascadia
Evolution. Caseta de direcție de pe
Freight liner Inspiration Truck și-a de -
mon strat deja calitățile pe camioanele
Mer cedes-Benz încă din 2011. Ca me -
ra sistemului Lane Keeping Assist are
la activ 80.000 km de teste și a fost
fo losită în cadrul tuturor proiectelor
Mer cedes-Benz Advanced Engine e -
ring începând cu anul 2008. Tot în
2008, a început și testarea unității
radar, care a înregistrat peste 3 mi li -
oane de km. 

Un „look” pe măsură
Exteriorul camionului Freightliner

In spiration este dominat de designul
capotei, care se suprapune peste grila
ra diatorului. Aceasta poate fi împinsă
îna inte și rabatată. Ușile sunt desena -
te în așa fel încât să se „topească”
per fect în contururile părții frontale a
ve hiculului. Panelurile laterale for mea -
ză o singură unitate cu capota și cu
arcadele roților, acestea din urmă fiind

optimizate din punct de vedere aero -
di namic. 

Sistemul de iluminare exterioară
cap tează imediat privirea: numărul de
înmatriculare, indicatoarele și grila de
radiator fiind iluminate în albastru când
camionul se află în modul autonom și
în alb și galben în operare standard.
Fa rurile cu un design special se înscriu
per fect în „peisaj”. 

La interior, premiera o reprezintă
folosirea unor scaune tip banchetă, la
care se adaugă iluminarea cu ha lo -
gen, care creează o ambianță plăcută
și odihnitoare. 

Pionierat 
în conducerea
autonomă
După Cascadia Evolution Truck și

SuperTruck, Inspiration Truck repre -
zin tă cea de-a treia demonstrație a
co erenței strategiei tehnologice a
Freight liner Trucks în SUA. Iar Daim -
ler, în calitate de jucător global, de -
monstrează modul în care tehnologiile
inteligente pot să se deplaseze de-a
lungul mărcilor din cadrul grupului în
cel mai scurt timp. Platforma mondială
a Daimler Trucks permite realizarea
unor importante economii. De ase me -
nea, concernul a adoptat un concept
unic care permite sinergii între sectorul
de vehicule comerciale și cel al auto -
tu rismelor. În domeniul vehiculelor co -
mer c iale, Highway Pilot este singurul
din lume care dispune de acest tip de
tehnologie bazată pe senzori și
cameră, care face posibilă operarea
autonomă, de la accelerarea inițială,
până la urmărirea limitărilor de viteză. 

În termenii vehiculelor comerciale,
este incorect să te referi la camioanele
aflate în mod autonom ca la vehicule
fără șofer. Acesta rămâne „stăpânul”
absolut al camionului, tehnologia ne -
ce sitând prezența la volan a unui con -
ducător auto calificat. Șoferul este o
importantă parte a sistemului și trebuie
să preia controlul în diverse situații de
trafic pe autostradă, cât și pe drumuri
naționale, în oraș sau atunci când
preia o semiremorcă și face livrări. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

D upă ce, în luna iulie a anului
tre cut, Daimler Trucks a oferit
pri ma demonstrație cu un ca -

mion autonom, modelul Mercedes-
Benz Future Truck 2025, care a cir -
cu lat pe un sector închis al autostrăzii
A14 din apropiere de Magdeburg,
Germania, Inspiration Truck reprezintă
ur mătorul pas important către pro duc -
ția de serie a sistemului Highway Pilot.
Inginerii de la Daimler au transferat
sistemul către marca Freightliner și
l-au modificat pentru utilizarea pe auto -
stră zile americane. Rezultatul a fost
că statul Nevada a certificat două ca -
mioane Freightliner Inspiration pentru
a opera regulat pe drumurile publice. 

Înainte de a fi licențiat, camionul
a acoperit peste 16.000 km pe un cir -
cuit de testare din Papenburg, Ger ma -

nia. În ciuda tehnologiilor comune,
Freightliner Inspiration Truck și Mer -
ce des-Benz Future Truck, precum și
mo delele standard ale celor două
mărci, sunt concepte independente
de vehicule, adaptate necesităților pie -
țe lor cărora sunt destinate.

Un Pilot special
Vehiculul are la bază modelul de

serie Freightliner Cascadia, care a fost
echipat cu tehnologia Highway Pilot,

ce include un radar frontal și o ca meră
stereo, la care se adaugă siste me care
și-au demonstrat deja efi cien ța, cum
ar fi Adaptive Cruise Con trol, deja
dotare standard pe Freight liner
Cascadia și Mercedes-Benz Actros.

După ce aduce camionul pe auto -
stra dă, șoferul poate activa sistemul
Highway Pilot, camionul trecând în
mod autonom și adaptându-și viteza
condițiilor de trafic. Șoferul primește
un mesaj de confirmare pe panoul de
in strumente, „Higway Pilot active”. 
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FFrreeiigghhttlliinneerr  IInnssppiirraattiioonn  TTrruucckk

AAuuttoonnoommiiaa
ddeevviinnee  rreeaalliittaattee

FFrreeiigghhttlliinneerr  IInnssppiirraattiioonn  TTrruucckk,,  eecchhiippaatt  ccuu
ssiisstteemmuull  HHiigghhwwaayy  PPiilloott,,  eessttee  pprriimmuull  ccaammiioonn
aauuttoonnoomm  ddiinn  lluummee  ccaarree  aa  pprriimmiitt  lliicceennțțăă  ddee
cciirrccuullaațțiiee,,  șșii  aannuummee  îînn  ssttaattuull  NNeevvaaddaa,,  SSUUAA..
AAcceessttaa  rreepprreezziinnttăă  uunn  ppaass  iimmppoorrttaanntt  ccăăttrree
pprroodduuccțțiiaa  ddee  sseerriiee  aa  ccaammiiooaanneelloorr  ccaarree  ssee
ppoott  ddeeppllaassaa,,  cceell  ppuuțțiinn  ppee  oo  ppoorrțțiiuunnee  ddiinn
ddrruumm,,  ffăărrăă  iinntteerrvveennțțiiee  uummaannăă..

Siguranță crescută
Conducerea autonomă poate
crește eficiența din punct de
vedere al consumului de
combustibil, poate crește
siguranța traficului și poate reduce
emisiile de CO2. Testele recente
efectuate de Mercedes-Benz și
Freightliner Trucks indică faptul că
se poate obține o reducere a
consumului de combustibil cu
până la cinci procente.

Stres redus
Conducerea autonomă reduce
stresul și oboseala șoferului în
cursele de lungă distanță. În
același timp, șoferul câștigă
timp pentru alte sarcini și
activități de comunicare. Este
posibil ca acesta să preia, în
timp, sarcini care, în prezent,
sunt acoperite de către dispecer.



Optifleet Map
- Localizarea autovehiculelor în timp real: viteza

autovehiculului, locul, direcţia, numele
conducătorului auto şi starea cardului acestuia.

- Analizarea istoricului de parcurs al
autovehiculelor.

- Optimizarea traseelor pentru evitarea
kilometrilor suplimentari.
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O ptifuel Solutions este un pro -
ces în mai multe etape, care
in clude configurarea ve hi cu -

lului (Optiroll, Opticruise, Optidriver,
Opti fleet), instructaj (fizic și/sau pe su -
port electronic, la predarea vehiculului,
prin care se explică funcțiile mașinii),
mo nitorizare, training, iar apoi supra -
ve gherea și menținerea performan țe lor
sau a aptitudinilor dobândite de șoferi
în urma pregătirii.

În cadrul acestui program, sistemul
telematic Optifleet oferă patru module
di ferite de verificare și niveluri de uti -
lizare, care pot fi activate în orice com -
bi nație necesară clientului. Modulul
„Map“ se referă la geolocalizarea ca -
mi onului pe hartă și geofencing. „Check“
este cel mai detaliat și cel mai ma te -
ma tic dintre toate cele patru, fiind vorba
efectiv de numere, per for man ță și pa -
ra metri de utilizare a ve hi culului. „Drive“
se ocupă cu datele „so ciale“: informații
despre timpii de con ducere și odihnă
ai șoferilor, ofe rind inclusiv posibilitatea
descărcării de la distanță a datelor din
tahograf și a celor stocate pe carduri.
În fine, mo du lul „Link“, oferă posibilitatea
co mu nicării între calculatorul de la bază
și vehicul; se pot trimite mesaje, puncte
de încărcare sau chiar întregi trasee, de
la punctul de încărcare la cel de des -
cărcare.

„Vorbim despre un sistem care a
fost special dezvoltat pentru vehiculele
Renault Trucks, care înțelege foarte
bine toți parametrii funcționali ai ma -
șinii, știe să puncteze zonele în care
poate performa vehiculul și observă pa -
rametrii cei mai importanți pentru ceea
ce înseamnă echipamentul Re nault
Trucks, dar și pentru necesitățile cli en -
tului“, a spus Radu Apostu, Opti fleet
manager Renault Trucks Ro ma nia. 

Optifleet se accesează prin in ter -
mediul unui portal web, în browserul
de internet, ceea ce înseamnă că ac -
cesul este facil și de pe smartphone
sau tabletă, fără să fie nevoie de apli -
cații sau software special. Accesul se
realizează pe bază de user și parolă,
fiind disponibile trei tipuri de conturi: cel
de utilizator (rapoarte și pozițio na re),
cel de administrare (poate împărți flota
la dispeceri-utilizatori, poate crea conturi

noi de utilizatori din cadrul fir mei, poate
aloca vehicule și șoferi uti li zatorilor, dar
nu are acces la ra poar te) și „client
tracking account“, care se dă la cerere
și prin care clientul fir mei de transport
poate să vadă unde e marfa, când
ajunge etc.

Link și Map -
management eficient
O dată cu modulul Link, pe mașină

vine instalat un monitor HD supli men -
tar, de 7 inch, cu touch screen. Acesta
per mite, de asemenea, instalarea foar -
te ușoară și la un cost minim a navi -
gației de producător. Utilizatorul are po -
sibilitatea de a stabili, de la birou, traseul
pentru vehiculul său, din punc tul de
încărcare la cel de descărcare, care se
trimite către camion; șoferul pri mește o
notificare de încărcare pe care trebuie
să o accepte cu un click, iar GPS-ul în -
ce pe să-l ruteze către punc tul respectiv,
apoi către cel de des cărcare. 

În modulul Map, fiecare punct în -
scris în istoricul sistemului conține foar -
te multe date, despre mașină, de spre
utilizarea ei, despre mesajele trans mise
etc. Astfel, există anumite li mi tări privind
intervalul la care se mar chează puncte
în istoric. Acest in ter val poate fi setat
în funcție de dis tan ța parcursă, de timp
sau de starea ma șinii (a plecat de pe
loc, a depășit o anumită viteză etc).
Când unul dintre cele patru module de
i den tificare este satisfăcut, se lasă au -
to mat puncte în istoric. Un alt mod de
a afla unde este ma șina este la soli ci -

ta rea utilizatorului. Ast fel, informația dis -
po nibilă pentru un punct din istoric inclu -
de date de spre vehicul și poziționarea
acestuia, viteză, despre cardul tahograf
utilizat, kilo metraj total, nivel de com -
bustibil în rezervor, despre temperaturile
din semiremorca frigorifică etc. 

Check - tot ceea ce
trebuie să știi
Modulul Check oferă utilizatorului o

mo nitorizare detaliată a oricăror pa ra -
metri care îi sunt necesari pentru a
analiza în detaliu starea unui vehicul și
activitatea unui șofer, prin inter me diul
mai multor tipuri de rapoarte. 

Întâi este necesară stabilirea unui
profil de raport. Fiecare transportator
își poate seta niște marje în funcție de
profilul și de particularitățile acti vi tă ții
sale. Se pot selecta termene și re pe re
de timp pentru trimiterea cu re gu laritate
a rapoartelor către una sau mai multe
adrese de e-mail. Acestea vin cu evi -
den țierea pe cod de culori a deviațiilor
de la marjele prestabilite. Astfel, este
foar te ușor pentru ma na ger să identifice
dacă există vreo pro blemă pe undeva.
Se poate genera un singur tip de raport
o dată, dar poate acoperi mai multe ve -
hi cule sau mai mulți șoferi. 

Raportul de date generale, care
poate fi generat pe vehicul/grup de ve -
hicule, sau pe șofer/grup de șoferi, este
cel mai cuprinzător dintre toate. Clientul
are acces la și poate selecta sin gur (bi -
fa re/debifare) parametrii pe care vrea
să îi urmărească în cadrul a cestor ra -

Informare maximă 
cu Optifleet

Optifleet
Link

- Comunicarea
prin e-mail cu
şoferii.

- Consultarea
timpilor de
activitate şi a
jurnalului
autovehiculului
din cabină.

Optifleet Drive
- Monitorizarea în timp real a timpului

de conducere şi de odihnă, conform
reglementărilor (reglementarea
europeană 561/2006).

- Programarea şi descărcarea la
distanţă a datelor din memoria
tahografului şi a cardului şoferului.

Optifleet Check
- Monitorizarea de la

distanţă a datelor tehnice
ale fiecărui vehicul şi ale
fiecărui şofer: consumul
de carburant, consumul în
zona verde, procentul de
timp la ralanti, numărul de
acţionări ale pedalei de
frână etc.

- Alertă cu privire la variaţiile importante ale nivelului de
combustibil din rezervor.

- Editarea bilanţului de mediu (dioxid de carbon, NOx etc).

Utilizatorii vehiculelor Renault Trucks din noua generație - și nu
numai - au la dispoziție un instrument extrem de util, care poate fi,
în același timp, un sistem de management al flotei, cât și unul de
management al transporturilor. Este vorba despre Optifleet, parte
integrantă a programului Optifuel Solutions.

poar te, pe toată flota și/sau di ferențiat
pe fiecare card tahograf în parte. De
exem plu, cantitatea totală de com bus -
tibil consumată, distanța totală parcursă,
consumul mediu, timp, ve hi cul, card
(poate să i se dea nume), con sum
AdBlue, viteză medie de ru lare etc. 

Unul dintre parametrii specifici Re -
nault este încărcarea de utilizare a cu -
plului motor. Acesta apare în Opti fleet
ca „sarcină motor” și se referă la mo -
mentul în care, prin accelerarea ve hi -
culului, se solicită mai mult de 95% din
cuplul disponibil. „Dacă vom co robora
acest parametru cu greu ta tea totală a
vehiculului, care este în registrată în
sistem, putem înțelege mo tivele pentru
care a fost necesar acel tip de ac ce le -
rare și, în același timp, putem vedea
da că este nevoie să corectăm un com -
por tament al unui șofer care se gră beș -
te în accelerare“, a arătat Radu Apostu. 

Un alt parametru interesant este cel
de „supraviteză vehicul“ (limită parc
auto), care arată cât timp petrece șo -
fe rul peste o limită prestabilită de vi te -
ză (de exemplu, 85 km/h, reco man dată
de producător). De asemenea, sis temul
monitorizează cât timp se pe trece în
ultima treaptă de viteză, în func ție de
care se poate forma o idee pri vind
dificultatea traseului, tipul aces tu ia și,
coroborat cu timpul de utilizare a pilo -
tu lui automat, privind stilul de con ducere
al șoferului. 

Popularitate
în creștere
Tariful pentru utilizarea Optifleet este

de 15 euro plus TVA lunar, per modul,
per vehicul, cost fix, indiferent de traficul
de date sau de cantitatea de informații
din cadrul rapoartelor ge nerate. Datele

se stochează ca infor mații generale pe
serverele Optifleet până la un an sau,
în unele cazuri, chiar și mai mult. Partea
de trasee efec tuate și reprezentarea
gra fică se păs trează numai trei luni, din
ca uza can tității mult prea mari de in -
formații. 

„În România, la ultima raportare,
am observat o creștere a utilizării Opti -
fleet. Procentul este de peste 90% pen -
tru camioanele noi. În ceea ce pri vește
instalarea sistemului pe ca mi oane mai
vechi, am montat și pe EURO V EEV,
cu an de fabricație 2010-2011. Avem
clienți care, o dată cu achiziția unor ca -
mi oane Renault T, având în parc Pre -
mium sau Magnum, ne-au cerut să
montăm acest sistem și pe cele vechi“,
a subliniat Radu Apostu. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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L a sfârșitul lunii aprilie, a avut
loc finala concursului Young
Eu ropean Truck Driver

(YETD), competiție organizată de Sca -
nia pentru șoferii tineri din Europa.
Peste 23.000 de conducători auto s-au
înscris la startul competiției, 26 in trând
în faza finală, aceștia fiind câștigătorii
concursurilor naționale.

România a fost reprezentată de
Ionuț Tolescu, câștigătorul concursului
organizat în țara noastră.

Dincolo de experiența personală,
Ionuț a beneficiat de un stagiu de pre -
gătire complex, structurat de către
Sca nia România și IFPTR. Calificarea
în primii 18 a candidatului nostru re -
pre zintă o realizare notabilă.

A fost evidentă buna pregătire a
tutu ror finaliștilor, puși totuși la grea în -
cercare de probele gândite de orga -
nizatori.

Șapte probe pentru
prima etapă
Prima etapă a fost compusă din

șapte probe, care au scos în evidență
complexitatea meseriei de conducător
auto și cantitatea mare de cunoștințe
și deprinderi ce trebuie dobândite.

Conducerea economică și con du -
sul defensiv au fost punctate pe un
tra seu dat. Șoferii au fost punctați în
func ție de cantitatea de carburant con -
sumată și de timpul în care au reușit
parcurgerea distanței, totodată stilul
defensiv, judecarea corectă a situațiilor

întâlnite în trafic au reprezentat criterii
punctate.

În cazul probei de verificare a auto -
ve hiculului înainte de plecarea în
cursă, candidații trebuiau să găsească
o serie de nereguli cu potențial impact

asupra siguranței rutiere, pe un an -
sam blu, cap tractor cu semiremorcă,
având la dispoziție doar 10 minute.

Securizarea încărcăturii a fost, de
asemenea, o probă contra timp, ex -
pe riența finaliștilor în ancorarea măr -

CCoommppeettiițțiiaa
șșooffeerriilloorr

Scania încurajează în mod tradițional meseria de șofer de camion,
iar concursul dedicat acestora, în acest an, a reprezentat un tur de
forță impresionant.

furilor și utilizarea corectă a chingilor
fiind esențială.

Timpul lung petrecut la volan creș -
te probabilitatea de a fi martor al unui
accident rutier. Astfel, a existat și o
pro bă de prim ajutor în care a fost eva -
luată capacitatea de a acționa re pe de
și corect într-o situație de ur gență.

Cunoștințele legate de influența
pas tilelor, a alcoolului și efectele obo -
selii au fost evaluate în cea de-a șasea
probă.

Ultima probă a fost una de în -
demânare, iar candidații și-au demon -
strat abilitățile - cunoașterea perfectă
a dimensiunilor camionului și parcarea
cu spatele a ansamblului, având spa -
țiu de manevră la limită.

La finalul celor șapte probe, 18
can didați (din 26) au mers mai de -
parte.

Trei probe
eliminatorii pentru
câștigător
Au urmat trei probe eliminatorii:

„Lupta cu focul“, „Dărâmarea popi -
celor“ și „Super Z“.

„Lupta cu focul“ a fost o probă de
vite ză și coordonare, simulând ajun -
ge rea la locul unui accident. Candidații
tre buiau să semnalizeze locul, să aler -
teze autoritățile, să stingă un incendiu
și apoi să manevreze un cap tractor
cu spatele, printre jaloane. Proba avea

loc în paralel, pentru doi candidați o
dată, câștigătorul calificându-se mai
de parte. Este etapa la care Ionuț
Tolescu a părăsit competiția în cel mai
palpitant mod posibil, finalul fiind unul
la „fotografie“.

