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Ca în fiecare an, în luna august,
publicăm un supliment dedicat
carburantului și, după cum veți

observa, abordarea din această ediție
este una diferită.

Produsele în sine, ofertele pregă -
ti te de către furnizorii de carburant sunt,
bineînțeles, importante și ale ge rea
corectă a acestora reprezintă în con -
tinuare prilej de scădere a cos tu rilor,
însă... Adevărata revoluție vine din
consumul spectaculos asigurat de noua
generație de camioane. Deși există o
mare re ți nere în a comunica consumul
mediu în mod public (motivele fiind ușor
de în țeles), transportatorii au aflat deja
că noua generație de camioane are
potențialul de a atinge un consum me -
diu de mo to rină pentru un camion
încăr cat, foar te aproape de ceea ce
era ac cep tat ca și consum pentru
autove hi culul gol în cazul generațiilor
mai vechi.

Este meritul inovațiilor tehnologice
implementate în ultima vreme de către
pro ducătorii de autovehicule? Fără în -
do ială! Totodată, școlarizarea șoferilor
în număr tot mai mare a jucat un rol
esen țial. Practic, astăzi aproape că
nu se mai vând camioane noi fără a
inc lude și un program de driver
training. Să nu uităm și de programele
de mo nitorizare a flotelor, implemen -
tate pe scară largă de către transpor -
ta tori în ultimii ani...

Lucrurile au intrat pe un făgaș atât
de stabil din punct de vedere al rețetei
pentru optimizarea consumului de car -
bu rant, încât putem afirma cu sigu -
ran ță faptul că, în următorii ani, con -
su mul mediu va continua să scadă. Iar
acest lucru se întâmplă pentru că în -
treaga piață a înțeles și a dorit rezol -
va rea sau măcar „îndulcirea“ celei mai
mari probleme în transporturile rutiere
- costul motorinei.

Îmi amintesc rezistența întâm pi -
na tă de către cei puțini care încercau
să convingă transportatorii despre
avantajele ce decurg din pregătirea
șoferilor - discutăm doar de câțiva ani
în urmă. Iar astăzi, transportatorii sunt
cei care nu concep achiziționarea unui
ca mion nou fără ca șoferul să par cur -
gă un minim program de pregătire.
Pentru un deținător de flotă, primul
sfat și cel mai important aspect care
asigură scăderea consumului de car -

burant este pregătirea conducătorilor
auto. Iar acest lucru trebuie să se des -
fă șoare conform unei scheme care să
asigure consecvență și continuitate.

Semnalele primite din piață ne fac
să credem că 2016 va fi anul șco la -
rizării, aspect care va determina în
cea mai mare măsură scăderea con -
su mului mediu de motorină, alături de
înnoirea accelerată a parcului.

Suntem în fața unui mare succes
obținut grație efortului fantastic depus
de întregul sector.

Mă întreb care va fi răspunsul la
ur mătoarea mare problemă - lipsa
șofe rilor... Chestiunea a devenit atât
de presantă încât mă aștept la ceva
cel puțin la fel de spectaculos ca și în
cazul diminuării consumului de moto -
rină.

Până atunci însă... Consemnăm
o nouă vară extrem de călduroasă,
cu zile caniculare și... bineînțeles, res -
tricții de circulație pentru camioane,
pen tru protejarea infrastructurii. Iar șo -
ferii... „au petrecut“ câteva zile la um -
bra camionului, în cine știe ce parcare
fără un minim de dotări, chinuindu-se
să reziste la temperaturi care abia îți
per mit să respiri. Câți nu și-or fi pro -
mis, în acele zile, să renunțe la aceas -
tă meserie imediat ce apare prima
oportunitate sau măcar să nu mai
lucreze în România? Nu știu care este
soluția corectă în aceste cazuri, dar,
în mod cert, devine foarte dificil să
lucrezi cu un om care are impresia că
nimeni nu dă doi bani pe el.
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Spune-ți părerea!