„Dărâmarea popicelor“ s-a des fă -
șurat cu câte trei candidați în paralel,
doar unul intrând în marea finală.

Ultima probă a presupus parcur -
ge rea unui traseu în formă de „Z“, cu
spa tele, apoi cu fața și dărâmarea
unor popice, printre altele care tre -
buiau să rămână în picioare.

Radu BORCESCU
Södertälje, Suedia

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Concursul a fost câștigat de Lars Sondergaard, din Danemarca, care a
primit marele premiu - un camion Scania în valoare de 100.000 de euro.
Lars Sondergaard este patronul unei mici firme de transport, având două
camioane (după acest concurs, chiar trei!).

A existat un premiu și pentru cei mai buni susținători, iar galeria română a fost nominalizată în top trei. Ionuț
Tolescu, candidatul nostru, a fost încurajat pe toată durata evenimentului, cu mult entuziasm și... zgomot de
vuvuzele.
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D e ce o mașină este mai bună
decât alta? Care sunt criteriile
care stau la baza deciziei de

achiziție? Este mai bine să te axezi
pe vehicule noi? Șoferii ar trebui im -
pli cați în decizia de achiziție?

Iată câteva întrebări care frământă
sau măcar ar trebui să preocupe orice
transportator atunci când își propune
dez voltarea parcului. Bineînțeles, răs -
pun sul diferă de la operator la ope -
rator, în funcție de activitatea fiecăruia.
Rămân, însă, cel puțin două reco man -
dări valabile pentru toată lumea - o
infor mare corectă și completă asupra
con figurațiilor disponibile la pro du -
cători (pregătirea departamentului de
vânzări este esențială) și asigurarea
unei optimizări în ecuația - configurare
tehnică a mașinii, condiții de ex ploa -
tare, pregătire șoferi, servicii post vân -
zare. Transportatorul nu are nevoie
doar de o mașină, ci de un pachet
com plex de servicii, care să se plieze
pe nevoile și valorile companiei.

Practic, achiziționarea unui auto ve -
hicul poate fi comparată cu intrarea
într-un mariaj (între transportator și pro -
ducător), care va dura până la ie și rea
din exploatare a respectivei ma șini. Cu
cât relația ține mai mult, cu atât cresc
șansele optimizării cos tu rilor.

Consum redus,
dar nu în detrimentul
timpului
Denis Spedition este o firmă spe -

cia lizată pe transportul frigorific și de ți -
ne la ora actuală 12 ansambluri, cap

trac  tor cu semiremorcă. Toate cape te -
le tractor sunt Scania, dar sunt din ge -
nerații diferite și cu configurații di fe rite.

„80% au fost achiziționate noi, iar
20% second-hand. Configurațiile și anii
de fabricație diferă, însă sunt câte 2
sau 3 de același tip. Am acceptat toate
teh nologiile - EURO 3 de 420 CP,
EURO 4 de 420 CP EGR, EURO 5 de

440 CP EGR, EURO 5 EEV, EURO 6
de 410 CP (doar SCR)... Sca nia schim -
bă la 4-5 ani tehnologia, iar noi nu am
avut nicio problemă, nicio pierdere cu
camioanele, chiar dacă am trecut de la
EURO 3 la EURO 4, 5 sau 6. Astăzi,
dacă trimit în cursă un camion EURO 3
și unul EURO 6, este nesemnificativă
di fe ren ţa de costuri. Aproximativ 100

Performanță 
cu pasiune

Florin Tudose, director general Denis Spedition: 
„Denis Spedition este firma care învaţă şi ajută șoferii. Iar un şofer bun
trebuie să respecte toate regulile companiei. Șoferii noștri sunt uniţi, se ajută
unii pe ceilalți și, totodată, se întrec între ei să obțină consumul cel mai bun,
pentru că, la noi, performanța este apreciată.“

Deși are toate „simptomele“ unui pasionat Scania, Florin Tudose,
patronul firmei Denis Spedition, și-a argumentat economic fiecare
achiziție în parte. Noi și second-hand, de la EURO 3 la EURO 6,
fiecare camion oferă performanțele dorite de transportator.
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euro la cursă, pe taxele de drum. Scania
ne-a demonstrat eficientizarea trans -
por tului pe fiecare cursă în parte, de la
0 km la 4.000 - 5.000 km. Prin ca rac -
te risticile tehnice, în special trans mi sia
foarte bună, Scania asigură o vi teză
constantă ridicată în condiții bune de
cost. Pe cursele lungi, câştigăm timp,
practic o zi la 7 zile lucrătoare“, a arătat
Florin Tudose, director general Denis
Spedition. 

Toată lumea a înțeles importanța
șoferilor, însă nu multe companii de
transport și-au asumat pregătirea lor
pentru a obține performanțe maxime.

„Ca să creştem şoferii de rezervă,
am pierdut câteva luni cu fiecare. Tri -
miteam şoferii noi împreună cu titularii
pe cursă de Viena - titularii obțineau
consum de 26 l/100 km, cei noi aveau
con sum de 30 l/100 km, pe aceeaşi
ma șină, acelaşi traseu. Trebuie să ca -
peți îndemânarea potrivită maşinii şi să
conduci constant. Avem camioane care
au intrat în service la 250.000 km şi au
plă cuţele de frână la 87% - asta în -
seam nă condus eficient. Eu sunt tot
tim pul cu ochii pe șoferi, mă uit în primul
rând la consum, verific ra poartele de la
Scania şi calculez no tele lor. Cunosc
toate cursele pe care le face Denis Spe -
dition şi, chiar dacă apa re o cursă nouă,
ştiu să o con trolez“, a explicat Florin
Tudose.

Consumul de motorină are cel mai
mare impact asupra costurilor și de a -
ceea este și monitorizat cu cea mai
mare atenție. Interesant este faptul că
a cesta fluctuează foarte puțin pe flota

Denis Spedition, în ciuda confi gu ra ți -
ilor și generațiilor diferite ale ca mi oa -
nelor.

„Pe modelul de 440 CP EGR, avem
un consum mediu de 27 l/100 km pe
an (aproximativ 150.000 km). Calculul
este realizat conform carburantului plă -
tit la pompă. Pe modelul de 420 CP am
înregistrat 27,2 l/100 km şi pe noul
camion cu motor EURO 6 de 410 CP
SCR stăm pe o medie de 26 l/100 km.
Această nouă generație de mo toa re
este performantă și ne-a scăzut con -
sumul mediu cu 1 l pe 100 km“, a de -
cla rat directorul general Denis Spe -
dition.

Din flota companiei nu lipsesc nici
modelele V8 și achiziția acestora are
la bază, de asemenea, o strategie
corectă. Este vorba despre acoperirea
unor curse mai dificile, păstrând totuși
o viteză de deplasare ridicată și un
consum bun de carburant.

Retarderul aduce
economii
Compania și-a ales dotările potri -

vite pentru tipul de activitate prestat și,
chiar dacă manifestă o mare des chi -
dere către noile tehnologii, există totuși
anumite dotări care au fost re fuzate.

Dar toate camioanele Denis Spe -
di tion au fost comandate cu retarder.

„Mi se pare un echipament esen -
ţial, care aduce o mare economie din
punct de vedere al uzurii camionului. Pe
de altă parte, nu am agreat teh no logia
cu menţinerea benzii şi păs tra rea dis -
tan ţei. Mă bazez pe şoferii noștri, iar
dacă dotez maşina cu aşa ceva, şoferul
o să fie prea relaxat şi asta duce la pier -
derea concentrării. Nu vreau să trans -
form conducătorii auto în piloţi. În ceea
ce privește sis te mul de recunoaștere a

topografiei, unele dintre camioanele
noastre au această dotare și o consider
eficientă. Co laborez foarte bine cu cei
de la Scania în ceea ce priveşte teh -
no logiile noi şi apreciez vânzătorii care
pun suflet în ceea ce fac și ne ajută să
con figurăm corect autovehiculele. În
plus, apreciem suportul acordat con -
du cătorilor auto. Avem şoferi care au
des chis calculatoarele şi au fost co rec -
taţi de programul celor de la Scania
pen tru a atinge consumul optim“, a
com  pletat Florin Tudose.

Tehnologiile moderne sunt impor -
tan te, însă prioritatea pentru Denis Spe -
dition o reprezintă menținerea par cu lui
într-o stare tehnică impecabilă. Practic,
monitorizarea șoferilor și sta rea tehnică
a camioanelor reprezintă cele două di -
recții principale pe care se concentrează
conducerea Denis Spe dition.

„Apelăm la service-ul specializat
și, pentru întregul parc auto, plătim un
abonament anual, care include multe
aspecte. Colaborarea înde lun gată (opt
ani) cu service-ul Scania ne-a de mon -
strat nivelul ridicat de pro fesionalism
al acestora. La transportul frigorific, nu
este loc pentru greșeli sau timpi morți
în service. Am avut cazuri în care ca -
mi oanele încărcate cu marfă perisabilă
au fost reparate pe loc, în zile de
sărbătoare sau la ora 2 dimineața. În
plus, avem grijă constant de toate ve -
hi culele, verificăm să nu fie rugină, din
doi în doi ani se vopsesc jen ţile etc.
În Ro mânia, nu toţi pro prie tarii de flote
iu besc camioanele şi această meserie
- cei mai mulți le văd doar ca pe un
bu siness. Eu mă inte resez pentru fie -
care şurub pe care îl schimb“, a mai
spus patronul Denis Spedition.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Scania este, într-adevăr, un
camion scump, dar merită. Dacă
faci toate calculele corect, reies
economii importante, pe care le
înregistrezi în timp.“
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VOLVO TRUCKS

Tracțiune
integrală
automată, 
în premieră

VVoollvvoo  TTrruucckkss  eessttee  pprriimmuull
pprroodduuccăăttoorr  ddee  vveehhiiccuullee
ccoommeerrcciiaallee  ddiinn  lluummee  ccaarree
ooffeerrăă,,  ccaa  ddoottaarree  ssttaannddaarrdd,,
uunn ssiisstteemm  ddee  ttrraaccţţiiuunnee
iinntteeggrraallăă  aauuttoommaattăă  ppee
ccaammiiooaanneellee  ssaallee  ddeessttiinnaattee
aaccttiivviittăățțiiii  ddee  ccoonnssttrruuccțțiiii,,
ppeennttrruu  uunn  ggrraadd  ssuuppeerriioorr  ddee
mmaanneevvrraabbiilliittaattee  şşii  eeccoonnoommiiee..  

G
H

ID
 D

E
 R

E
D

U
C

E
R

E
 A

 C
O

S
T

U
R

ILO
R

G
H

ID
 D

E
 R

E
D

U
C

E
R

E
 A

 C
O

S
T

U
R

IL
O

R

N oul Sistem de Control Auto -
mat al Tracţiunii de la Volvo
Trucks acţionează în timpul

mişcării camionului, activând automat
puntea motoare faţă, dacă roţile din
spa te pierd aderenţa pe teren alun e -
cos sau afânat și dacă apare riscul îm -
pot molirii. Şoferul se bucură de ma ne -
vrabilitatea îmbunătăţită, iar proprie ta rul
flotei - de economie de combus ti bil şi
de o uzură mai redusă a ca mionului.

„Mulţi şoferi cuplează tracţiunea
faţă sau blochează diferenţialul cu
mult timp înainte de a ajunge pe teren
dificil, pentru a evita riscul de a se îm -
potmoli. Sistemul de Control Automat
al Tracţiunii de la Volvo cuplează trac -
ţiunea pe roţile din faţă când autoca -
mi onul este în mişcare, doar pentru in -
ter valul scurt de timp în care este
ne cesar”, spune Jonas Odermalm,
ma nagerul Volvo Trucks pentru seg -
men tul de construcţii.

Dezvoltat
pentru condiţii
industriale dure
Sistemul de Control Automat al

Tracţiunii de la Volvo, echipament
stan  dard de acum pentru modelul
Volvo FMX cu tracţiune faţă, este deja

folosit de Volvo Construction Equip -
ment la transportatoarele articulate.

Soluţia constă într-un software
conectat la senzorii de viteză din roată,
care detectează şi controlează trac -
ţiu nea. Când o roată din spate începe
să alunece, puterea este transferată
automat către roţile din faţă, fără să se
piardă din puterea sau viteza ca mi o -
nului. Un ambreiaj cu interferenţă ac -
tivează tracţiunea pe roţile din faţă în
numai o jumătate de secundă. Am bre -
iajul este mai uşor şi are mai puţine
pie se în mişcare decât soluţia folosită
la tracţiunea integrală permanentă.
Dacă şoferul întâlneşte un teren deo -
se  bit de dur, atunci pot fi blocate ma -
nual diferenţialele punţilor faţă şi spate.

Manevrabilitate
și economie
Tracţiunea pe puntea din faţă pre -

vine opririle pe terenuri dificile, însă
funcţia este de multe ori necesară
doar pe o mică parte a traseului. Prin
Sis temul de Control Automat al Trac -

ţiu nii, aderenţa pneurilor din faţă este
con centrată pe menţinerea direcţiei
până la apariţia oricărei situaţii critice.
Aşa dar, şoferul se bucură de o mane -
vra bilitate superioară mai mult timp.

Conducătorul auto evită, astfel, un
consum excesiv de combustibil şi uzu -
ra lanţului cine matic şi a anvelopelor,
con se cin ţele fireşti ale utilizării trac -
ţiunii roţilor din faţă. Datorită sistemului
de Control Automat al Tracţiunii, putem
fi siguri că întotdeauna este activat
modul op tim de tracţiune, preluând a -
ceas tă de cizie din sarcina şoferului.

„Sistemul de Control Automat al
Trac ţiunii este un alt exemplu de teh -
no logie inovatoare care face ca lucru -
rile să fie mai simple şi mai inteligente
decât înainte. Aşa cum Volvo I-Shift
a revoluţionat cutia de viteze, suntem
încrezători că această nouă realizare
va face acelaşi lucru pentru tracţiunea
pe puntea faţă”, spune Ricard Fritz,
vicepreşedinte la Volvo Trucks.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

........................................................................................................................................................ mai 2015

Sistemul de Control Automat al Tracţiunii este echipament standard pe modelul
Volvo FMX în versiunile 4x4, 6x6, precum şi 8x6, şi este oferit împreună cu
gama completă de motorizări pentru standardele EURO 3, 4, 5 şi 6.

Cu noul Sistem de Control Automat al Tracţiunii de la
Volvo Trucks, senzorii din roţi detectează imediat
dacă una dintre roţile din spate începe să derapeze.
Tracţiunea de pe puntea din faţă se conectează în
mai puţin de o secundă, iar camionul nu pierde nici
viteza, nici cuplul.

Prin Sistemul de Control Automat al Tracţiunii,
aderenţa pneurilor din faţă este concentrată
pe menţinerea direcţiei până la depăşirea
oricărei situaţii critice, permiţând şoferului
să profite de o manevrabilitate superioară cât mai
mult posibil.

SSiisstteemmuull  ddee  CCoonnttrrooll
AAuuttoommaatt  aall

TTrraaccţţiiuunniiii  aaccttiivveeaazzăă
ttrraaccţţiiuunneeaa  rrooţţiilloorr
ddiinn  ffaaţţăă  ccâânndd  ssee
aaffllăă  îînn  mmiişşccaarree,,

ddooaarr  ppeennttrruu
iinntteerrvvaalluull  ssccuurrtt  ddee

ttiimmpp  ppeennttrruu  ccaarree
eessttee  nneecceessaarr..

AAcceeaassttaa  îînnsseeaammnnăă
uunn  ccoonnssuumm  mmaaii  bbuunn
şşii  oo  mmaanneevvrraabbiilliittaattee

ssuuppeerriiooaarrăă..



o politică de preţ avantajoasă, astfel
încât transportatorului să îi convină
mai mult să le cumpere de la CTE
Trailers decât să alerge singur după
ele, să piardă timp. În România, nivelul
de încredere în service-uri este, în
con tinuare, destul de scăzut, din cau -
za „antecedentelor“. Încă nu a dispărut
teama și, din păcate, sunt şi acum
service-uri care au mentalităţi din tre -
cut. Noi nu spunem niciodată clientului
că suntem cei mai buni, îi solicităm
însă să ne încerce. Ne-am angajat să
livrăm servicii complete, nu doar mon -
ta rea pieselor şi atât. De exemplu,
pen tru clienți, este important modul
de comunicare. De aceea suntem
foar te atenţi la partea de recrutare a
an gajaților, la toate capitolele, mai ales
că suntem conștienţi că oamenii buni
sunt foarte greu de găsit în România,
atât din punct de vedere profesional,
cât şi din punct de vedere uman.

Ne bazăm, în primul rând, pe re -
comandări. Cei care lucrează în ser -
vice-ul CTE Trailers se încadrează
într-un anumit tipar: sunt buni din punct
de vedere tehnic, au ţinută, con du ită,
precum și abilităţi bune de comunicare.

Ce lucrări executați în
service?
Service-ul realizează orice fel de

lucrare, inclusiv pentru suprastructuri
specializate, precum dubele frigorifice
sau cisternele. La ora actuală, suntem
33 de angajaţi în service. Sunt patru
ca nale, pe fiecare putând fi reparate
si multan trei semiremorci, un al 5-lea
canal este folosit ca stand de frână şi
vom activa şi o staţie ITP în apro xi -
ma tiv o lună. Strategia noastră este
ca acest service să devină un „one
stop shop“.

Cum explicați succesul
service-urilor mari?
Acum câţiva ani, piaţa era tulbure,

erau service-uri cu investiţii mari, care
activau pe piaţă de ani buni, dar au
apărut şi service-uri mai mici care au
în cercat să ia din portofoliul service-uri -
lor mari. Pe o anumită perioadă de timp,
aceste service-uri mici au avut de
câştigat, pentru că ofereau preţuri mai
atractive decât cele medii prac ti cate în
piaţă la acel moment. Însă pu ţine
service-uri mici au avut capa ci ta tea de
a menţine un nivel bun de ca litate
pentru a fideliza clienții. Tocmai din
această cauză, am observat, încă de
anul trecut, că piaţa de service s-a mai
„scuturat“ în România. Jucători mici
sunt din ce în ce mai puţini şi ac ti vează
foarte bine aceia care au fost foarte

serioşi, cei care au ştiut să se orienteze
bine şi să-şi pună în a van taj resursele.
Asta se întâmplă atât la nivelul service-
urilor care repară se mi remorci, cât şi
la nivelul service-u ri lor care repară
camioane.

Mulți transportatori au
decis să investească în
propriile service-uri.
Cei mai mulți dintre transportatorii

mari au service propriu. Însă puţini
dintre ei se adresează terţilor, iar și
mai puţini dintre ei performează. 

Noi ne concentrăm pe calitatea
serviciului în ansamblu, investim în e -
chipamente, în clădiri, în oameni, ma -
jo ritatea celor care activează aici fiind
pregătiţi la diferite reprezentanţe. Me -
todele de reparaţie se îmbunătăţesc
de la an la an şi dorim să fim în pas
cu acest lucru. Mereu am investit în
echipamentele cele mai performante,
fiind conştienți de faptul că banii se
întorc: timpul poate fi scurtat, calitatea
creşte etc. Iar în momentul în care a -
chi ziţionezi un echipament nou, tre -
bu ie să ai şi personalul pregatit să lu -
cre ze cu el şi de aceea organizăm
se siuni de training. Am reuşit să facem
o echipă sudată, care activează într-un
mediu plăcut. Vrem să facem per for -

manţă cu zâmbetul pe buze, iar con -
stanţa este cuvântul cheie.