Despre piaţă
Cum estimaţi că va fi a doua parte a anului 2015
pentru activitatea companiei dumneavoastră?
1. Previzionăm o creştere a volumului de activitate, care va depăşi valorile
înregistrate în perioada similară a anului trecut.
2. Ne aşteptăm la valori similare anului trecut în ceea ce privește volumul de
activitate.
3. Estimăm o reducere a activităţii faţă de perioada similară a anului trecut.

Întrebarea lunii iulie „Consideraţi
problema migranţilor ilegali ca fiind
una reală pentru cursele internaţionale
care vizează relaţii precum Marea Bri-
tanie sau Turcia?“ tratează o problemă
spinoasă pentru transportatorii ce au
curse în zona Marii Britanii sau a
Turciei.

82% dintre persoanele care au
răspuns sondajului Ziua Cargo spun
că sunt la curent cu această problemă
din activitatea proprie sau a altor co-
legi de breaslă şi sunt conştienţi de
faptul că migranții pot cauza prejudicii
semnificative precum amenzi, dete-
riorarea mărfii sau a semiremorcii.
Doar 12% consideră că aceste practici
sunt în scădere şi că, în condiţiile în
care se iau măsurile corecte de pro-
tecţie, problema poate fi ţinută sub
control.

Procentul celor care cred ca mi-
graţia ilegală nu este o problemă este
unul foarte scăzut, de doar 6%.
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TRANSPORTURILE, FĂRĂ
1 MILIARD DE LEI DUPĂ
RECTIFICARE

Guvernul a tăiat 985 de milioane de
lei de la Ministerul Transporturilor la
prima rectificare a bugetului din
acest an, aprobată în 29 iulie. Au fost
diminuate cofinanţările la fondurile
externe nerambursabile (FEN)
postaderare și suplimentate
prevederile bugetare cu suma de 14
milioane lei la titlul „Rambursări de
credite externe”. Premierul Victor
Ponta susţine că organele de
anchetă sunt vinovate de tăierea
banilor: „Ce se taie la Transporturi
sunt acei bani care erau prevăzuţi ca
şi cofinanţare pentru proiecte care şi
aşa nu se mai fac până pe 31
decembrie din motive de suspiciuni,
de anchetă, investigaţii. E în fiecare
an din ce în ce mai rău. Adică din an
în an mai multe anchete şi
investigaţii şi, sigur, proiecte care nu
se pot finaliza”. Ministrul Finanţelor,
Eugen Teodorovici, este de altă
părere: „Transportul este sectorul
care, din păcate, ne dezamăgeşte în
continuare, prin lipsă de
profesionalism; dovedeşte că nu
poate cheltui banii”. Per total,
rectificarea de 4 miliarde de lei a fost
pozitivă, pentru că sumele reduse la
unele ministere au fost relocate altor
instituţii. Cei mai mulţi bani - 1,3
miliarde lei - au primit unele primării

şi Consilii judeţene, pentru lucrări de
investiţii începute. Ministerul Muncii a
obţinut peste 1,22 miliarde de lei,
pentru majorările salariale operate la
începutul lui iulie.

SIGURANȚA RUTIERĂ,
ANALIZATĂ CU OFICIALI
EUROPENI

La ședința Delegației permanente
interministeriale pentru siguranța
rutieră au fost invitați oficiali ai
Comisiei Europene (CE), experți
internaționali în siguranța rutieră și
reprezentanți ai ministerelor membre
ale Delegației. Agenda întâlnirii a
vizat identificarea și evaluarea
zonelor unde au loc accidentele
rutiere soldate cu victime. Statisticile
în Europa descriu o situație
alarmantă în ce privește evenimen-
tele negative pe siguranța circulației
în țara noastră. Iulian Matache,
ministrul Transporturilor, a declarat
că „suntem încă sub media Uniunii
Europene la indicatorul numărului de
accidente la 1 milion de locuitori”.
Szabolcs Schmidt, șeful Unității de
Siguranță Rutieră a CE, a apreciat
eforturile făcute de ţara noastră: „Să
nu uităm de unde a pornit România
și să recunoaștem că din 2007, după
accederea țării dumneavoastră la
Uniunea Europeană, aţi înregistrat
un progres enorm în această

privință. Romania nu pornește de la
zero în domeniul siguranței rutiere,
iar ceea ce trebuie să facem e să ne
asigurăm că putem să accelerăm
această evoluție”.