Încercăm să personalizăm relaţia
cu fiecare client în parte. Nu pot spune
că reuşim acest lucru 100%, însă fie -
care key account este alocat către un
consilier de service. Părerea clientului
este cea mai importantă și, pe lângă
re parații, urmărim flotele clienţilor, iar
unora chiar le administrăm flota, în
sen sul că le amintim de fiecare dată
când au scadenţe la ITP, la revizii etc.
Le gătura cu clienţii este axată pe func -
țio nalitate, stabilindu-se inclusiv o
comunicare inter-departamentală.

Care sunt planurile de
viitor?
Până la sfârşitul anului, ne-am pro -

pus să îmbunătăţim reţeaua de ser -
vi ce-uri, aceasta fiind reauditată. Ne
do rim ca mărcile pe care CTE Trailers
le reprezintă să poate fi reparate ori -
un de în ţară, în special în zonele cele
mai populate. Astăzi, rețeaua numără
10 service-uri şi vor mai apărea și al -
te l e în zone neacoperite.

În ceea ce privește service-ul pro priu,
lucrăm deja la capacitate maximă și, cu
siguranţă, investiţiile nu se vor opri aici. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ziua Cargo: De ce ați decis
această creștere
importantă a capacității
pe zona de service?
Octavian Aflorii: Încă de anul

trecut, din septembrie, s-a avut în ve -
de re o dezvoltare pe partea de after
sales. Practic, am mutat activitatea
de service şi piese de schimb într-un
spa ţiu mai generos, pentru că piaţa o
im punea. Din ce în ce mai mulţi clienţi
au apelat la serviciile noastre, datorită
faptului că vânzările de semiremorci
au crescut de la an la an, iar, pe de
altă parte, am acaparat şi clienţi noi,
care nu erau în portofoliul nostru până
anul trecut. Practic, deși este proaspăt
des chis, service-ul funcționează la ca -
pa citate maximă.

Cei mai mulți dintre transportatori
do resc să apeleze la unităţi service

care pot oferi un grad ridicat de si gu -
ranţă şi calitate a tuturor serviciilor în
ansamblu. Alegerea celor mai mici
preţuri înseamnă decizii spot. De fapt,
optarea pentru un service cu piese de
ca litate reprezintă varianta care asi -
gu ră cele mai mici costuri în timp. Noi
am încercat să ne sfătuim clienţii să
opteze pentru piese de origine, care,
în mod cert, sunt mai scumpe, însă,
dacă facem un calcul de câte ori
schim bă o piesă de altă provenienţă,
ne vor da dreptate. Avem în portofoliu
flote mari, pe care le-am atras de
curând, după ce le-am arătat aceste
cal cule. Lu crăm, în special, cu flote,
dar şi cu trans portatori mai mici. Flo -
te le au ve hicule utilizate intens - folo -
sesc doi sau trei şoferi pe un ansam -
blu, cu sti luri de condus total diferite,
cu un re gim dur de exploatare, specific

distri buţiei la nivel național. Iar aceşti
clienţi aleg calitatea. 

Clienţii, în majoritate, sunt cei cu
con tract. Avem, însă, și clienţi fără con -
tract, care vin inclusiv din zone înde -
păr tate ale țării, în general pentru re -
pa raţii specializate. Acest lucru ne dă
în credere în calitatea serviciilor noas -
tre și ne conferă o anumită ima gine.

Luna trecută am înregistrat un total
de 222 de intrări, adică 11 pe zi.

Apelarea la service-uri
ieftine și utilizarea
propriilor piese făcea
parte din comportamentul
multor operatori de
transport. Asistăm la o
schimbare de mentalitate?
Nu putem refuza să montăm pie -

se le transportatorului, însă am gândit
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CTE Trailers a deschis un nou service, răspunzând solicitărilor în
creștere ale pieței, iar lucrurile nu se opresc aici. Despre planurile
de dezvoltare și strategia care să asigure succesul companiei pe
zona de after sales, am discutat cu Octavian Aflorii, director after
sales CTE Trailers.
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„One stop shop“ 
pentru clienți mulțumiți 

„Alegerea celor mai mici preţuri înseamnă decizii spot. De fapt, optarea
pentru un service cu piese de calitate reprezintă varianta care asigură cele
mai mici costuri în timp.“

Octavian
Aflorii

„Vrem să facem performanţă cu
zâmbetul pe buze, iar constanţa
este cuvântul cheie.“
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P rimul aspect inovator al noii generații de se mi -
remorci este adus de modul de fabricare a șa -
siului.

Noul șasiu are lonjeroane cu un profil în formă de
„Z“, fiind realizate prin deformare la rece, fără a fi necesare
suduri.

„Noua tehnologie inspirată de la producătorii de ca -
mioane asigură o mai bună elasticitate a șasiului, pre luând
astfel mai bine șocurile. Totodată, discutăm de o economie
de material, testele arătând că din punct de vedere al
solicitărilor suportate de șasiu, zona de margine este
importantă la contactul cu suprastructura, în timp ce zona
interioară este cea care preia solicitările la con tac tul cu
partea de rulare“, a explicat George Badea, pro duct manager
Schmitz Cargobull România.

Astfel, noua formă tip „Z“ este optimă și permite mon -
tarea suportului pentru punți pe „inima“ lonjeronului și nu pe
„talpă“, cum era în trecut.

În plus, suportul de axă se montează prin bolțuire,
nema fiind sudat. Astfel, axele pot fi mutate cu ușurință pe
perioada de exploatare a vehiculului, răspunzând even -
tualelor modificări ale cerințelor de transport, iar costurile
sunt minime.

Axele se pot muta în funcție de necesități, inclusiv dacă
se dorește montarea unei axe viratoare. Nu mai este nevoie
de tăieri și suduri și protecția anticorozivă a șasiului rămâne
intactă.

Inclusiv în cazul unui accident - o lovire din lateral va
duce la ruperea bolțurilor, șasiul fiind astfel protejat.

Reconfigurarea ulterioară a vehiculului poate include și
montarea unui lift hidraulic sau cutie pentru paleți și chiar
suport pentru transportul unui stivuitor.

Un singur șasiu pentru
mai multe modele
Stâlpii din față și cei din spate joacă un rol foarte im -

portant pentru stabilitatea unei suprastructuri, în special în
cazul drumurilor dificile. „Șocurile drumului sunt pre lua te pe
rând de anvelope, suspensii, șasiu și apoi su pra structură,
aceasta fiind ultimul front de apărare îm po triva riscurilor.
Suprastructura trebuie să fie cât mai elas tică pentru a prelua
eforturile transmise de la drum, dar trebuie să fie și destul

de rigidă pentru a proteja mar fa. În cazul Genios, la fel ca
șasiul, stâlpul este obținut prin roluire (deformare la rece)
dintr-o singură bucată. Este un stâlp universal care permite
montarea tuturor ele mentelor necesare, precum sistemul
de liftare tavan, care poate fi montat ulterior. Stâlpul contribuie
semnificativ la conceptul de modularitate“, a arătat George
Badea.

Urechile de prindere pentru scânduri sunt prinse cu nituri
și pot fi oricând reconfigurate. Stâlpii (față, spate și
intermediari) sunt pregătiți pentru certificare băuturi,
Daimler, anvelope. Practic, dacă pe parcursul utilizării se -
miremorcii apare necesitatea specializării pe un anumit tip
de transport, se poate mări numărul de urechi, se înlocuiesc
scândurile cu unele din aluminiu și oțel și, astfel, pro ducătorul
schimbă certificarea semiremorcii. Toată lu crarea se poate
realiza într-un service agreat Schmitz, cos turile fiind mult
sub ceea ce ar presupune achi zi țio narea unui vehicul nou.

„Există și posibilitatea livrării unei semiremorci Varios, care
să poată fi utilizată pe diferite înălțimi de cuplare ale capului
tractor. Astfel, înălțimea interioară poate varia - 2.730, 2.780

sau 2.830 mm. Posesorii de capete tractor midi și standard
pot utiliza aceeași semiremorcă cu aju to rul sistemului de
liftare reglabil și a sistemului de în chi dere la spate cu mai
multe urechi. Această soluție este recomandată inclusiv
pentru cei care transportă în țări cu toleranță zero pentru
depășirea înălțimii maxime, pre cum Elveția“, a declarat
George Badea.

Genios propune, de asemenea, numeroase elemente
apa rent mici, însă cu un important impact din punct de
vedere al funcționalității.

Un exemplu în acest sens este primul element al pa -
noului frontal care a fost ranforsat pe interior pentru a
evita potențialele deteriorări cauzate în timpul încărcărilor.
În plus, există și o piesă de tablă care acoperă acest ele -
ment, având menirea de a disipa șocurile (protecție su -
plimentară).

Podeaua antialunecare poate asigura un coefi cient
de frecare de 0,6. Astfel, poate fi redus numărul de chingi
ne cesare pentru asigurarea mărfii. Noul material pentru po -
dea poate fi comandat și parțial - fâșii poziționate stra te gic
pe suprafața podelei.

O altă zonă expusă a semiremorcii este prima parte a
podelei, la intrarea în semiremorcă. De aceea, Schmitz
Cargobull România configurează toate semiremorcile ca
dotare standard cu o suprafață de tablă de aluminiu rizat.
Astfel este protejată această parte a podelei expusă în nu -
meroasele cazuri în care există diferențe de nivel între ram -
pa de încărcare/descărcare și podeaua semiremorcii.

Stâlpii de mijloc sunt plați deoarece s-a mers pe ideea
de a menține 2.480 mm lățime interioară pe toată lungimea
semiremorcii.

Există cazuri în care este nevoie de o lățime su pli men -
tară. De exemplu, în cazul transporturilor de plăci de rigips
este nevoie de o lățime a semiremorcii de peste 2.500 mm.
Stâlpii laterali pot fi prinși în partea de jos mai în exterior, cu
ajutorul unui adaptor, lăsând o lățime in terioară suplimentară,
de 2.520 mm, în partea de jos a semiremorcii, fără a intra
în zona de agabaritic. Astfel, sunt evitate soluții mai nesigure,
precum mutarea stâlpilor către partea din față sau
transportarea plăcilor de rigips în picioare, ceea ce duce la
ridicarea centrului de gre u tate.

Pentru a evita acumularea apei sau a gheții pe acope -
rișul semiremorcii, s-a decis pretensionarea traverselor,
ob ținând o formă ușor convexă. O soluție simplă, dar foar -
te eficientă, fără costuri suplimentare.

Totodată, pentru o mai bună manevrabilitate, susți ne -
rea prelatei și a stâlpilor laterali se face pe două role, în loc
de una. Astfel, prelata se întinde mai ușor, iar stâl pii laterali
se fixează cu ușurință și scade riscul unei fixări incorecte.

„Avem și o variantă mai sigură pentru prelată, cu 24 de
chingi pentru fixare, în loc de 18. Sunt chingi speciale cu
buclă dublă, care nu se pot deschide în timpul mersului -
sistemul este gândit pentru a se deschide prin apăsare, iar
cataramele sunt prinse din interior cu nituri, pentru a în truni
condițiile T1“, a completat George Badea.

Ca și barieră antistropire pentru zona de marfă, se uti -
lizează „o fustă“ din prelată pliată care asigură etan șe -
itate între semiremorcă și prelată, chiar dacă prelata nu este
strânsă sau una dintre chingi se deschide. Func ționează și
ca element antifurt.

Merită menționat și sistemul gândit de Schmitz Car go -
bull de blocare a ușilor în poziție deschisă și semi -
deschisă.

Mânerul de blocare a ușii în poziția deschisă și tam po -
nul de cauciuc fixat pe ultima chingă asigură o bună pro -
tecție atât a semiremorcii cât și a ușii împotriva dete rio rărilor
accidentale.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Avantajele stau în detalii
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George Badea, product manager
Schmitz Cargobull România: 

„La ora actuală, înălțimea de șasiu standard este de
125 mm sau 90 mm pentru mega. Genios va permite
o înălțime de 60 mm, aflată încă în faza de testare.
Astfel, se va relaxa problema înălțimii totale pentru
ansamblurile mega.“
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Noua generație de semiremorci Genios lansată de Schmitz Cargobull exprimă
din plin filosofia producătorului german - un vehicul pentru cât mai multe
sarcini. S.CS GENIOS este mai ușor de utilizat, mai eficient, mai sigur și,
foarte important, oferă o modularitate ridicată.
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N oile produse lansate la Essen
au fost dezvoltate folosind ul -
ti me le tehnologii de construc -

ție, ca în cazul renumitelor anvelope
pentru vehicule Pirelli Ultra High Per -
formance. Pentru operatorii comerciali,
s-a pus accent pe durabilitate și sigu -
ranță. Față de generația precedentă
de produse, noua gamă de anvelope
Pirelli pentru camioane are o durată
de viață mai lungă, acestea putân -
du-se reșapa mai ușor și având o ți -
nu tă de drum îmbunătățită, atât pe
su pra fe țe umede, cât și uscate.

Precizie maximă
Evoluția tehnică a gamei R:01II

vizează atât structura, cât și com po -
ziția. Introducerea talonului ranforsat
ajută la o reșapare mai ușoară, iar
noua formulă a compoziției prelun -
geș te durata de viață a anvelopei și
aduce o ținută de drum mai bună în
di ferite condiții. Gama R:01II este dis -
ponibilă în două modele ale benzii de
rulare: FR:01II și TR:01II.

FR:01II este conceput special
pentru axele motrice. Noua generație
de anvelope are o bandă de rulare
mai lată, ceea ce prelungește durata
de viață și îmbunătățește precizia și
ținuta de drum. Și canelurile anvelopei
au fost îmbunătățite, pentru a maxi -
mi za rata de expulzare a pietrelor și
a altor obiecte, crescând durabilitatea.

TR:01II este anvelopa pentru axe -
le viratoare. Datorită ținutei de drum
im presionante în condiții de iarnă, a
primit marcajul european 3PMSF
(Three-Peak Mountain Snowflake/trei
vârfuri de munte fulg de nea).

Inovații 
pe toată gama
Pirelli este, de asemenea, spe cia -

lizat în transportul de persoane pe
distanțe lungi, cu noua gamă H:01
COACH prezentată la Essen. Aceasta
constă în FH:01 COACH, pentru fi e -
ca re axă și TH:01 COACH - în special
pen tru axele de tracțiune. 

Inovațiile pentru această gamă de
pro duse sunt, de asemenea, con cen -
tra te pe structură și pe materiale. Ta -
lo nul ranforsat și noua compoziție

cresc durabilitatea anvelopei, ciclul de
viață și capacitatea de reșapare. 

TH:01 COACH cu dimensiunea
295/80R22.5 are marcajele M+S și
3PMSF, ceea ce subliniază nivelul ri -
di cat de performanță, chiar și în se -
zonul rece.

Răspunzând la tendințele recente
ale pieței, FH:01 COACH cu dimen -
siu nea 295/80R22.5 are un indice de
sar cină mai ridicat (154/149 M). FH:01
cu dimensiunile 315/70R22.5 și
315/60R22.5 vor fi disponibile în cu -
rând cu indice de sarcină XL (sarcină
suplimentară).

De asemenea, Pirelli își extinde
gama de anvelope disponibile pentru
re morci și semiremorci cu ST:01 M+S.
Acestea sunt noile anvelope all-sea -
son, create pentru a oferi siguranță și
per formanță chiar și pe suprafețe alu -
ne coase și acoperite cu zăpadă. 

Compania italiană se concen trea -
ză pe inovație permanentă, fapt care

a dus, suplimentar, la evoluții în gama
MC85/MC88 pentru autobuze urbane.
Cu noile ranforsări laterale și com po -
zi ția inovatoare a flancurilor, oferă o
re zistență mai ridicată și o durată de
viață mai mare. 

Anvelope
reconstruite
Respectul pentru mediul înconju -

ră tor este ridicat, după cum demon -
strea ză agenda Pirelli, prin intermediul
unor inovații precum NOVATREAD: o
nouă gamă de anvelope reconstruite
complet, folosind carcase originale
Pirelli. Procesul precis de regenerare
și controlul calității detaliat fac ca Pirelli
să fie unul dintre jucătorii de top de
pe piață. Produsele NOVATREAD
sunt ideale pentru cei care caută ace -
lași tip de performanță ca și în cazul
unei anvelope noi, dar la un preț foarte
avantajos.

Noile game Pirelli, disponibile și în România

Durabilitate și siguranță
Anul trecut, Pirelli a ales renumitul Tyre Show de la Essen pentru lansarea
la nivel mondial a unei game uriașe de inovații în sectorul transportului
comercial. Printre punctele principale de atracție ale celui mai important
show la nivel mondial dedicat anvelopelor, s-au numărat cea mai nouă
evoluție a Series:01 și o nouă gamă de anvelope NOVATREAD.
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CyberFleet, tehnologie inovativă pentru flote
Pirelli a prezentat la Essen, în exclusivitate, secțiunea restilizată dedicată
camioanelor de pe site-ul oficial al companiei. În secțiunea interactivă
CyberFleet, utilizatorul poate interacționa direct cu funcții cheie ale acestei
tehnologii inovatoare Pirelli. Aici sunt incluse funcția Track&Trace pentru
date privind vehiculul, precum și informații privind temperatura și presiunea
tuturor anvelopelor echipate cu CyberFleet. Utilizatorul poate verifica și
numărul de kilometri parcurși cu o anvelopă, clasa de energie CyberFleet
căreia îi aparține fiecare vehicul, precum și alte funcții incluse în acest
important instrument de raportare.
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C ehii de la CTP reprezintă cel
de-al patrulea mare dez vol -
ta tor industrial din Europa şi

con tinuă să vizeze noi oportunități de
afa ceri în afara pieței de origine din
Re publica Cehă, România fiind consi -
de rată următoarea piață cheie pentru
extinderea la nivel mondial a Rețelei
CTPark.

CTPark Arad,
localizare ideală în
Vestul României
Noul parc va oferi proprietatea pre -

mium de clasă A sub semnătura com -
paniei și unități disponibile de la 1.000
mp, cu posibilitatea de extindere a
tere nurilor neexploatate. Parcul este
a dec vat în special companiilor de pro -
duc ție și logistică, cu precădere celor
care caută să profite de soluțiile plug
& play (conectare și folosire) ale ser -
vi ciilor complete oferite de CTP. Un
mare avantaj este reprezentat de am -
pla sarea parcului, aflat la marginea
Ara dului, lângă autostrada A1 şi DN
69 Arad - Timişoara. Aeroportul Inter -
na țional Arad, care are cel mai mare
și mai modern terminal de mărfuri din
Vestul României, se află la doar 4 km
Vest de centrul orașului Arad și este
co nectat direct la varianta de ocolire
de Vest a Aradului, care face parte
din au tostrada A1. Fluxul intens Arad-
Timi șoa ra este generat de investitori
impli cați în producție și logistică, pre -
cum Continental, Flextronics, Procter
& Gamble, Linde Group, Draxlmaier
Group sau FM Logistic, datorită loca -
li zării sale ideale în Vestul României
pe rutele de transport importante care
leagă Europa Centrală și de Sud-Est.

Printre actualii chiriași ai parcului se
nu mără deja jucători importanţi pre -
zenţi pe piaţa românească, precum
Ge brüder Weiss, Schenker și Gefco. 

Investiţii de 15
milioane euro în 2015
Oficiali ai CTP au afirmat, cu oca -

zia evenimentului de anunţare a tran -
zacţiei, că investiţia de la Arad va
ajunge până la 15 milioane de euro
în 2015, existând planuri de achiziţie
a unor noi terenuri în zonă. Totodată,
CTP continuă să se extindă în Ro mâ -
nia, dezvoltatorul finalizând recent pre -
darea unei proprietăți de 4.000 mp
pen tru clientul Fränkische, existent în
CTPark Turda.