ROVINIETĂ PRIN SMS ŞI
LA DIGI MOBIL

De la 1 august, achitarea rovinietei
este posibilă şi prin intermediul
serviciului de mesaje scurte - SMS -
pentru abonaţii RCS&RDS la
serviciul Digi Mobil. Solicitantul (client
cu abonament Digi Mobil) va
transmite, prin SMS, la numărul scurt
7500: numărul de înmatriculare al
vehiculului, urmat de categoria
rovinietei, corespunzătoare tipului
vehiculului (ex. pentru un autoturism
clientul va transmite textul
B54AJV A); va primi un SMS, prin
care va fi informat că rovinieta va fi
emisă pentru datele furnizate şi cu
privire la costul rovinietei şi la costul
total al tranzacţiei (ex. Vrei rovinieta
cat. A (autoturism) - 7 zile, pentru
B54AJV tarif 3 EUR. Cost total 2,52
EUR+TVA. Trimite DA pentru
confirmare sau INFO pentru tip
vehicul); va confirma emiterea
rovinietei prin transmiterea, la acelaşi
număr, a unui nou SMS cu textul
„DA”; va primi un SMS de confirmare
a emiterii rovinietei.

SF PENTRU
TRANSFĂGĂRĂŞAN

CNADNR pune la bătaie
2.995.149,52 lei, fără TVA, pentru
expertiza tehnică şi Studiul de
Fezabilitate (SF) necesare reabilitării
şi modernizării DN7C
Transfăgărăşan între km 0+000 - km
151+955, astfel încât circulația
rutieră să poată fi deschisă tot timpul
anului și pe secțiunea dintre km
10+000 (Piscul Negru) și km
130+800 (Cabana Bâlea Cascadă).
Durata contractului scos la licitaţie
este de 12 luni iar termenul limită de
depunere a ofertelor este
16.09.2015, ora 10.00. Deschiderea
ofertelor se va face în aceeaşi zi, la
ora 12.00. „DN 7C este un drum de
altitudine ce corelează sudul
României cu Transilvania traversând
Carpații Meridionali. Acest drum
ajunge la barajul Vidraru și este
deschis traficului sezonier din iunie
până în noiembrie, fiind un drum
turistic de munte”, arată CNADNR.

Asociația Română pentru
Transporturi Rutiere Interna-
ționale (ARTRI), care anul
acesta sărbătorește 50 de ani
de activitate în sprijinul
transportatorilor, a organizat
conferința cu titlul „Spre un
nou model de business în
transporturile rutiere interna-
ționale“. Conform datelor din
studiul de specialitate
„Industria Transporturilor
Rutiere din România. Stadiul
actual, potențialul pieței și
direcțiile strategice“,
intepretate de Cristian Bișa
(Manager Anticriză), am aflat
că 30% dintre transportatorii
rutieri români tind spre un nou
model de business, dar
aceștia se lovesc de probleme

majore. Printre acestea se
numără gradul redus de
acoperire a capacităţii de
transport, controlul slab al
cash-flow-ului şi abilităţile
limitate de management
pentru a face faţă problemelor
actuale ale mediului economic
şi sectorului de transporturi.
Din păcate, „aproximativ 5%
dintre transportatorii din
România intră anual în
insolvenţă, în special din
cauza problemelor legate de
fiscalitate şi infrastructură, dar
şi a concurenţei neloiale“, a
spus Florinel Andrei, secretar
general ARTRI. Acesta a
menţionat că, în prezent, în
România, sunt înregistraţi
32.000 de transportatori.

PIAȚA DE TRANSPORTURI,
LA 50 DE ANI DE ARTRI

CUGETARE
„Cel care se gândește
mult înainte de a face un
pas își va petrece viața
într-un singur picior”.

((PPrroovveerrbb  cchhiinneezzeesscc))
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Puteţi transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secţiunea
„Întrebarea lunii“.