CTP este un dezvoltator și admi -
nis trator de imobile comerciale cu ser -

vicii complete, cu sediul în Republica
Cehă, specializat în livrarea și ad mi -
nis trarea parcurilor de afaceri de înaltă
tehnologie, construite la comandă
pentru companiile principale interna -
țio nale și naționale, care fac investiții
stra tegice în operațiuni noi sau extinse
în Europa Centrală. CTP este proprie -
ta rul rețelei CTPark, cel mai mare sis -
tem integrat de parcuri de afaceri pre -
mium din Europa Centrală, cu peste
2,5 milioane de metri pătrați de pro -
prie tăți de clasa A în peste 40 de am -
plasamente strategice. CTP deține,
de asemenea, o serie de proiecte de
bi rouri independente, inclusiv Spiel -
berk Office Centre din Brno și IQ Os -
tra va.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Parcul logistic Cefin Arad, cu o suprafață de 93.000 mp, este în curs
de a fi inclus în portofoliul CTP, dezvoltator din Republica Cehă, aflat
în continuă extindere în România, sub denumirea de CTPark Arad. 

Dezvoltatorul ceh CTP,
în continuă extindere

Remon Vos, Director General
Executiv al CTP:

„România este o piață importantă de creștere pentru
CTP și credem că este momentul potrivit pentru a
extinde rețeaua CTPark în regiune. Peste 37.000 de
oameni sunt angajați în parcurile noastre numai în
Cehia, deci intrarea în România a CTP poate fi văzută
ca un factor cheie pentru scăderea ratei șomajului în
orașele și regiunile în care ne-am localizat parcurile.
400 de companii internaționale apelează la Rețeaua
CTPark de acasă și știu că multe dintre aceste
companii caută în mod activ oportunități în România“.

La ceremonia de preluare a parcului logistic au fost prezenți Gheorghe
Falcă, Primarul Aradului (stânga), și Remon Vos, Director General

Executiv al CTP.
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GEFCO ANIVERSEAZĂ
10 ANI PE PIAŢA
DIN ROMÂNIA

La mijlocul lunii mai, operatorul
logistic GEFCO România a
sărbătorit un deceniu de activitate.
Compania a raportat o cifră de
afaceri de 52 milioane de euro
pentru 2014, reprezentând o
creştere de 10% faţă de 2013 şi de
10 ori mai mult faţă de primul an de
activitate. Aniversarea celor 10 ani
de activitate a GEFCO România a
fost marcată printr-un eveniment de
presă la care au participat Luc
Nadal, Preşedintele Consiliului de
administraţie GEFCO, Pierre-Jean
Lorrain, Director pentru regiunea
Europa Centrală, Balcani şi Orientul
Mijlociu, Jérôme Chevrolet, Area
Manager Balcani şi Director general
al GEFCO România şi Bulgaria,
precum şi jurnalişti de la cele mai
importante canale media. Astăzi,
compania este printre cei mai mai
operatori logistici prezenţi pe piaţa
românească şi unul dintre cei mai

importanţi furnizori pentru industria
auto locală, oferind o expertiză
completă în managementul lanţului
de aprovizionare pentru cei peste
300 de clienţi.

FM LOGISTIC ARE UN
NOU DIRECTOR DE
VÂNZĂRI

Compania FM Logistic anunţă
numirea lui Răzvan Roşculeţ în
funcţia de director de vânzări în
România, având ca principal
obiectiv creşterea cifrei de afaceri
prin consolidarea relaţiei cu actualii
parteneri, dar şi prin extinderea
portofoliului de clienţi ai companiei.
Răzvan Roşculeţ s-a alăturat
echipei FM Logistic din România
începând cu data de 20 aprilie 2015.
În vârstă de 36 de ani, Răzvan este
absolvent al Facultăţii de Electronică
şi Telecomunicații (1998 - 2003) şi
deţine o diplomă de master în
Marketing. Are o experienţă de 11
ani în vânzările B2B în cadrul unor
companii renumite, precum Orange

Romania, unde a lucrat timp de 7
ani, şi în Telekom Romania.
Compania FM Logistic, o afacere de
familie înfiinţată în 1967 în Franţa,
unul dintre cei mai importanţi jucători
logistici internaţionali, este prezentă
în România din anul 2003 şi oferă
soluţii logistice personalizate pentru
optimizarea operaţiunilor din cadrul
lanţului de aprovizionare, de la
depozitare şi distribuţie, până la
servicii cu valoare adăugată (co-
packing).

START PENTRU
PREMIILE ARILOG

Ediţia din acest an a Competiţiei
ARILOG Logistics & Supply Chain
Awards este deschisă, data limită
pentru înscrierea companiilor în
concurs fiind 1 iunie, iar proiectele
trebuind depuse până pe data de 1
august. Jurizarea se va desfăşura în
perioada 13-25 septembrie, gala de
premiere urmând să aibă loc pe 7
octombrie, la Ramada Bucharest
North Hotel. Doritorii se pot înscrie
într-una dintre cele trei categorii de
concurs, şi anume „Best Logistics &
Operational Excellence”, „Supply
Chain Excellence” şi „Professional
of the Year”. Competiţia este
deschisă pentru orice tip de
companie care activează în
industria de logistică şi de supply
chain sau care are un departament
logistic în organizare, dar şi pentru
organizaţii care au integrate
operaţiuni de supply chain. Condiţia
de membru ARILOG nu este
obligatorie. Participarea în concurs
este gratuită.

ACŢIUNILE UPS 
S-AU APRECIAT

UPS anunţă câştiguri per acţiune
diluată de 1,12 USD în primul
trimestru al anului 2015, marcând
astfel o creştere de 14% comparativ
cu perioada similară a anului
precedent. Profitul operaţional a
crescut cu 11% până la 1,7 miliarde
USD, rezultat la care au contribuit
toate cele trei segmente de
business. Măsurile implementate la
nivel de management pentru

majorarea veniturilor şi creşterea
importantă a livrărilor internaţionale
au dus la îmbunătăţirea profitului
operaţional. Veniturile totale au
crescut cu 1,4% faţă de primul
trimestru al anului trecut, până la 14
miliarde USD. Creşterea veniturilor
după ajustarea diferenţelor valutare
a fost de 3,6%. Livrările totale au
crescut cu 2,8%, până la 1,1
miliarde de colete, rezultatul fiind
influenţat de majorarea cu 9,4% a
exporturilor în Europa.

XPO LOGISTICS
ACHIZIŢIONEAZĂ
NORBERT
DENTRESSANGLE

XPO Logistics Inc. şi Norbert
Dentressangle SA au anunţat că au
semnat un acord definitiv care
prevede achiziţionarea de către
XPO Logistics a majorităţii acţiunilor
grupului Norbert Dentressangle SA
şi lansarea unei oferte publice de
cumpărare pentru acţiunile rămase.
Norbert Dentressangle este lider
mondial în domeniul logisticii (în
special, în sectorul comerţului
electronic), transportului şi afretării,

precum şi pe segmentul de freight-
forwarding. Societatea, cu sediul
social la Lyon, are 662 de unităţi şi
42.350 de colaboratori. Toţi clienţii
săi sunt companii importante, care
figurează printre cele mai mari
grupuri internaţionale. Activităţile de
transport şi afretare, precum şi cele
de logistică şi freight-forwarding ale
grupurilor Norbert Dentressangle şi
XPO sunt complementare. La 31
decembrie 2014, Norbert
Dentressangle a înregistrat o cifră
de afaceri anuală (conform datelor
provizorii) de 5,1 miliarde de euro
(5,5 miliarde de dolari). 

SCHENKER SUSŢINE
TINERETUL

Printr-un parteneriat cu
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, DB Schenker Logistics

România va implica studenţii
Facultăţii de Business în diferite
ateliere şi activităţi care îi vor
familiariza cu industria de
transporturi şi logistică. Prima
interacţiune a avut loc la amfiteatrul
universităţii, acolo unde
reprezentanţii DB Schenker ai
sucursalei Cluj au susţinut o scurtă
prezentare a companiei şi au oferit
informaţii practice din lumea
transportului şi logisticii. Ulterior, o
parte dintre studenţi au fost implicaţi
într-un workshop interactiv,
desfăşurat în cadrul sucursalei, iar
participanţii au fost invitaţi să vadă
îndeaproape operaţiuni specifice
unei platforme de cross-docking,
precum sortarea, consolidarea sau
încărcarea mărfurilor.  Compania
oferă pentru tineri programe
speciale de carieră precum
„Learning by Doing”. Acesta este un
program de dezvoltare profesională
cu o durată de 3 ani, implementat cu
succes în Austria şi Sud-Estul
Europei, fiind bazat pe un concept
de pregătire a angajaţilor pentru a
deţine poziţii cheie în companie.
Conform strategiei 2020 dezvoltate
de Grupul DB Schenker, subsidiara
din România ţinteşte poziţia de lider
între angajatorii industriei. 

Asociaţia Europeană de
Logistică (ELA) a organizat,
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
2015” i-a revenit proiectului
de „Creare a unei comunităţi
de colaborare orizontală
pentru distribuţia de alimente
proaspete şi refrigerate între
Pepsico şi Nestle”, pe care
vi-l vom prezenta mai pe larg
în numărul următor al revistei
noastre.
Demn de menţionat este
faptul că proiectul care a
reprezentat România în
prestigioasa competiţie
internaţională, şi anume

„Fashion Days - Logistics &
Operations with Style”, s-a
clasat pe cea de-a treia
poziţie, fiind pentru prima
dată când un proiect
recomandat de ARILOG -
Asociaţia Română de
Logistică - ocupă un loc pe
podiumul european. 
„Profesionistul anului” a fost
ales Anestis Partalidis, din
Grecia, pentru prezenţa sa
constantă în avangarda
industriei logistice greceşti
în ultimii 20 de ani.

FASHION DAYS, PE LOCUL TREI ÎN EUROPA

PUBLICITATE

Jérôme
Chevrolet
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REACH TRUCK
Luna mai marchează cea de-a treia etapă a concursului
Echipamentul Anului în România - Ediţia 2015. Categoria pentru
care furnizorii de echipamente iau startul în această lună este cea
a electrostivuitoarelor cu catarg retractabil.

O mare atenţie la nevoile cli en -
ţilor. Acesta este elementul
de bază care caracterizează

cele 5 echipamente înscrise în cate -
go ria Reach Truck. Toate echipa men -
tele din cea de-a treia categorie a
concursului vor trebui să respecte
câteva condiţii:

- capacitate 1,6 t
- înălţime de ridicare minim 8 m
- catarg triplex.
În ordine alfabetică, pentru a fi

REACH TRUCK-ul Anului 2015 în Ro -
mâ nia concurează: Doosan BR16JW-7
(distribuit în România de Rădăcini
Equip ment), Jungheinrich ETV216 (dis -
tribuit în România de Wylze Logistik),
Linde R 14 - R 20 (distribuit în România
de Elmas), STILL FM-X şi BT REFLEX
RRE160.

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 -
care echipament, iar cele mai bune
so luţii vor fi premiate în cadrul Galei
Ziua Cargo din luna octombrie a aces -
tui an. 

În evaluare vor fi avute în vedere
două criterii principale: 

1. Productivitatea/Plus valoarea
pe care echipamentul o aduce com -
paniei;

2. Total Cost of Ownership (TCO). 
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
Lo gistics, Coca Cola, Dacia Grup
Renault România, Delamode, FM
Logis tic, Gebrüder Weiss, GTI
Logistic, H. Essers, KLG, Kuehne +
Nagel, Lager max AED, ND Logistics
Ro mânia, OTZ, Schenker Romtrans
şi ARILOG.

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

Vă invităm în paginile care urmea -
ză să aflaţi mai multe despre echipa -
men tele înscrise în cea de-a treia ca -
te gorie a concursului Echipamentul
Anu lui în România. 

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 BR16JW-7 Jungheinrich ETV216 Linde R 14 - R 20

STILL FM-X BT REFLEX RRE160
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Doosan BR16JW-7

Siguranţa şi
fiabilitatea creează
profitabilitatea
Noua serie BR16JW-7 este cea mai recentă creaţie a
departamentului de cercetare-dezvoltare al companiei Doosan
Industrial Vehicle. Electrostivuitoarele din această gamă
înglobează tehnologie de ultimă generație AC, sistem de direcţie
cu întoarcere la 180 şi 360 grade, indicatoare de înălţime şi
greutate, statistici de performanţă etc.

T oate acestea propun reach -
truck-ul DOOSAN BR 16 JW-7
ca soluţie optimă pentru

manipu larea, încărcarea/descărcarea
şi depozitarea paleţilor pentru orice
tip de depozit. Setările personale de
performanţă, sistemul ergonomic de
comandă şi control, precum şi cel mai
înalt nivel de confort pentru operator,
pot reprezenta argumente elocvente,
care ar putea convinge companiile lo -
gis tice să opteze pentru acest model
pen tru manipularea mărfurilor în depo -
zite.

Stabilitate şi
vizibilitate maxime
Pentru a mări productivitatea aces -

tui model, inginerii de la Doosan In -
dustrial Vehicle, au găsit cea mai bună
soluţie de ridicare şi deplasare în ace -
laşi timp, denumită „Simultaneus Hy -
dra ulic Control” (control simultan hidra -
ulic). Designul catargului a fost
exe cutat cu precizie maximă pentru
a avea în orice condiţii o stabilitate
ma ximă. Totodată, acest tip de catarg
oferă o vizibilitate maximă şi asigură
o funcţionare fără şocuri şi cu zgomot
redus. 

Accesul la bord este foarte facil,
da torită treptei de urcare atent stu -
diată, a mânerelor de prindere pozi -
ţio na te ergonomic şi a consolei vo la -
nului, care este reglabilă. Pedalele de
direcţie şi frânare funcţionează la fel
ca la automobile, asigurând o de pla -
sa re sigură. 

Dintre opţionalele care pot echipa
acest tip de reach truck amintim: sis -
tem de schimbare rapidă a bateriei

prin lateral, sistem video pentru furci,
in dicatoare de înălţime şi greutate,
echi pament care oferă posibilitatea
de lucru în depozite frigorifice etc.

Vânzare și service
Vânzarea şi service-ul pentru toate
stivuitoarele şi echipamentele de
depozit ale Doosan Industrial
Vehicle sunt asigurate de Rădăcini
Equipment, reprezentant exclusiv
pentru România.

Jungheinrich ETV216

Tehnologie pentru
productivitate

E lectrostivuitoarele cu stâlp re -
trac trabil 214/216 oferă so lu ția
optimă pentru orice apli ca ție.

Echipamentul este potrivit pentru lucrul
pe culoare strâmte, remarcându-se
printr-o economie de spațiu de până la
2.711 mm. De asemenea, elec tro -
stivuitorul pune la dispoziția uti lizatorilor
capacități reziduale de 1.000 kg, până
la 10 m înălțime de ri dicare.

Tehnologia de ultimă oră pentru
con ducere și control asigură o produc -
tivitate mai mare, reducând, în același
timp, consumul de energie. Elementele
er gonomice și tehnologia avansată pro -
movează productivitatea și este de na -
tură să ofere o motivație în plus șoferilor,
datorită cabinei de lucru cu dimensiuni
generoase și vizibilității excepționale,
pre cum și datorită configurației comode
a pedalelor, asemănătoare cu cea a
automobilelor.

Echipamentul este dotat, de ase -
me nea, cu funcția CurveControl (Con -
tro lul Virajelor), care asigură reducerea
au tomată a vitezei în timpul virajelor.
Di recția controlată electric poate fi
comandată cu raze de viraj de 180° și

360°, permițând astfel operatorului să
a leagă între o rază minimă de întoar -
ce re și o schimbare mai rapidă a di rec -
ției de deplasare.

O cabină ergonomică
Postul de lucru e confortabil, putând

fi reglate poziția scaunului în sine și a
spătarului și fiind posibilă ajustarea în
funcție de masa corporală a ope ra to -
rului. Cabina oferă suficiente opțiuni de
depozitare şi toate elementele de con -
trol sunt plasate la îndemâna ope ra to -
rului. 

Maneta SOLO-PILOT controlează
toa te funcțiile hidraulice, claxonul, pre -
cum și direcția de deplasare. Switch-ul
de direcție permite ajustări intuitive ale
acesteia, maneta permițând un control
sensibil al funcțiilor echipamentului pen -
tru o acuratețe milimetrică a manipulării
mărfii. Toate indicatoarele de control se
află în raza vizuală a operatorului și
sunt proiectate pentru fiecare funcție
spe cifică. Atașamentele opționale, pre -
cum suportul furcilor, sunt, de ase me -
nea, controlate de SOLO-PILOT.

Display-ul operatorului este de înaltă
ca litate și este ușor de citit, afișând cele
mai importante date de operare, cum
ar fi direcția de deplasare și poziția roților
sau starea bateriei cu afișarea timpului
re zidual până la următoarea încărcare,
opțiunea pentru unul dintre cele trei pro -
grame de deplasare adaptate individual
la fiecare aplicație, ore și timp de ser -
vice. De asemenea, opțional, se pot
afi șa înălțimea de ridicare, masa în căr -
căturii și capacitatea reziduală. 

Stâlpii echipamentului Jungheinrich
ga rantează o siguranță maximă și uti -
li zarea ca pacității de depozitare la înăl -
țimi mari. Catargul triplex oferă înățimi
de ridicare de până la 10.700 mm. De
asemenea, ope ratorul are o vizibilitate
excepțională asu pra încărcăturii.

Pachete opționale 
Sunt disponibile mai multe pachete

op ționale, pentru adaptarea la orice ne -
cesitate a operării în depozit. Modulul
„Effi ciency” permite timpi de lucru pre -
lun giți ai bateriei. „Drive Plus” este des -
tinat unor aplicații cu rute lungi frec ven -
te. „Lift Plus” oferă posibilitatea ridicării
extensive la înălțimi mari de ridicare. De
asemenea, din dotările opționale fac
parte un suport pentru terminal de date
radio, planșă de scris sau monitor video.

Nu în ultimul rând, sunt disponibile
sis teme de asistență, care permit con -
trolul în operare, prin intermediul cărora
masa încărcăturii este măsurată sec -
ven țial și comparată cu restul capacității
de încărcare a vehiculului. În momentul
aproprierii de valoarea limită, are loc o
atenționare de referință acustică și op -
tică. Este posibil și controlul poziției,
fără a fi necesară acționarea unor bu -
toa ne suplimentare sau elemente de
ma nagement al depozitării, comenzile
de stocare fiind transferate automat,
pentru evitarea depozitelor false. În fine,
este disponibil și un sistem ASR, pentru
mai multă tracțiune pe suprafețe ude
sau acoperite cu praf. 

Design pentru economie de spațiu, performanță înaltă, tehnologie
inovativă și condiții de lucru ergonomice. Acestea sunt punctele
forte ale electrostivuitorului cu stâlp retractrabil seria 2 de la
Jungheinrich, echipament potrivit unei game largi de aplicații, de
la lucrul cu paleții, stivuirea printre sau în rafturi, la activitatea în
zone extrem de restrânse sau cu înălțimi mici, în cadrul unor
operațiuni pe parcursul unuia sau mai multor schimburi. 
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Linde R 14 - R 20

Control la superlativ
Noua generație de stivuitoare cu catarg retractabil dezvoltată de
compania Linde Material Handling fixează un nivel de referință în
ceea ce privește ergonomia, securitatea, productivitatea și
costurile de exploatare reduse. În România, aceste echipamente
sunt comercializate de către compania Elmas. 

E chipamentul este dotat cu un
catarg cu vizibilitate excelentă,
re zistent la torsiune, cu trans -

la ţie laterală integrată şi funcţie de în -
cli nare, oferind viteze mari de ridicare,
co borâre şi apropiere. Electro sti vu i to -
rul permite afişarea înălţimii de ridicare
alături de înălţimea liberă și dispune
de un control dinamic al catargului
(DMC), precum și de o direcţie elec -
tri că foarte confortabilă. Operațiile de
men tenanță sunt minime, echipa men -
tul dispunând de motoare de curent
alternativ, puternice, fără întreţinere,
pentru tracţiune, ridicare şi direcţie.
De asemenea, este echipat cu un sis -
tem de control automat al vitezei în vi -
raje și cu un afişaj digital cuprinzător.

Ergonomie
remarcabilă
Pentru un grad ridicat de confort

în utilizare, cabina operatorului este
do tată cu suspensie revoluţionară
„Ergo-Space”, cu direcţie electrică
„Linde Rheological” cu răspuns varia -
bil al cuplului și sistem de control al
de plasării cu două pedale. Echipa -
men tul este dotat cu o consolă de
comandă integrată şi reglabilă. Sus -
pen sia pneumatică a scaunului opera -
torului oferă o ajustare automată la
greutatea acestuia. Scaunul permite
ajus tarea înălţimii, înclinării și a supor -
ţilor laterali şi lombari. Electrostivuitorul

este comandat prin intermediul unui
joy stick biaxial.

Din punctul de vedere al sigu ran -
ței, electrostivuitorul oferă o încetinire
lină a catargului la înălţimea maximă
de ridicare, un grad înalt de precizie,
cu sistemul de comandă „Linde Load
Control” și funcţii de parcare automată
şi controlul menţinerii frânei. Echipa -
men tul dispune de patru sisteme inde -
pendente de frânare, frânare pe roţile
de încărcare, în versiunea standard,
și oprire lină la cursa de apropiere.
De asemenea, este echipat cu siste -
me de interblocare a scaunului și a

bateriei și circuite electrice de si gu -
ran ţă duble.

Opționale disponibile
Printre dotările opționale ale elec -

tro stivuitorului Linde cu catarg retrac -
tabil, se numără un plafon panoramic
„High Vision” din sticlă armată pentru
vizibilitate liberă în partea superioară,
pa chetul „Vision” pentru o vizibilitate
îmbunătățită, cu două camere montate
pe rama cabinei și pe catarg, far de
si guranță Linde BlueSpot™, sistem
de management al flotei (LFM), pro -
iec toare de lucru cu LED-uri sau pro -
tecție pentru lucrul în depozite fri go -
rifice până la -30˚C.

CARACTERISTICI
TEHNICE

- capacitate de ridicare: între 1 și
2,5 tone

- înălțime de ridicare: între 4 și 13 m
- catarg triplex cu funcție de

înclinare (2˚ în față, 4˚ în spate)
- translație laterală integrată
- disponibil și în variante echipate

cu anvelope superelastice
(R14G-R20G)

- culoar de lucru: între 2.700 și
2.882 mm

- motor de acționare: 6,5 kW
- motor pentru ridicare: 14 kW
- lungime furci: 1.150 mm.

STILL FM-X

Stabilitate la nivel înalt
Noul STILL FM-X este extrem de compact și are o rază de
întoarcere foarte mică, fapt care îl face potrivit utilizării în
depozite având culoare înguste și distanță mică între rafturi.
Totodată, este primul utilaj de la STILL echipat cu sistem de
stabilizare activă a încărcăturii (ALS).

D in punct de vedere al capaci -
tă ților, gama FM-X oferă ver -
siuni de la 1 la 2,5 t. Toate

vehi culele, cu excepția celui de 2,5 t,
sunt disponibile în versiune îngustă,
pentru utilizarea în depozite de tip bloc
sau cu rafturi drive-in. În plus, ver siu -
ni le FM-X de 1,4, 1,7 și 2 t sunt dispo -
nibile cu anvelope super-elastice și
gar dă la sol mai mare, pentru utilizare
com binată, la interior și la exterior. 

Propulsia de 48 V în 3 faze permite
o accelerare puternică, în combinație
cu viteze de deplasare de până la 14
km/h și viteze de ridicare de până la
0,5 m/s.

Toate elementele sistemului de
pro pulsie și ale funcțiunilor de ridicare
și de direcție sunt încapsulate, pentru
o protecție optimă împotriva prafului,
mur dăriei și umezelii. Pentru a permite
o echipare adecvată pentru fiecare
uti lizare, STILL oferă o selecție de ba -
terii cu capacități cuprinse între 360
și 930 Ah. Ca rezultat al sistemului de
re cuperare și stocare a energiei din
tim pul frânării, al instalării unor faruri
cu LED care economisesc energie și
al posibilității selectării modului de
func țio nare eficientă Blue-Q (econo -
mie ener getică de până la 10% fără
a sa cri fica performanța), sunt posibile
mai mul te schimburi de lucru cu un
singur ciclu de încărcare a bateriei.

Productivitate
crescută
Vibrațiile catargului, în special la

înăl țimi mari de ridicare, precum și
vite za de operare sunt aspecte care
con sumă mult timp și influențează ne -
ga tiv productivitatea, deoarece este
im posibil să colectezi încărcătura sau
să o plasezi pe raft până când catargul
își stabilizează balansul. Prin inter me -
diul noului sistem Active Load Stabi -
li za tion (ALS), timpul de așteptare
poa te fi redus cu până la 80%, datorită
unui puls automat care con tra ba lan -
sează, la bază, mișcarea din partea
de sus a catargului, oprind rapid și
efi cient vibrațiile care apar la înălțimi
mari de operare. Sistemul de com -
pen sare intră în funcțiune începând
de la o înățime de ridicare de 4 m,
noul reach truck fiind capabil să ridice

o sarcină de 1.000 kg până la o înăl -
țime maximă de 13 m. 

Un alt sistem foarte util este OPTI -
SPEED, care adaptează automat miș -
cările stivuitorului la masa încărcăturii
care este transportată, permițând ast -
fel o manipulare mai rapidă a măr fu -
ri lor și la nivelul solului. 

Confort de fotoliu
În domeniul siguranței și ergo no -

miei, STILL a îmbunătățit accesul în
ve hicul prin intermediul unei trepte mă -
rite, vizibile de pe locul operatorului.
Po ziția din timpul conducerii este ergo -
no mică, dispozitivele de control de tip
joy stick (foarte ușor de operat) și vo -
lanul sunt ajustabile. Scaunul a fost re -
pro iectat să reducă în mod con si de ra -

bil șocurile și vibrațiile, acesta per mi -
țând, de asemenea, operatorului o vizi -
bilitate optimă, atât verticală, cât și pe
lângă marfă. Funcția de mișcare la te -
rală a catargului și cilindrii de ri di care
poziționați asimetric permit o vizi bilitate
și mai bună asupra încărcăturii. Precizia
în operare este sporită prin intermediul
direcției electrice la 360 grade, chiar și
în cazul unor încărcături de 2,5 t. 

Pentru un plus de robustețe în uti -
li za rea de zi cu zi, șasiul este placat cu
me tal în cele mai expuse zone la
coliziuni. De asemenea, vehiculul este
e chipat cu un sistem de control al vite -
zei de de plasare în viraj (Curve Speed
Con trol) și cu unul de control al ac ce -
su lui via card, cip RFID sau PIN, pen -
tru un grad mai mare de siguranță și
securitate.

Capacitate maximă de
ridicare: 1.000-2.500 kg

Masă de serviciu (cu tot cu
baterii): 3.120-3.777 kg

Înălțime cu catarg coborât:
2.450 mm

Viteză maximă de deplasare:
14 km/h

Înălțime maximă de ridicare:
13 m cu sarcină 1 tonă

Viteză maximă de ridicare:
0,47 m/s



B T REFLEX este primul echipa -
ment de stivuit dotat cu mo toa -
re de curent alternativ. A cestea

oferă viteze și accelerații con si derabil
îm bunătățite, în tandem cu sistemul de
frâ nare regenerativă, care contribuie la
creș terea auto no miei. Datorită eliminării
unui număr con siderabil de compo nen -
te (perii mo toare, contactoare, compo -
nen te hi dra u lice și ale sistemului meca -
nic de frâ nare), fiabilitatea echipamen tului
a fost mărită, în timp ce costurile de
service au fost reduse semnificativ.

Caracteristici unice
Cabina înclinabilă este o soluție

unică de natură să reducă în mod con -
si derabil ten siunea spatelui și a gâtului
op e ra torului, crescând vizibilitatea și
ajutând la o operare sigură și eficientă. 

Deplasarea laterală și înclinarea
fur cilor se face acționând doar căru -
cio rul care susține furcile, asigurând
ast fel un control mai fin al mărfii și
aju tând la creșterea autonomiei echi -
pa mentului. Toate funcțiile hidraulice
sunt asistate electronic.

Sistemul BT Control permite pro -
gra marea unui număr impresionant
de parametri funcționali pentru a se
adapta la operator și la aplicație.

Sistemul de direcție de 360˚ este
programabil și progresiv. Cu cât viteza
creș te, cu atât trebuie rotit mai mult
de volan pentru a vira. Virarea la 360˚
per mite o operare mult mai lină și pre -
cisă, fără opriri pentru schimbarea
sensului de mers.

Echipamentul BT REFLEX RRE160
dispune de un sistem de frâ na re pro -
gra mabil și progresiv, frână de parcare
cu aplicare automată - toate pentru o
ope rare la standarde maxime de si gu -
ranță. Frânarea regenerativă a moto -
ru lui de curent alternativ este dublată
de o frână electromagnetică de sigu ran -
ță, care se aplică automat când se apa -
să pedala de frână sau când operatorul
părăsește echipamentul. 

Sunt disponibile și un indicator
elec tronic al înălțimii de ridicare, un
pre-selector înălțimi de ridicare și un

sis tem hidraulic de amortizare a șo -
cu rilor - toate pentru a manipula măr -
fu ri le cu maxim de grijă și precizie.

Construcție modulară
BT REFLEX are o construcție mo -

du lară ce permite con figurări pentru
ca pa cități nominale de 2.500 kg și
înălțimi de ridicare de peste 12 m.
Perfor man țe le de top sunt asigurate
prin viteze mari la ridicare, accelerare
și deplasare, toate componentele elec -
tro nice fiind su pervizate de tehnologia
BT Control. A ceas  tă tehnologie per -
mite diagnos ti ca rea on-board prin mo -
ni torizarea per ma  nentă a stării echi -
pa mentului, aler tând operatorul asupra
ero rilor de tec tate; viteza minimă de

de plasare va fi impusă imediat iar
echi pamentul se va opri complet la
identificarea erorilor majore.

Toate informaţiile de mai sus se
re feră la gama de echipamente BT
RE FLEX pe care BT a lansat-o încă
din anul 1997. O parte din soluțiile
teh nice lansate atunci sunt încă unice
pen tru ga ma REFLEX. Toyota Material
Hand ling Romania vă invită să testați
noile echi pamente BT REFLEX, să
aflați ce s-a mai adăugat în cei 18 ani
ce au tre cut de atunci și să găsiți răs -
pun sul la următoarea întrebare: Ce
vă oferă BT REFLEX în 2015?

Pagini realizate de 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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BT REFLEX RRE160

Operatorul și Echipamentul,
în armonie perfectă
Sigur, eficient,
productiv și ergonomic -
cu o gamă unică de
soluții tehnice, BT
REFLEX setează
standardele în gama sa.

Daniel Preda, Preşedinte ARILOG
„Existăm pentru
membrii noștri“

Ziua Cargo: Ce obiective
v-aţi propus în calitate de
preşedinte al ARILOG?
Daniel Preda: Mandatul de pre -

șe dinte mă onorează, dar mă și obligă.
În tot deauna mi-a plăcut să fac lucrurile
așa cum trebuie, iar în calitate de Pre -
șe dinte ARILOG nu voi aştepta să
trea că 2 ani de mandat ca să mă uit
în urmă şi să nu văd nici un rezultat.
Am deja câteva obiective. În primul
rând, vreau să transmit un mesaj foar -
te clar prin adoptarea unui Cod de
Conduită, care trebuie să întărească
ima ginea de asociaţie apolitică și non
profit. În al doilea rând, voi continua
pro movarea educației și a bunelor
prac tici. Există deja proiecte care func -
țio nează foarte bine în această zonă:
parteneriatul cu ASE, certificarea ELA,
premiile ARILOG, ca să enumăr doar
câteva. Sunt constituite și două grupuri
de lucru, formate din reprezentanți ai
mem brilor ARILOG, care lucrează îm -
preună pentru a livra întregii comunități
ghiduri cu sfaturi utile și bune practici.
Ne dorim ca aceste materiale să de -
vi nă de referință, iar cei care aderă la
aceste practici să obțină un plus de
va loare pentru ei, pentru clienții și fur -
nizorii cu care colaborează.

Nu în ultimul rând, pentru mine
este foarte important să aflăm direct
de la membrii noștri ce își doresc de
la asociație, cum poate aceasta să-i
aju te, pentru a acționa în consecință.

Ce reguli va include codul
de conduită pe care îl veţi
adopta?
Codul de Conduită reprezintă o

su mă de reguli şi de bune practici,
care certifică nu numai faptul că se
res pectă legile, partea juridică, ci şi
par tea etică, astfel încât să ne putem
aso cia cu imaginea unui bun cetăţean.
Este evident că noi suntem datori să
dăm direcţia, formalizând un anumit
com portament la nivelul conducerii a -
so ciaţiei. Sunt oameni în Board-ul
ARILOG care, pe lângă faptul că sunt
buni profesionişti, se disting și prin
conduită, reprezentând adevărate mo -
de le morale. Chiar dacă regulile în -
scri se în Codul de Conduită sunt res -
pec tate de membrii Board-ului, îmi
do resc să formalizăm acest lucru toc -
mai pentru a transmite un semnal clar
despre caracterul asociației. 

Care este scopul
grupurilor de lucru?
Grupurile de lucru au venit ca un

pas firesc în momentul în care s-a
ajuns la o creștere constantă a nu -
mă rului de membri. Vrem ca fiecare
din tre ei să fie implicați în construirea
unor proiecte palpabile pentru indus -
trie. Astfel, grupul de lucru pe DEPO -
ZI TARE are 11 membri activi, care lu -
crează la realizarea unui Ghid de
se lecție a celei mai bune variante pen -
tru contractarea unui depozit. Grupul

de TRANSPORT are 7 membri activi,
care vor realiza un ghid de reco man -
dări pentru industria transporturilor.
Mem brii acestor grupuri reprezintă
cele mai diverse industrii: logistică,
trans port, asigurări, producție, real es -
ta te, funizori de servicii IT&C sau fur -
ni zori de echipamente de manipulat
marfă. Fiecare își aduce contribuția,
iar rezultatul final va cuprinde toate
as pectele relevante pentru activitățile
res pective. Prin puterea exemplului,
sper că vom reuși să organizăm astfel
de grupuri pentru mai multe domenii:
re tail/FMCG, farma, automotive, e-
comm erce etc.

Care este mesajul pe care
doriţi să îl transmiteţi?
Mesajul care pleacă dinspre condu -

c erea ARILOG este acela că exis tăm
pentru membrii noștri și că re pre zen -
tăm o platformă pentru îm păr tășirea și
promovarea bunelor prac  tici, a comu -
nicării între profe sio niș tii în domeniu. Îi
invit pe toți spe cia liștii să profite de
expertizele, opor tunitățile și resursele
oferite de ARILOG pentru ei.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Obiective ARILOG 2015 - 2016
• Formarea grupurilor de lucru ca structuri profesionale instituite sub

umbrela ARILOG pentru a împărtăși informații și pentru a soluționa
eventualele probleme cu care se confruntă participanții. Aceste grupuri de
lucru vor fi înființate pe diverse industrii: automotive, agribusiness, FMCG,
retail, energie, sănătate/farma, transport, construcții, online, distribuție
rapidă, servicii/utilități, industria grea, depozitare.

• Crearea unei baze de date a tuturor legilor aplicabile activității desfășurate
de membri: Transport, asigurări, vamă, paleți, comerț, siguranță și protecția
muncii, certificări.

• Studii de piață realizate pe baza metodologiei de cercetare elaborată de
Consiliul Profesioniștilor din Supply Chain Management (CSCMP).

• Îmbunătăţirea comunicării cu membrii asociaţiei şi extinderea numărului de
membri.

• Vizibilitatea asociaţiei în mediul extern şi mărirea numărului de parteneriate.

Asociaţia Română de Logistică (ARILOG) are un nou
Preşedinte pentru mandatul 2015-2016, în persoana
lui Daniel Preda, Director General Toyota Material
Handling Romania. 

„Ca Președinte ARILOG, voi
încerca să promovez cât mai
bine interesele membrilor
asociației, să contribui la creșterea
nivelului de educație și cultură în
domeniul logisticii.”

Daniel Preda
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Î n moment de conflict, nevoia de
su perioritate crește fantastic, și
așa se explică și tot acest efort

pentru lucruri și metode noi, precum
și rapiditatea cu care noul apare și
schimbarea este acceptată.

Așa aș descrie și timpurile noastre.
Criza a transformat creșterea eco no -
mi că, în care era loc pentru toată lu -
mea și în care toți își creșteau busi -
ness-ul, într-un conflict! Unii luptă
pen tru market share, alții luptă să su -
pra viețuiască. Muniția preferată a de -
venit PREȚUL, în contextul în care
toți vor să fie păstrat și nivelul ser -
viciilor. 

„Uriașul” preț...
Aceasta este problema care ajun -

ge pe masa managerilor de astăzi.
Bun, trebuie să scădem prețul, ceea ce
înseamnă că trebuie să scădem costul,
deci să facem același lucru cu resurse
mai puține sau mai ieftine. Resurse
mai ieftine înseamnă să mai împarți
din presiunea care te apasă și cu cei
cu care colaborezi. Îi chemi la negocieri
și începi să pui presiune pe ei ca să
scadă prețurile. Dar asta nu îți aduce
un avantaj competițional, pentru că și
concurenții tăi fac același lucru.

Cum scazi celelalte resurse? Cres -
când productivitatea! Replică la care
managerii operaționali vor ridica
dintr-o sprânceană neîncrezători. O
să auzi ceva de genul: „șefule, oame -
nii ăștia pregătesc, în medie, 250 de
cutii pe oră. Dacă mă pun cu biciul pe
ei, o să pregătească 270, ăia mai solizi
chiar 290 de cutii… dar, după o săp -
tă mână, o să mutăm noi cutiile alea,
pentru că personalul o să fie în spital!”.

Cât se poate de adevărat, dar, în
acea medie de cutii mutate cu cârca,
mai ai și alte elemente. De exemplu,
kilometrii pe care oamenii îi fac prin
depozit. Poți să faci un sistem astfel
în cât să le scazi drumul de parcurs la
mi nim, și vor avea mai mult timp pen -
tru mutat cutii. Sau poți să le dai în
loc de liza manuală, una electrică, și
se vor mișca mai repede. Deja câștigi
la productivitate. Nu e nimic nou în
asta. 

Mai câștigi la productivitate dacă
îi convingi pe operatori să nu greșeas -
că, și nu mai pierzi timp cu reparatul
pa leților. Investești într-un sistem de
ma nagement și le dai soluții radio și
scaner pentru pregătire.