Migranţii
ilegali, o
problemă
reală
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DAF ÎȘI EXTINDE
GAMA CF

Producătorul olandez de vehicule
comerciale DAF livrează acum
vehicule CF EURO 6 echipate cu
motor PACCAR PX-7 în mai multte
versiuni cu trei axe. Acestea

combină în mod optim avantajele
unei sarcini utile reduse cu eficiența
motorului de 6,7 l, cu șase cilindri.
Gama CF cu motor PACCAR PX-7
include, în primul rând, un nou
model cu o axă cu sarcină de 7,5 t,
montată înapoia axei spate de 13 t.
Acest lucru crește sarcina utilă netă
a vehiculului la aproape 19 t și
permite mase în combinație de
până la 32 t. Noile modele sunt
ideale pentru aplicațiile mai
solicitante din domeniul distribuției
urbane și regionale, inclusiv
transportul de produse alimentare,
materiale de construcții, produse

refrigerate sau animale vii. Pentru
un plus de manevrabilitate în spații
înguste, gama CF a fost îmbogățită
și cu o versiune cu a treia axă
directoare. Toate noile modele cu a
treia axă sunt disponibile cu Day
Cab, Sleeper Cab sau Space Cab.
Vehiculele sunt echipate standard
cu o transmisie manuală cu 9 trepte,
fiind disponibilă și o cutie de viteze
AS Tronic automatizată, cu 12
trepte. Pentru sarcini utile mai mari,
modelele CF cu trei axe sunt dispo -
nibile cu o motorizare de 10,8 l,
PACCAR MX-11, sau cu un pro -
pulsor de 12,9 l PACCAR MX-13.
Producția noilor modele va începe
în luna noiembrie, dar vehiculele pot
fi deja comandate. 

MERCEDES-BENZ ȘI
CERCETAŞII ROMÂNIEI

Mercedes-Benz România este,
pentru a şasea oară consecutiv,
alături de Festivalul de Campuri
Cercetăşeşti, în calitate de Maşină
Oficială. În 2015, festivalul
coordonat de Organizaţia Naţională
„Cercetașii României” adună peste
1.000 de copii, tineri și voluntari
adulți din 32 de judeţe din ţară
pentru participarea în cadrul
campurilor educaţionale de tip
cercetăşesc. Mercedes-Benz
România pune la dispoziţia
cercetașilor două autovehicule
comerciale uşoare Vito şi două
Citan, astfel încât transportul
persoanelor, dar şi al materialelor
necesare, să se desfăşoare în cele
mai bune condiţii. Mercedes-Benz
Vito este extrem de flexibil, fiind
soluţia optimă atât în cazul
călătoriilor cu familia şi prietenii, cât
şi pentru activităţile specifice
propriului business. Mercedes-Benz
Citan este autovehiculul eficient
pentru livrarea mărfurilor în mediul
urban, dar şi pentru transportul de
persoane, cu performanţe deosebite
şi un consum foarte mic. Consumul
standard al modelului Citan cu
BlueEFFICIENCY este de 4,3
litri/100 km – niciun alt autovehicul
comercial de livrare în mediul urban
cu combustie internă nu consumă
mai puţin carburant sau nu produce
mai puţine emisii. Interiorul de până
la 3,8 metri cubi şi sarcina maximă
de 800 kg sporesc eficienţa noului
Citan.

În 2015, MAN Truck & Bus
celebrează o sută de ani de la
înființare. Tot din aceeași
perioadă berăria Augustiner
și-a livrat butoaiele de bere cu
ajutorul vehiculelor  MAN.
Detașamentele de pompieri și
berăriile reprezentau, în urmă
cu o sută de ani, primii clienți
ai nou înființatei fabrici
„Lastwagenwerke M.A.N.-
Saurer” (Fabrica de camioane
M.A.N.-Saurer). Pe cât de diferit
este fiecare domeniu, în anul
1915, fiecare avea nevoie
urgentă de vehicule noi: în
timp ce pompierii voiau să
ajungă la incendii mai rapid
decât cu cai, berăriile din
München, ca Augustiner,
doreau să își livreze butoaiele
cu bere și în afara orașului.
Puterea cailor era insuficientă
pentru a transporta mărfuri
către orașe ca Rosenheim sau
Traunstein. Vehicule cu
autonomie crescută și puteri
superioare erau absolut
necesare. Acest lucru a
condus la parteneriatul dintre
Augustiner și MAN – un acord
care continuă și astăzi.
„Suntem astăzi aici, 100 de ani
mai târziu, și încă mai livrăm
butoaiele noastre din lemn cu
camioane MAN; diferența este
că, în loc de 36 de cai putere,
acum folosim 440”, spune