Cam scumpă soluția, nu? Și îi ține
și ocupați să tot scaneze… Atunci, ai
putea să implementezi pick by voice,
și le eliberezi mâinile. Comunicarea
cu sistemul se va face prin voce și ai
șanse să câștigi până la 10% pro duc -
ti vitate, pentru că operatorul are
mâinile libere.

Productivitatea, 
la țintă
Dar ce te faci dacă ai de pregătit o

marfă migăloasă, din componente mici,
cu foarte multe referințe, puse or do nat
în răftulețe frumos etichetate? Că, după
o oră de pregătire, îți dan sea ză ochii
în etichete de raft și ți se scriu codurile
de bare pe retină! Ei bine, soluția se
numește pick to light. Pui beculeț la
fiecare locație, îl legi la sistemul de pre -
gătire și, atunci când scanezi codul de
co mandă, activezi o mică „orgă de lu -

Război și pace
Mi-am început cariera în industria de apărare. La început, cred că am fost
fascinat de arme. În timp, am realizat că mă intriga rapiditatea cu care
acestea au evoluat pe timp de conflict, dar și interacțiunea pe care industria
de profil o avea cu cea civilă. Motoarele puternice de pe tanc au folosit mai
apoi pe tractoare în agricultură, echipamentele de telemetrie a țintei - pentru
măsurători de cadastru și - poate cel mai interesant subiect - legătura dintre
rachetele ghidate termic și cuptoarele cu microunde…

„It’s not the big that eat the
small - it’s the fast that eat the
slow” (Jason Jenings). 
Așa se explică de ce firme mici,
flexibile, cresc și atacă pe cei
mari, în timp ce coloșii se mișcă
din ce în ce mai încet, până se
prăbușesc din cauza blocajelor
în care intră.Cătălin

Olteanu

mini”, care îți va in di ca locațiile de unde
să culegi pro du sele. Și uite-așa, cu pu -
țin manage ment vizual, nu mai trebuie
să te cru cești în fața rafturilor, pentru
că lo cațiile care te interesează te vor
„ilu mina” de-a dreptul. Iar după ce
culegi marfa din locația aferentă, lumina
se stinge și te lasă să treci la următorul
beculeț, care te va ghidona spre urmă -
toa rea locație din care să culegi urmă -
torul produs.

Apoi, de ce să nu aplici și la x-dock
de produse mici, și să pui la punct o
soluție de „put to light”. Vii cu referința
care te interesează și, când scanezi
co man da, luminițele aferente adrese -
lor de livrare te vor conduce spre lo -
ca țiile unde trebuie să plasezi pro -
dusele. 

Și totuși, la un moment dat, oricât
de ingenioși am fi, un operator care
muncește cu cârca nu va putea să își
depășească o condiție fizică naturală. 

Productivitatea înseamnă un nu -
măr de activități raportat la un număr
de indivizi implicați, pe o perioadă de
timp. Atunci când nu mai poți scade
timpul, se justifică să scazi numărul de
persoane! Cum? Înlocuind oamenii și
limitările lor fizice cu mașinării.

Uite-așa, am luat din nou echipa
de pregătire sub lupă și am descoperit
că avem mai mereu pe cineva care îi
verifică pe ceilalți. Cu soluții statistice
complicate se poate să verifici doar un
anumit procent din marfă și să scazi
numărul de verificatori, dar îți asumi
și un anumit risc de eroare, și tot ai
un număr de ore/om de care nu scapi.
În plus, verificarea asta se face la fi -
na lul pregătirii, iar cum orice eroare

des coperită trebuie corectată, pierzi
timp și riști și să încurci stocul.

Dar dacă pui la punct o soluție de
ve rificare automată? 

Astfel, am creat ceea ce noi nu mim
shopping cart de pregătire, un că ru cior
care are înglobat un mic com pu ter
conectat la unitatea centrală și care îi
spune operatorului unde să se ducă și
ce anume să ia din raft. Mai mult, ca
să crești productivitatea, pe res  pectivul
cărucior se montează niște sen zori de
greutate, care cântăresc în permanență
cutia cu produse. Și din deviațiile de
greutate, căruciorul îți poate spune dacă
ai luat sau nu pro du sul corect. Și, dacă
tot e un căruț in te ligent, poți pune pe
el o soluție mul ti order, astfel încât să
pregătești si multan 3 cutii... sau chiar
multiplu de 3. La o trecere prin zona de
picking, fo lo sești la maxim potențialul
drumului minim critic (adică distanța
cea mai scurtă) și poți avea 3 cutii/co -
menzi pre gătite la o trecere. Și verifi -
ca te! Până acum, mașina a avut o
eroare de sub 0,001%!

Dar dacă ai de-a face cu multe co -
menzi mici, cu referințe și unități puține
și mici în cutie? Ei bine, poți să gân -
dești o linie de pregătire dinamică,
ast fel încât fiecare operator să aibă în

drep tul lui un număr de referințe, iar
când ajunge cutia cu comanda în
drep tul lui, verifică și pune ce e de
pus, apoi trimite cutia către următorul
post de lucru. O inovație simplă, prac -
tic am copiat o linie de manufacturare,
însă, în loc să asamblăm componente
diferite într-un produs finit, le punem,
pur și simplu, într-o cutie.

Înarmarea cu roboți
Acestea sunt doar câteva exem ple.

O să mă întrebați unde o să ne oprim…
nu trebuie să ne oprim, ci doar să ne
a dap tăm. În țările vestice, unde forța
de muncă e scumpă, oa menii au fost
în  locuiți cu mașini. Atunci când forța de
muncă va pune această presiune pe
preț, o să înlocuim și noi oamenii cu
ro  boți. Pe spații mici, am început deja. 

Clienții vor prețuri bune, dar nu vor
să facă rabat la nivelul serviciilor sau
ca  litatea produselor. Piața este con cu -
ren  țială și, aparent, în suprapro duc ție,
așa că, inevitabil, la produse sen sibil
e ga le din punct de vedere al ca lității,
de  ci zia o dă prețul, iar acesta este in -
flu  ențat de costul de producție. Cos tul
este, la rândul lui, influențat de nevoia
de resurse - de orice fel, de la re sursa
u ma nă până la materii prime de pro -
duc  ție. Cu cât ești mai com pe titiv în
uti l i  za rea resurselor, cu atât ai un preț
mai mic sau o marjă de câștig mai
mare. Ideal ar fi să le împaci pe amân -
două. Așa că nu te poți opri din a căuta
soluții noi, mai bune, în fiecare zi.

Cătălin OLTEANU
Director general FM Logistic

Se spune că, dacă ai o
problemă grea de rezolvat,
să i-o dai unui leneș, că va
găsi soluție mai ușoară și mai
rapidă. Iar când te vezi cu
problema rezolvată, nu da
leneșul afară, mută-l pe
următoarea problemă.



D acă, în urmă cu 6-7 ani, vehi -
cu lele de 7,5 t răspundeau ce -
rinţelor pieţei, astăzi nu îşi mai

găsesc locul în activitatea de distri bu -
ţie, pentru că nu mai pot intra în oraşe
și, în plus, dispun de o sarcină utilă
mică, ne-a declarat Mihai Iancu, su -
bli niind că, pentru a menţine pozitive
ci frele companiei, au fost aplicate câte -
va schimbări în organizare, una dintre
ele reprezentată de renunţarea la ma -
şi nile de 7,5 t în favoarea celor de
3,5 t. „În paralel, am decis creşterea
ni velului de subcontractare pe seg -
men tul de transport, hub-urile din Cluj
şi Bacău fiind externalizate din acest
punct de vedere în proporţie de 70%.
În paralel, Bucureştiul a atins un pro -
cent de 90%, pentru ca în Timişoara
să ajungem la 100%.“ Directorul ge -

ne ral GTI Logistic a precizat că decizia
pri vind exter na li zarea a fost luată pen -
tru a se aloca mai mult timp activităţii
de logistică. „Am preferat să acordăm
mai multă aten ţie domeniului în care
ne-am spe cia lizat“, a subliniat el,
adău gând că pe segmentul de trans -
port naţional, în prezent, doar opera -
to rii logistici şi pro ducătorii mari mai
reu şesc să op ti mizeze camioane gre -
le, pentru ca micii producători să
vândă cu paletul. 

Elemente
de optimizare
Managementul GTI Logistic a apli -

cat măsuri de optimizare inclusiv la
nivelul amplasării hub-urilor pentru dis -
tribuţie, fiind deschis un depozit nou la

Timişoara. Compania ope rea ză, în
prezent, centre pentru cross-dock ing
în Cluj, Timişoara, Bacău şi Bu cureşti,
ce însumează 6.000 mp de de pozitare.
De menţionat este faptul că în Ti mi -
şoara şi Cluj sunt oferite ser vicii de
depo zitare pentru segmentul de tempe -
ratură controlată şi maşini cu termo-di -
agramă. „Ne-am reorga ni zat hub-urile,
am renunţat la Deva şi am deschis un
depozit la Timişoara, pentru că acum
putem ajunge de la Bu cureşti acolo
într-un program de şo fer. Am redus
astfel semnificativ cos turile, nemaifiind
necesar să ne oprim în Deva, de unde
80% din marfă o trimiteam către Ti mi -
şoara şi Arad. Am diminuat, în acest
context, distan ţele pe care le parcurg
camioanele de distribuţie, generând o
economie im por tantă“, a afirmat direc -
to rul GTI Lo gistic, menţionând că acti -
vitatea de distribuţie suferă astăzi la
nivel de eficienţă din cauza timpilor
mari de aş teptare în cazul livrărilor către
maga zi ne. „Din păcate, au crescut
timpii de aş teptare la magazine, fapt
care se simte imediat în activitatea de
distri bu ţie. Se solicită livrarea la oră
fixă - noi ajungem, dar recepţia nu este
pre gă tită. Ar trebui să se mobilizeze şi
în două ore să se realizeze recepţia
măr fii, mai ales că nu sunt nece sa re
mai mult de 30 de minute pentru un
vehicul de distribuţie. În condiţiile în
care pe ri oada alocată descărcării de -
păşeşte două ore, aceasta denotă lip -
să de per sonal, lipsă de spaţiu, op ti -
mizare pe cârca furnizorilor“, a
con tinuat Mihai Iancu. 

Volume în creştere
pentru GTI Logistic
Pe fondul unor măsuri care au ge -

ne rat creşterea eficienţei în activitatea
com paniei, dar şi a câştigării unor noi
clienţi, GTI Logistic a consemnat un
2014 bun, peste media pieţei, care a
fost urmat de un început de 2015 ce
a păstrat aceeaşi tendinţă. GTI Logis -
tic şi-a câştigat deja un loc important
pe piaţa de distribuţie românească,
prestând servicii de calitate şi reuşind
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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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Made in simplicity

GTI LOGISTIC

Vehiculele de 7,5 t,
trase pe dreapta
Piaţa nu mai cere decât într-o măsură foarte mică vehicule de
7,5 t. Este observaţia lui Mihai Iancu, director general GTI
Logistic, care ne-a explicat că a renunţat la vehiculele cu această
masă în favoarea celor de 3,5 t, mult mai potrivite pentru
activitatea de distribuţie pe care o realizează compania.

ast fel să se dezvolte în timp ce alte
com panii puneau lacătul pe uşa depo -
zi telor. „În ciuda majorării cifrei de afa -
ceri, 2014 a fost un an pe care nu
l-am închis cu un profit foarte mare
pen tru că am făcut investiţii în echipa -
men te. 2015 a început neaşteptat de
bine, cu primele 3 luni pozitive, un lu -
cru care se întâmplă destul de rar.
Volu mele noastre au crescut cu apro -
xi mativ 60% faţă de anul trecut, da -
torită unui nou contract câştigat în
2014. Dar dacă nu am lua în calcul
noii clienţi, cifrele nu ar mai fi la fel de
bu ne, pentru că piaţa urmează o ten -
din ţă de contractare, cu volume în
scădere. Contractele noi de distribuţie
ne-au ajutat să contracarăm tendinţele
negative“, a arătat Mihai Iancu. 

Următorii paşi
„Estimez că 2015 va fi un an bun

pen tru noi, deşi nu cred că piaţa va

ur ma o tendinţă pozitivă“, a apreciat
di rectorul general GTI Logistic, ob ser -
vând faptul că segmentul de distribuţie
este unul în creştere. Semnale pozitive
oferă în special piaţa de distribuţie
sub temperatură controlată. „Din feri -
cire, noi activăm pe o nişă care merge,
mai ales pe partea fresh, unde putem
spune că am intrat pe un segment re -

la tiv virgin. Este, însă, un domeniu
foar te sensibil, care implică multă grijă.
Me rită să ne specializăm pe seg men -
tul de temperatură controlată, ţinând
cont de diferenţa pozitivă de tarifare“,
a concluzionat Mihai Iancu.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Mihai Iancu, director general GTI Logistic:
„Suntem în curs de dezvoltare a segmentului IT. În prezent, putem procesa
aproximativ 160-180 comenzi în câteva minute.“

„Avem un parc propriu de
distribuţie de 27 de vehicule, dar
operăm, prin intermediul
partenerilor, 80. Nu vom mai
investi în flotă pentru că
parteneriatele pe care le avem
sunt bune.“



mi onul, fiind avertizat, în ultima oră
înainte de a ajunge, din 15 în 15 mi -
nute în privința timpului rămas. Astfel,
când camionul a sosit, fiecare om este
deja la postul lui. Acum, avem un
camion pe noapte şi urmează să in -
troducem și un al doilea. Pen tru
aceste curse, folosim flota Practi com
din România și mergem cu e chi paj de
2 șoferi pe camion. Chiar d acă în
prezent rotim camioanele, în curând
vom avea flotă dedicată pen tru

Ungaria“, a mai arătat directorul Prac -
ticom. El a precizat că în urmă toa rea
perioadă se va intra într-o ca denţă
medie de 6 încărcări pe zi din Polonia,
dintre care două vizează Ungaria şi
patru România. „Chiar dacă nu
excludem ideea deservirii şi altor cli -
enţi în Ungaria, deocamdată nu cău -
tăm“, a spus Sorin Cerviş. Pe teritoriul
Ungariei, operează 23 de maşini din
flota Practicom, iar managementul
com paniei estimează că, până la sfâr -

şi tul anului, parcul alocat va crește la
peste 40 de unităţi.

Linie nouă
de business
Finalul lunii martie a reprezentat pen -

tru Practicom demararea unei noi linii
de business prin intermediul filialei din
Germania. „Este vorba despre un con -
tract încheiat cu o firmă din Olan da, care
are propriile feriboturi și câteva mii de
semiremorci pe care le trac tează. Am
în ceput cu două capete trac tor și spe -
răm să ajungem la 10 până la sfâr și tul
anu lui. Șo ferii lucrează cu dispeceri din
Ro mânia. Intenționăm să dezvoltăm
foar te mult această activitate până în
2018“, a afirmat Sorin Cerviş. El a a dă -
u gat că ma jorări ale activităţii sunt pre -
co nizate în acest an şi pentru Ro mâ nia,
fără să fie însă la fel de spec ta culoase
precum cele din afara grani ţe lor. „Tre bu -
ie să asi gurăm un nivel ma xim al ca li -
tăţii ser vi ciilor. Ne-am im pus KPI interni
și în cer căm să fim întot deauna peste a -
ceş tia. Foarte rar scădem sub, iar când
se întâmplă acest lucru, acționăm ime -
diat“, a con clu zionat directorul Practicom. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro       
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D ezvoltarea cu succes a unui
sis  tem de distribuţie în Un ga -
ria şi demararea de operaţiuni

pentru un client olandez prin interme -
diul filialei Practicom din Germania
sunt elemente care au avut deja un
im  pact pozitiv important în cifra de afa -
ceri a companiei în acest an, po trivit
di rectorului Practicom, Sorin Cerviş. 

Rezultatele financiare înregistrate
în primul trimestru al acestui an con fir -
mă posibilitatea unei depăşiri sub stan -
 ţiale a cifrei de afaceri de 6,5 mi li oane
euro estimată pentru 2015. „Ne aş -
teptăm să depăşim în acest an suma
de 7 milioane de euro, iar ac ti vi tatea
de distribuţie pe care o rea li zăm pentru
fir ma din Ungaria va gene ra o creştere
pro centuală importantă“, a afirmat Sorin
Cerviş, menţionând că par cul de vehi -
cu le Practicom a ajuns, în prezent, la

171 de unităţi. Compania a demarat
ac tivitatea de distribuţie pe te ritoriul ma -
ghiar la sfârşitul lunii oc tombrie 2014,
fiind, de asemenea, rea lizate în cadrul
depozitului operat în ERD, la sud de
Budapesta, activităţi de cross-dock ing,
sortare şi împa che ta re a pro du  selor,
care sunt li vra te imediat către filialele
și distribuitorii cli en tului din Un garia. „În
paralel, am par ticipat la o li ci tație pentru
a prelua și transportul internațional zilnic
din Polonia privind apro vi zionarea de -
po zitului clien tului. În urma licitației, am
ajuns la balotaj cu o firmă poloneză şi,
cu toate că am avut un preț mai mare
de cât competitorii, am câștigat con trac -
tul prin seriozitate şi prin mic șo rarea
timpului de livrare din Sudul Poloniei în
ERD (7 ore - 7 ore și ju mă tate). La în -
ceput, partenerii noştri au fost reticenți,
s-au făcut si mu lări, iar cursa a fost

efectuată de către fir ma poloneză şi
apoi de către noi, pentru ca ulterior să
fim informați că am fost acceptați ca
parteneri. În Un garia este foar  te im por -
tant lead time-ul, deoarece ca  mioanele
pleacă de la sediul din Polonia în in -
tervalul orar 18:30-19:00, în 7 ore și ju -
mătate trebuie să fie la fi liala din Ungaria
şi în 4 ore și jumă ta te cel târziu la
distribuitori, în toată Un ga ria. Sistemul
de comunicare a cân  tărit, de ase me -
nea, mult, în con di ţiile în care clienţii
Practicom pot con sulta în timp real
online statusul mărfur il or pe baza unui
username şi a unei pa role, în timp ce
firma polo ne ză nu punea GPS la dis -
poziția clientului, iar reacţiile pe mail
sau prin telefon erau foarte len te“, a
explicat Sorin Cer viş, subliniind că
feed-back-ul primit din Ungaria este
unul bun. „Clientul este foarte mulțumit
și afirmă că nu a avut până acum un
fur nizor care să ofere servicii cu o ca -
li tate similară.“ 

Fără întârzieri
În condiţiile în care, în luna martie

a acestui an, s-au realizat 525 de li -
vrări în acest sistem, a existat o sin -
gu ră întârziere, de 8 minute, în con -
di ţiile în care marja acceptată este de
15 minute. „În cadrul depozitului de
la ERD, am realizat inclusiv un record,
de 14 minute, privind descărcarea
unui camion de 20 t. Iar aceasta şi
da to rită organizării. Prin intermediul
sis te mului GPS, personalul din depozit
este anunțat exact când sosește ca -

Nu întotdeauna! Iar experienţa Practicom demonstrează
acest lucru, reuşind să se impună ca o multinaţională de
origine românească, având operaţiuni atât în Estul, cât şi
în Vestul Europei.

Sorin Cerviş, director Practicom:
„Preconizăm că vom ajunge la un număr de 370 de angajaţi la sfârşitul
acestui an, chiar dacă am avut, iniţial, în vedere o cifră de 340.“

PUBLICITATE

PRACTICOM
Nu contează 
doar preţul!

„Am planificat pentru finalul lui 2015
o flotă de 185 unități, cifră pe care o
vom depăşi cu siguranţă“.

„Am închis anul 2013 cu un profit
net de 51.000 lei, iar anul 2014 cu un
profit net de 906.000 lei, în condițiile
în care investim mult în mașini.
Totul este, însă, planificat și suntem
foarte cumpătați. Rata profitului se
ridică la 3,5%.“
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Întrebările lunii MAI (etapa 66)

1. Care instrument din proiect
management ne ajută 
cel mai bine să determinăm 
cea mai lungă durată 
de finalizare 
a unui proiect?

a. WBS-ul (Structura de alocare a
activităţilor)

b. Reţeaua cu activităţi
c. Diagrama cu bare
d. Graficul de proiect

2. .................... e o tehnică 
ce ajută la identificarea,
clasificarea şi reliefarea

cauzelor posibile ale unor
probleme sau situaţii.

a. Diagrama Ishikawa
b. Analiza Pareto
c. Analiza SWOT
d. Curba de învăţare

3. Pentru ca un proiect să fie
considerat de succes, acesta
trebuie să aibă în primul rând:

a. Obiective SMART
b. Caracter temporar
c. Obiectiv general
d. Un plan bine stabilit

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 66-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.

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe 10 iunie
prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de răspuns

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

site-ul nostru www.ziuacargo.ro,
pe pagina dedicată concursului.

Câştigătorii ediţiei din mai şi
variantele corecte de răspuns vor
fi publicate în numărul din iunie al

revistei ZIUA CARGO.

Întrebările lunii APRILIE (etapa 65) şi răspunsurile corecte:

1. Modelul celor 
5 forţe analizează:

a. Competitivitatea 
unui sector industrial/unei 
pieţe – CORECT

b. Politicile de marketing ale
competiţiei

c. Competenţele furnizorilor din
Supply Chain

2. Un plan de risc strategic
conţine introducerea, scopul şi
principiile, identificarea
riscurilor, __________________,
abordarea riscurilor, revizuirea
şi raportarea.

a. evaluarea riscului – CORECT
b. asigurarea riscului
c. soluţionarea riscului

3. Printre motivele 
rezistenţei la schimbare 
se află şi _______________

a. Nivelul 
de educaţie

b. Înţelegerea eronată 
şi lipsa încrederii 
– CORECT

c. Nivelul de şcolarizare

Câştigătorii lunii APRILIE
CCrriissttiinnaa  PPăăuunn,,  DDeeiiaanniirraa  VVooiiccuulleessccuu,,  CCăăttăălliinn  EEfftteennee  şşii  MMaarriiaa--LLuucciiaannaa  DDaannaa
EEii  aauu  ffoosstt  aalleeşşii  pprriinn  ttrraaggeerree  llaa  ssoorrţţii  ddiinnttrree  ccoonnccuurreennţţiiii  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss
ccoorreecctt  llaa  îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  aapprriilliiee,,  cceeaa  ddee  aa  6655--aa  eettaappăă  aa  ccoonnccuurrssuulluuii  ddee
llooggiissttiiccăă..
LLiissttaa  ccoonnccuurreennţţiilloorr  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt::  RRaadduu  PPaauull  AAlleeccuu,,  CCrriissttiinnaa
PPăăuunn,,  FFlloorriinn  GGeenneeţţ,,  MMooşşooiiaannuu  SSiillvvaannaa,,  DDeeiiaanniirraa  VVooiiccuulleessccuu,,  MMaarrcceell  VVllaassee,,
VViicceennţţiiuu  TTuuccaa,,  CCaalliinn  RRaadduu,,  NNaattaalliiaa  JJuurrccăănneeaannuu,,  AAddrriiaann  VVllaassee,,  AAlliinnaa
MMiittrriiccăă,,  CCăăttăălliinn  EEfftteennee,,  RRaadduu  VVllaassee,,  OOaannaa  UUssvvaatt,,  AAnnaa  HHaarrjjaa,,  CCrriissttiiaann  IIoonn,,
AAttttiillaa  TTuurrii,,  AAddiinnaa  BBăănneessccuu,,  RRooddiiccaa  HHaarraanngguuss  şşii  MMaarriiaa--LLuucciiaannaa  DDaannaa

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (66)

Parlamentul a adoptat
legea privind
combaterea „pirateriei”
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AEROPORTUL
TIMIŞOARA, 
REZERVĂ DE LUX

Turkish Airlines este încă o
companie care a ales Aeroportul
Internaţional „Traian Vuia”
Timişoara ca aeroport de rezervă.
Astfel, dacă aeronavele companiei
nu pot ateriza pe aeroportul
Belgrad din cauza condiţiilor meteo
nefavorabile (ceaţă, în principal),
ele vor fi redirecţionate la
Timişoara. Decizia a fost luată de
compania aeriană turcă datorită
condiţiilor excelente ale
infrastructurii existente la
Timişoara: pista de 3.500 m, care
poate asigura aterizarea oricărui
tip de aeronavă şi sistemului de
balizaj luminos şi de radionavigaţie

performant pentru aterizare în
condiţii de vizibilitate redusă. 

CURSE CHARTER 
SPRE ANTALYA

Din 8 iunie, de pe Aeroportul
Timişoara vor începe cursele charter
cu destinaţia Antalya. Zborurile vor fi
operate de Air Bucharest, cu o
frecvenţă săptămânală, în fiecare zi
de luni, având decolare de la
Timişoara la ora 17.45 şi aterizare în

Antalya la ora 19.45. Cursele vor fi
efectuate cu aeronave tip Boeing
737-300. Administrația aeroportului
aşteaptă, totodată, ca un alt
operator aerian să anunţe o a doua
frecvenţă săptămânală spre
destinaţia Antalya. Patru destinaţii
de curse charter, Antalya, Creta
(Heraklion), Rhodos şi Zakynthos,
sunt locaţii de vacanţă deja
confirmate cu zboruri direct din
Timişoara.  De asemenea, agenţiile
de turism oferă şi destinaţii din
Spania - Palma de Mallorca şi Costa
Brava - cu zbor pe ruta Timişoara -
Barcelona, folosind zborurile de linie
ale companiei Wizzair în zilele de
luni şi vineri.

NOI ANVELOPE
CONTINENTAL DE 19,5" 

Continental, producătorul german
de anvelope premium, își extinde
gama de anvelope pentru
transporturile de pasageri cu Conti
Urban HA3. Noua anvelopă de 19,5
inci a fost concepută special pentru
autobuzele orășenești de
dimensiuni medii. Compusul de
cauciuc dezvoltat de curând al Conti
Urban HA3 265/70 R19,5
garantează o durată de viață
deosebit de lungă, mai ales în
dificilele condiții de trafic din oraș, cu
opriri și porniri dese, accelerând și
frânând frecvent. În plus, pereții
laterali ranforsați fac ca anvelopa să
fie rezistentă la contactul cu
bordurile, lucru ce nu poate fi evitat
în transporturile publice.  
Anvelopele Conti HA3 19,5 se pot
folosi pe toate axele. Pentru
marcarea adâncimii posibile de
recanelare, în calea de rulare sunt
integrați indicatori de recanelare.
Recanelarea le conferă anvelopelor
o durată de viață mai mare și o
rezistență sporită la rulare – ceea ce

are un impact direct asupra
eficacității prețurilor aferente unui
parc auto. Ca toate anvelopele de
autobuz de a treia generație, și
carcasa anvelopei Conti Urban HA3
R 265/70 R19,5 poate fi reșapată;
astfel, aceasta va putea fi folosită
din nou, ceea ce oferă un avantaj
competitiv direct  pentru companiile
de transporturi urbane asupra
cărora se fac presiuni pentru
scăderea costurilor.

NOU SEZON BUCHAREST
CITY TOUR

Vineri, 15 mai, linia turistică
„Bucharest City Tour” a început noul
sezon estival, fiind la dispoziţia
bucureştenilor şi a turiştilor care
doresc să facă un tur al oraşului cu
cele patru autobuze etajate.
Linia funcționează între orele 10.00-
21.00, pe traseul deja cunoscut:
Piaţa Presei, Muzeul Satului, Arcul
de Triumf, Piaţa Victoriei, Calea
Victoriei, Palatul Parlamentului,
Piaţa Unirii, Universitate, Piaţa
Romană, Piaţa Victoriei, Piaţa
Charles de Gaulle, Şos. Kiseleff şi
Piaţa Presei. RATB menţine tarifele

neschimbate de la data inaugurării
liniei, 28 iulie 2011, respectiv 25
lei/card pentru adulţi, 10 lei/card
pentru copiii cu vârste între 7 şi 14
ani. Copiii cu vârsta de până la 7
ani, însoţiţi de adulţi, beneficiază de
transport gratuit. Cardul de călătorie
este valabil 24 de ore de la prima
validare şi se poate procura din
autobuzele turistice. Turiştii au la
dispoziţie ghiduri audio în limbile
română, engleză, franceză şi
italiană, hărţi şi pliante, cu informaţii
despre obiectivele turistice de pe
traseu, precum şi sistem internet
wireless gratuit.

LOCURI PE ALESE 
LA WIZZ AIR 

Pasagerii Wizz Air îşi pot alege
contra cost, din această lună,
locurile din avion. Cei care doresc

să stea în primul rând sau să aibă
mai mult spațiu pentru picioare
achită un tarif suplimentar cuprins
între 5 şi 23 de euro. Călătorii au la
dispoziţie în mod gratuit un sistem
de alocare automată, integrat în
procesul de rezervare din 8 aprilie.
Operatorul aerian low-cost asigură
locuri apropiate pasagerilor care
călătoresc împreună pe aceeaşi
rezervare, acolo unde acest lucru
este posibil. Clienţii îşi pot schimba
locul alocat cu altul, pentru un
comision care începe de la 1 euro.
Schimbarea poate fi efectuată pe
wizzair.com sau prin aplicaţia pentru
smartphone WIZZ, cu până la 3 ore
anterior plecării aeronavei. Tariful
pentru locuri poziţionate în partea
din faţă a avionului este cuprins între
3 şi 17 euro, iar pentru cele din
spatele cabinei costul este de 
1 - 2,5 euro. Sistemul de locuri
alocate funcţionează din 19 mai pe
toate cele 360 de rute Wizz Air din
cele 37 de ţări. Pasagerii membri
WIZZ Premium şi WIZZ Privilege
Pass îşi pot alege orice loc în mod
gratuit şi beneficiază în continuare
de Priority Boarding (prioritate la
îmbarcare), al cărui tarif a fost redus
din 8 aprilie la 2 euro.

Air France a iniţiat un
proces de îmbunătăţire a
produsului său pe zborurile
mediu curier (peste 2 ore de
zbor), într-un program de
investiţii de 50 de milioane
de euro, ce cuprinde
schimbarea treptată a
scaunelor aeronavelor,
introducerea unei oferte noi
de catering şi mai multă
flexibilitate călătorilor
business. Toate aceste
schimbări includ şi zborul
Bucureşti – Paris, de 3 ore
şi 10 minute, care are
din aprilie şi meniu cald
inclus, atât la clasa
Economy, cât şi la Business.
Noile scaune vor fi montate
în 24 de aeronave Airbus
A319 în prima jumătate a
anului 2015 și în 25 de
aeronave Airbus A320 în
prima jumătate a anului
2016. În total, vor fi instalate
7.800 de scaune din piele,

mai confortabile și mai
ergonomice.
Totodată, Air France a
introdus un nou tarif,
„Economy Flex”, ce include
mai multe beneficii
exclusive: biletele sunt
rambursabile şi pot fi
modificate gratuit în aceeaşi
clasă de rezervare;
transportul unui bagaj de
cală cu o greutate nu mai
mare de 23 de kg va fi
gratuit; în cabină sunt
permise un bagaj şi un
accesoriu (geantă, laptop,
aparat foto) cu o greutate
totală de 12 kg; acces la
serviciul SkyPriority ce oferă
prioritate la check-in,
îmbarcare şi recuperarea
bagajului; un loc garantat în
partea din faţă a cabinei
Economy; sunt câştigate
200% mile, ca parte a
programului de loialitate
Flying Blue.

INVESTIȚII AIR FRANCE
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Ziua Cargo: Sunteţi
probabil persoana cea mai
implicată în susţinerea
acestui act normativ. Cum
s-a desfăşurat procesul
legislativ în acest caz şi
care sunt noutăţile pe
care le aduce?
Lucian Şova: Pirateria re pre zin -

tă un subiect de mare actualitate pen -
tru segmentul de transport. Actul nor -
ma tiv a fost dezbătut într-o primă fază
în Comisia de Transporturi şi Infra -
struc tură, unde eu am susţinut ideea
de a se aproba exact în forma pe care
o stabilise Guvernul. Ulterior, Comisia
de Industrii şi Servicii a introdus două
amendamente, care, în opinia mea,
nu contravin cu nimic ideii iniţiale. Con -
cret, aceste adnotări stabilesc în mod
explicit că transportul de pasageri sau
de marfă contra cost nu poate fi făcut
fără a fi autorizat. Cei de la Industrii
au vrut să fie mai riguroși, considerând
că nu este suficient un singur amen -
da ment potrivit căruia sunt sancți onate

și persoanele fizice care fac transport
de pasageri sau de marfă. Cele două
amendamente introduse suplimentar
nu erau de natură să perturbe spiritul
pro punerii inițiale, ci dimpotrivă. În
plus, așa cum era textul inițial, am
con cluzionat în cadrul Comisiei de
Trans porturi că există premisele să
apară abuzuri la o interpretare exclusiv
pe litera legii. 

Care este motivul
introducerii sintagmei „în
mod repetat“ în textul de
lege?
În formularea venită de la Guvern,

ori cine era abilitat să controleze şi,
even tual, să ridice numerele de în ma -
tri culare în cazul unei persoane care,
de exemplu, ar lua în maşină o femeie
cu un copil în timpul ploii, din pură
com pasiune. Este motivul pentru care
au decis să introducem sintagma „în
mod repetat“. 

Chiar dacă este posibil să nască
dez bateri, această sintagmă respectă

spiritul reglementării, protejându-i pe
cei care fac întâmplător autostopul.
Nu vrem să desfiinţăm autostopul. Tre -
buie să ţinem cont de faptul că sunt
oa meni care fac astfel înconjurul pla -
ne tei și nu am vrea să ajungă în Ro -
mâ nia și să li se interzică. În plus, toți
transportatorii afectați de piraterie afir -
mă că dispun de înregistrări video şi
mărturii din partea oamenilor trimiși
sub acoperire să investigheze acti vi -
ta tea piraţilor, potrivit cărora există un
grad mare de repetabilitate, care afec -
tează de o manieră consistentă și per -
manentă business-ul lor. Nu cred că
va fi greu să se probeze acest lucru.
Nu este deloc dificil ca, atunci când
se monitorizează activitatea unui auto -
buz, un organ de control să constate
o abatere de acest tip făcută de un pi -
rat, să facă o notificare și, la următorul
control, să îl găsească în baza de date
și să îi aplice sancțiunea. Am dorit să
pro movăm un act normativ, care să
poa tă fi aplicat şi să nu genereze abu -
zuri.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Parlamentul a adoptat
legea privind
combaterea „pirateriei” 
Despre varianta în care a fost aprobată de către Parlament, la
începutul lunii, mult așteptata modificare şi completare a Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi de închiriere, pe
baza căreia „pirateria” în transport ar putea fi combătută, am stat
de vorbă cu Lucian Şova, deputat PSD şi secretar al Comisiei de
Transporturi şi Infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor.

Punctul „g)“ este acum punctul „h)“
Redăm integral modificările aplicate Legii 38:
„1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. - (1) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de
închiriere se execută numai de către transportatori autorizaţi, care deţin
autorizaţii taxi valabile, în cazul transportului în regim de taxi, sau copii
conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere, eliberate în
condiţiile prezentei legi, pentru fiecare autovehicul utilizat.
(2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane, cu un
autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau
copie conformă valabilă, potrivit prevederilor alin. (1).
(3) Este interzis transportul public, contra cost, de mărfuri sau de bunuri cu
un autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deţine
pentru acesta autorizaţie taxi valabilă, potrivit prevederilor alin. (1) ori altă
autorizaţie valabilă.”
2. La articolul 55 punctul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h),
cu următorul cuprins:
„h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, în mod
repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau
de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau,
după caz, ale art. 7 alin. (3).”
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6
mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată”.

Lucian Şova
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sunt în acest moment 105 staţii de
gaz natural comprimat“, a explicat Du -
mitru Becşenescu, precizând că nu
se aşteaptă ca peste noapte românii
să se înghesuie să-și cumpere mașini
alimentate exclusiv cu CNG. Strategia
sa de business este să determine
într-o perspectivă apropiată conversia
ve hi culelor alimentate cu carburanți
tra di ționali în sistem dual, o combinație
mo torină - CNG sau benzină - CNG,
cu impact semnificativ asupra costu -
ri lor și, implicit, asupra competitivității.

„Reprezint în exclusivitate, în Ro -
mânia, interesele unei firme din Italia
care produce şi montează kituri de
gaz natural comprimat pe maşini. Este
vorba despre un sistem dual, care
presupune injecţie de gaz în motorină
sau benzină. Partenerii italieni adap -
tea ză kituri pentru diferite tipuri de mo -
toare“, a arătat el. Omologarea RAR
a maşinilor în sistem dual a repre zen -
tat, cu adevărat, o provocare, în con -
diţiile în care nu puteau fi identificate
soluţii în acest sens.

„Pentru a rezolva această proble -
mă, am apelat la ajutorul partenerilor
din Italia, care au facilitat vizita repre -
zen tanţilor RAR la autorităţile omo -
loa ge din această ţară, pentru a putea
studia laboratorul unde se realizează
testele. După o perioadă de 3 zile pe -
tre cută în Italia, pe parcursul căreia au
cercetat amănunţit tot procesul de tes -
tare și omologare, reprezentanţii RAR
şi-au dat acordul pentru primele

omologări ale vehiculelor în România
- un prim pas uriaș. Totul a durat însă
un an, ceea ce a afectat dinamica afa -
cerii.“ 

Potrivit președintelui Antares
Group, prima staţie de alimentare
CNG va fi amplasată la Râmnicu Vâl -
cea. Tot aici vor fi realizate montajele
ki turilor de alimentare cu CNG, exis -
tând două divizii ale companiei care
ac tivează deja în acest perimetru. „Es -
timez că, la sfârşitul lunii iulie, stația
va fi operațională. Echipamentele au
sosit deja în România, trebuie să fi -
na lizăm însă partea de proiectare și
autorizare.“

O afacere
cu potenţial
Business plan-ul favorabil unei

flote ECO a luat în calcul un parc ce
rulează un număr constant ridicat de
km și care oricum trebuia schimbat în
viitor. „Avem şansa să deținem, până
în 2019, licenţe pe mai multe trasee,
fapt ce ne-a permis creionarea unui
business plan fezabil. În contextul unei
singure staţii de alimentare, în prima
fază trebuie să ţinem cont de distanţe,
de autonomia maşinilor pe CNG. Din
fe ricire, deţinem trasee care se pre -
tea ză la aceste condiţii“, a menţionat
Dumitru Becşenescu. 

Primele 5 maşini Iveco Daily CNG
vor intra în parcul Antares la sfârşitul
lunii mai, pentru ca, la sfârşitul lui iunie,

să fie gata următoarele 5 şi, ulterior,
să se ajungă la o flotă de 20 de vehi -
cu le CNG pe şasiu Daily, carosate de
un carosier partener al Iveco din Pra -
ga. „Mă aştept ca această flotă să ge -
nereze o reducere substanţială a cos -
turilor privind combustibilul, ţinând cont
de faptul că rulează zilnic 350-380
km. Am gândit business plan-ul de
aşa manieră încât în cinci ani şi ju mă -
tate să amortizăm investiţia în maşinile
noi, doar din economiile cu carbu ran -
tul“, a menţionat Dumitru Becşenescu.
Concret, Antares va dispune de un
parc de 20 de maşini pe gaz natural,
la care se vor adăuga 30 de maşini
pe sistem dual. A fost obţinută deja
aprobarea RAR pentru a fi trimisă
prima maşină către laboratorul din
Italia, de unde se va obţine autori za -
rea, pentru ca, ulterior, autorizările
pen tru celelalte maşini să fie acordate
în laboratorul Antares, după ce an ga -
jaţii companiei vor beneficia de training
în Italia. În final, toată flota Antares va
fi trecută pe gaz natural. „Este un busi -
ness solid, cu perspective fantastice.
În opinia mea, va fi o explozie rapidă
şi foarte puternică pe piaţă, deoarece
firmele de transport îşi vor dori să
adopte acest sistem dual, care aduce
economii substanțiale și un avantaj
competițional apreciabil. Cei vizaţi sunt
cei care rulează un număr mare de
kilo metri: camioane, camionete, ta -
xiuri, autobuze. Tipul de instalaţie uti -
li zat pentru sistemul dual este diferit
de la caz la caz și depinde de spe ci -
fi caţiile tehnice ale motorului, de fişa
teh nică a maşinii, pentru ca, în funcţie
de acestea, să permită injecţia de gaz,
care variază între 50 și 80% din total
car burant.“ Dumitru Becşenescu a
pre cizat că economia de cost per km
ajunge la 22-25%. Sau, altfel spus, în
loc să plătești 100 euro pe carburant,
plăteşti 75-78 de euro. În plus, viaţa
mo torului este mult prelungită, iar
costurile de mentenanţă sunt mult
reduse. În ceea ce privește siguranţa
rutieră, statisticile arată că s-au înre -
gis trat cu 30% mai puţine accidente
fatale în cazul maşinilor pe gaz, faţă
de cele pe sistem clasic benzi nă/mo -
to r ină.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

„A preciez componenta eco -
lo gică a acestei soluţii“, a
afirmat Dumitru Becşe -

nes cu, președintele grupului de firme
Antares, explicând că este unul dintre
motivele care au stat la baza deciziei
de a investi în dezvoltarea primei stații
de CNG din România. „Sunt, în ultimul
timp, din ce în ce mai atras de ideea
unei bune relaţii cu natura, de protest
îm potriva celor care agresează me -
diul, ceea ce se potriveşte cu alter na -
tiva mai puţin poluantă la care am
apelat“. Dar lucrurile nu sunt foarte
sim ple atunci când decizi să fii un des -
chi zător de drumuri. Birocraţia este
sem nificativă, iar autorităţile române
nu au creat încă mecanismele de au -
to rizare și aparent nici nu au preocu -
pa rea să se grăbească să o facă.
Dumitru Becşenescu recunoaşte că
s-a înarmat cu multă răbdare pentru
acest proiect, ţinând cont de faptul că
trebuia asigurată o variantă de ali -
men tare pentru vehiculele CNG, prin
in vestiţia într-o staţie de profil.

„Am dat curs acestei idei, pe care
în mod categoric o consider fezabilă,
după ce am studiat-o în profunzime,
prin tr-o documentare amplă şi după
câteva vizite în țări europene care au
bine dezvoltată această afacere. S-ar
pune întrebarea de ce până acum
nimeni nu a pus în practică această
variantă în România. Nu putem da un
răs puns clar, dar probabil că din cauza
costului ridicat al investiției, nejustificat
pe fondul lipsei unei piețe de desfa -
cere, și poate și pentru că nu a existat
răbdarea necesară. Şi eu am avut de
vreo trei ori tendinţa să renunţ, din
cauza birocraţiei și a multor situații din
care părea că nu există o ieșire. Lu -
crez de peste un an la acest proiect.“ 

Președintele Antares Group ne-a
ex plicat că, în primă fază, autorităţile
au respins proiectul fără ca măcar să
aibă decența de a schița preocuparea
să îl înțeleagă. Pe de altă parte, faptul

că Grupul Antares cuprinde și o firmă
de transport, dar și una specializată
în distribuția de GPL, înființată înainte
de nașterea pieței de autogaz în Ro -
mâ nia și la a cărei maturizare a con -
tri buit semnificativ, a reprezentat ecua -
ția perfectă pentru noul proiect.

„Trebuie să fii nebun să investești
într-o staţie de gaz natural, a cărei va -
loa re ajunge la aproximativ 300 de mii
de euro fără a avea garanția măcar
unui client puternic și statornic. Este
avantajul grupului nostru de firme, fap -
tul că avem afaceri care se intersec -
tea ză în mod fericit cu oportunitatea.“

Rețeta completă:
transport, stație
de alimentare CNG,
montare kituri CNG
pe mașini
Odată stabilită oportunitatea staţiei

de alimentare cu gaze naturale (CNG),
a apărut problema autorizărilor. „Chiar

dacă autorităţile nu au fost tocmai pre -
gă tite, pentru că nu au mai existat so -
licitări în acest sens, sperăm să fina -
li zăm autorizarea în cursul acestei luni.
Îmi doresc mult să fac acest business,
și îl voi face.“

În opinia președintelui Antares
Group, acest business, care trebuie să
dezvolte în România, în perspectivă,
o rețea națională de staţii de ali men -
ta re cu gaz natural, este mult mai com -
plex.

„Ne dorim să fim promotorii acestei
afaceri în România, toată viața mi-am
dorit să pot face ceva nou, ceva diferit,
ceva de mare anvergură, prietenos
cu mediul. Iar acest business le are
pe toate. În plus, este un nonsens ca
toate țările din jur să dispună de staţii
de alimentare cu gaz, iar România nu.
În contextul în care flotele pe CNG
vor să tranziteze România, au nevoie
de asigurarea alimentării pe coridorul
eu ropean dinspre Turcia-Bulgaria
către Ungaria. În Bulgaria, de pildă,

Autor al acestei premiere este compania Antares Transport,
membră a grupului de firme Antares din Râmnicu Vâlcea, prin
achiziţia a 20 de autovehicule Iveco Daily CNG carosate în Cehia.
Managementul companiei își propune o abordare nouă în privinţa
transportului, „atacând“ exact elementul cel mai important de
cost - carburantul. Noua tehnologie este mai eficientă și, totodată,
mai „curată“.

Prima flotă pe Gaz
Natural Comprimat
(CNG) din țara noastră

Dumitru Becşenescu, Președinte Antares Group:
„Nu există, deocamdată, pe piaţa românească o alternativă la carburanţii
tradiţionali pentru motoarele Diesel și de aceea noul business are un mare
potenţial.“

„Abia făcusem primii pași şi am
fost deja curtați de investitori
puternici, care și-au exprimat
interesul de a veni lângă noi în
această afacere. Totodată,
finanţatorii s-au bătut pe
finanțarea acestui proiect, ceea ce
mă încântă și mă încurajează
foarte mult. Cu siguranţă, proiectul
va fi unul de succes.“
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P remisele înființării unui astfel
de muzeu în aer liber le-au
con stituit câteva inițiative apă -

rute la începutul secolului XX, cum ar
fi cea a lui Alexandru Tzigara-Sa mur -
caș, care a înființat Muzeul Etnografic,
de Artă Națională, Artă Decorativă și
Artă Industrială din București, în anul
1906, unde dorea să aducă gospodării
autentice din cele mai importante re -
giuni românești. În cadrul acestui mu -
zeu, a și expus, în 1909, o casă din
zona Gorj. Au urmat primele muzee
etno grafice în aer liber, Muzeul Etno -
gra fic al Transilvaniei din Cluj și, în
sfâr șit, cel din București, care avea
ca rac ter național. 

Muzeul Satului din București a fost
inau gurat pe 10 mai 1936 de către
Re gele Carol al II-lea al României,
pen tru public porțile deschizându-se
pe data de 17 mai a aceluiași an. Pla -
nu rile de amplasament au fost reali -
za te de către Victor Ion Popa, drama -
turg, regizor și scenograf, a cărui cea
mai cunoscută și îndrăgită piesă,
„Take, Ianke și Cadâr” încă se bucură
de un imens succes în rândul publi -
cu lui de toate vârstele. 

Casele au fost dezasamblate cu
grijă, apoi transportate la București cu
tre nul, cu barca sau cu căruța, unde
au fost asamblate la loc, cu materiale
și tehnici originale. Muzeul a fost or -
ga nizat pe baza a trei principii funda -
men tale: cel istoric, cel geografic și
cel al autenticității.

Pentru că o vizită completă nece -
si tă foarte multă atenție asupra deta -
li ilor, vă vom prezenta cele mai inte -
re sante aspecte ale acestui muzeu
pe parcursul mai multor numere ale
revis tei noastre, de data aceasta adu -
cân du-vă în atenție câteva instalații
dem ne de luat în seamă. 

Moară de vânt -
Sarchioi, Tulcea 
Datând din prima jumătate a seco -

lu lui al XIX-lea, moara are două încă -
peri suprapuse: jos un depozit, sus -

mecanismul, format din două pe rechi
de pietre, cu două coșuri în care se
turnau cereale. Acestea puteau lu cra
con comitent sau alternativ. Moara este
așezată pe o așa-zisă „sanie”, care
permitea rotirea acesteia în func ție de
direcția vântului. Angrenajul dis pune
de un ax central din lemn de ste jar,
aripile învârtind acest ax, roata dințată
și pietrele. Și toată construcția pu tea
fi rotită doar de un singur om!

Presă de ulei -
Zlatna, Alba 
Presă din secolul XIX destinată

ob ținerii uleiului din semințe, care
adop tă soluția transformării mișcării
cir culare într-o mișcare de translație,
prin tr-o axă cu came (ca la mașini!).
Con form informațiilor furnizate de
către Muzeul Satului, prin intermediul
aces tui sistem, roata hidraulică, echi -

pa tă cu palete sau cupe, se montează
pe un fus cu pene care ridică șleampu -
ri le zdrobitoarelor, pânza fierăstraielor,
maiele pivelor sau ciocanele fierăriilor. 

Instalația oloiniței este compusă
din două mecanisme de lemn, unul
pen tru zdrobirea semințelor (piua) și
cel de-al doilea pentru extragerea ule -
iu lui (teascul). Instalația mai include un
cuptor cu plită pentru prăjirea făinii din
se mințe, o roată mobilă de piatră care
servea și la zdrobirea merelor și pe -
re lor pentru oțet. 

Piua de haine -
Feneș, Alba 
Instalație din secolul XIX, cu patru

cio cane așezate oblic, folosită pentru
înde sarea și finisarea țesăturilor de lână
pen tru hainele de iarnă. „Sulul (valul)
de ţesătură se aşază în cavi ta tea sco -
bită într-un trunchi de lemn (oală), unde
este bătută cam 10 - 15 ore cu cio ca -
nele mari (maie) din lemn ac ţionate de
o roată hidraulică prin inter mediul axului
cu pene (came). Ca pe tele de jos ale
ciocanelor au cres tături în trepte, ceea
ce determină rot irea înceată şi continuă
a ţesăturii, care, pe măsură ce este
bătută şi uda tă alternativ cu apă rece
şi caldă, se îndeasă, se îngroaşă, se
împâsleşte, de ve nind pănură (dimie)”
(www.muzeul-satului.ro).

Complex instalații -
Gura Râului, Sibiu 
„În secolele XVIII şi XIX pivele din

Gura Râului, Sadu, Oral, Tălmăcel şi
alte sate din Sibiu s-au dezvoltat şi
perfecţionat mult folosind materia
primă procurată din păstoritul trans hu -
mant”, se arată pe site-ul Muzeului
Satului.

Instalația este formată din vâltoare
(învârtește, albește și îngroașă cergile
din lână), coș de îngroșat (cergile sunt
învârtite prin mișcare circulară și se

îngroașă, devenind mai pufoase), coș
de tras păr (țesăturile trec prin fața
unei scânduri cu șiruri de cuie, care
trag fire și le fac mai pufoase) și piuă
cu opt ciocane, pentru dimie.

Șteamp aurifer -
Bucium-Poieni, Alba 
Şteampul din Poieni datează din

1926, fiind adus şi reconstruit în mu -
zeu în 1950. Construcţia care adă -
pos teşte instalaţia este un şopron des -
chis, cu acoperiş în două ape şi
înve litoare din scânduri. Acţionat prin
ener gie hidraulică, şteampul este com -
pus din nouă ciocane de lemn, numite
„săgeţi”, ce au capetele inferioare
întărite cu piatră de granit. Săgeţile
sunt susţinute de un jug, ale căror
părţi verticale sunt fixate într-o talpă
ma sivă. În talpă sunt săpate „pive” în
care se zdrobeşte minereul aurifer prin
căderea succesivă a săgeţilor ce sunt
ridicate alternativ de penele fixate pe
un fus orizontal. Fusul are rol de a ac -
ţiona instalaţia prin intermediul roţii
hidraulice fixată la unul din capetele
lui. Minereul, udat continuu cu apă şi
lovit cu ciocanele, se transforma într-o
pastă groasă care se strecura prin
două site ce separă pivele de bazinul
unde se strângea sterilul. Aurul, mai
greu, rămânea pe fundul sitelor, de
unde era scos şi spălat. Sterilul adunat
în bazin era spălat din nou pentru a
se separa şi aurul trecut prin site.
(www.muzeul-satului.ro)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Una dintre cele mai mari atracții turistice a Bucureștilor, dar și
una dintre cele mai mari comori de tradiție românească, Muzeul
Satului reprezintă un reper important în ceea ce privește
arhitectura, tehnica și portul național. Vă propunem, de data
aceasta, o incursiune în lumea... instalațiilor populare, o parte
inedită a îndrăgitului muzeu bucureștean.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”

„Universitatea
populară”... de instalații

Va urma...
Vom reveni, în edițiile următoare, cu alte detalii despre cele mai interesante și
mai frumoase aspecte ale vieții la sat, așa cum ne este ea prezentată de către
unul dintre cele mai îndrăgite muzee din Capitală. Până atunci, cu speranța
că, pentru una dintre duminicile însorite ale verii care abia începe, v-am
tentat să faceți o incursiune în arta și tradiția populară românească, vă dorim
lectură plăcută!

Moară de vânt -
Sarchioi, Tulcea

Șteamp aurifer -
Bucium-Poieni, Alba

Piua de haine - Feneș, Alba
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Se anunţă o perioadă
relaxată în ceea ce

priveşte drumurile pe care le aveţi
de făcut. Este momentul să vă
concentraţi asupra chestiunilor
materiale şi să vă eficientizaţi
activităţile. Succesul depinde în
mare măsură de informare şi
iniţiativă, dar şi de creativitate,
talent şi imaginaţie. Puneţi toate
atuurile la treabă pentru a obţine
rezultatele dorite!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Câţiva colaboratori ar
putea să vă ajute în

eforturile dumneavoastră legate
de carieră. Competiţia în care aţi
intrat şi dorinţa de a face
performanţă ar putea să vă dea
mari bătăi de cap în următoarea
perioadă. Încercaţi să vă relaxaţi,
iar dacă vreţi să reuşiţi, poate e
momentul să faceţi o reevaluare în
ceea ce priveşte modul de a gândi.
Atenţie în trafic!

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Informarea este cheia
succesului pentru

dumneavoastră. Continuaţi să
treceţi printr-o perioadă de
regenerare a resurselor. Apar
piedici în calea libertăţii de care v-aţi
bucurat în ultimul timp. Atenţie!
Acest lucru este un semnal că a
venit vremea să vă reevaluaţi corect
resursele şi riscurile. În trafic,
respectaţi cu stricteţe semnificaţia
indicatoarelor de circulaţie.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

A venit vremea să vă
împărţiţi timpul în mod

judicios între serviciu şi familie.
Pentru a trece cu bine de această
perioadă, este absolut necesar să
vă găsiţi echilibrul. Toate eforturile
depuse pentru modelarea carierei
încep să dea roade. Vor fi urmate şi
de rezultate în plan financiar. La
drum, faceți tot posibilul să
respectaţi regulile de circulaţie.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Evitaţi călătoriile
inutile şi folosiţi timpul

economisit pentru activităţile
cu adevărat importante. Este o
perioadă favorabilă pentru a ieşi
în evidenţă în plan profesional.
Aveţi nevoie doar să vă exploataţi
mai bine aptitudinile şi să vă
sporiţi capacitatea de organizare
şi comandă. Încercaţi să nu
neglijaţi comunicarea în cadrul
familiei.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Priviţi doar partea plină
a paharului şi

înconjuraţi-vă de oameni veseli.
Călătoriţi cu aceştia de câte ori
aveţi ocazia. În plan profesional,
apar elemente noi. Faceţi eforturi
pentru a ieşi din blocaj, astfel
încât să transformaţi blocajele în
oportunități. Aveţi nevoie însă de
o reevaluare, de o modificare de
fond. Cuvinte cheie: intuiţie şi
discreţie. 

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Este o perioadă
prielnică pentru a călători,

atât cu echipa de lucru, cât şi cu
partenerul de viaţă. Dar toate vor
merge strună dacă vă veţi
reorganiza munca la serviciu,
apelând la noi metode de lucru şi
un mod nou de abordare a
problemelor. Negocierile sunt
avantajate în acest interval de
timp, iar rezultatele financiare nu
vor întârzia să apară. 

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Este momentul să plecaţi
într-o călătorie de relaxare.

Cu bateriile încărcate, vă veţi putea
concentra asupra unor proiecte
profesionale îndrăzneţe, care se vor
dovedi de mare succes. Apar ceva
probleme legate de luarea unor
decizii, însă, în final, după ceva
oscilaţii, totul se rezolvă favorabil.
Nu plecaţi la drum lung fără să
verificaţi starea tehnică a maşinii.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Deşi v-ar plăcea foarte
mult să călătoriţi în

această perioadă, nu se întrevăd
prea multe ocazii în acest sens,
dar n-ar strica să faceţi două-trei
plimbări de relaxare. În schimb,
aveţi un mare potenţial pentru
succes în plan profesional dacă
folosiţi ca principal „instrument“
de lucru diplomaţia. Fiţi prudenţi
în chestiuni legate de bani şi
circulaţie rutieră.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Vi se deschid noi
perspective, apar noi

colaborări. Veţi constata că v-aţi
schimbat modul de acţiune şi că
sunteţi pe cale să vă înnoiţi
principiile de viaţă. Veţi face mai
multe cheltuieli ca de obicei, dar
situaţia financiară se
îmbunătăţeşte considerabil. Atenţie
în trafic: evitaţi să apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie şi purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

În această perioadă,
faceţi multe drumuri, care

ar putea să vă ajute să vă limpeziţi
gândurile. Parteneriatele
traversează o criză acută. Pentru a
rezista stresului acumulat în
ultima vreme, aveţi nevoie de o
resetare a scării de valori, de
schimbări majore în modul de a
gândi. Toleranţa şi flexibilitatea vă
pot fi de mare ajutor în acest
interval de timp.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Înainte de toate,
acordaţi-vă un răgaz numai

pentru dumneavoastră. Odihniţi-vă,
apoi începeţi să vă faceţi planuri de
călătorie, de afaceri, de vacanţă...
Se întrevăd şanse de succes, dar şi
ceva încurcături birocratice. Este o
perioadă în care ar fi de preferat să
contemplaţi măreţia naturii şi să nu
vă stresaţi deloc cu ceea ce vă
înconjoară în rest...

15 mai - 15 iunie 2015