Wolfgang Ketterl, managerul
de flotă al companiei
Augustiner-Bräu Wagner KG.
Acum o sută de ani, angajații
de la livrări puteau accelera
până la paisprezece și
jumătate mile pe oră. Șoferii au
trebuit să își îndeplinească
sarcinile fără confortul de care
beneficiază în zilele noastre.
„În acea vreme, camioanele
încă aveau roți din lemn și
anvelope din cauciuc dur cu
foarte puțină absorbție a
șocurilor”, spune Henning
Stibbe, directorul arhivei
istorice a MAN Truck and Bus.
Anvelopele presurizate au
apărut la sfârșitul anilor 1920.
Pe rutele scurte din oraș,
Augustiner a folosit în
continuare vagoane trase de
cai și parțial a continuat acest
lucru până în anul 1970. În
același timp, flota de
autovehicule a continuat să
crească după cel de-al Doilea
Război Mondial. În 1947 aveau
o flotă de 12 vehicule care a
crescut în 1958 la 28 de unități.
La mijlocul anilor ‘80,
compania a început să-și
reînnoiască flota. De la
modelul F90 la TGA și până la
noul TGX: de la mijlocul anilor
’80 până în prezent, Augustiner
a exploatat cu succes fiecare
generație de camioane MAN.

100 DE ANI DE MAN – UN PARTENERIAT
SPECIAL
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di fi care şi completare a OG nr.
15/2002, tariful rovinietei ră -

mâ ne neschimbat pentru autotu ris me,
vehiculele de transport de per soa ne
şi pentru cele de marfă cu MTMA mai
mică sau egală cu 3,5 tone. Totuşi,
sunt introduse tarife noi pen tru
vehiculele de transport per soa ne cu
mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv
conducătorul auto) și pentru cele cu
maximum 23 de locuri pe scau ne
(inclusiv conducătorul auto), ele intrând
în două noi categorii, H şi G, până în
prezent fiind incluse în cate goriile C
și, respectiv, D. Astfel, pen tru categoria
G se vor percepe tarife cuprinse între
4 euro (rovinietă valabilă o zi) și 320
de euro (va la bi li tate un an), în timp ce
pentru vehicu le le cuprinse în categoria
H, prețurile ro vinietei variază între 7
euro (vala bi li ta te o zi) și 560 de euro
(pentru 12 luni).

Rovinieta se va scumpi la autove -
hi culele de transport de marfă cu
MTMA între 3,5 şi 7,5 tone, astfel:

- 11 euro (faţă de 4 euro, în pre -
zent) - tariful pentru o zi

- 27 de euro (faţă de 20) - pentru
7 zile

- 55 de euro (faţă de 52) - pentru
30 de zile

- 155 de euro (faţă de 120) - pentru
90 de zile

- 550 de euro (faţă de 320) - pentru
12 luni.

Pentru MTMA între 7,5 şi 12 tone:
- 11 euro (în loc de 7 euro) - pentru

o zi
- 635 euro (în loc de 560 euro) -

pentru 12 luni.
În schimb, se va ieftini rovinieta la

această categorie pentru:
- 31 de euro (faţă de 35 euro, în

prezent) - pentru 7 zile
- 63 de euro (faţă de 91 euro) -

pentru 30 de zile: 
- 180 de euro (faţă de 210 euro)

- pentru 90 de zile.
Pentru MTMA mai mare sau egală

cu 12 tone (cu maximum 3 axe), se
scum peşte rovinieta pentru o zi: 11
euro în loc de 9 euro.

Preţul scade la:
- 36 de euro (față de 45 euro) -

pentru 7 zile
- 72 de euro (faţă de 117 euro) -

pentru 30 de zile
- 205 euro (faţă de 270 euro) -

pentru 90 de zile
Pentru rovinieta achitată pe 12

luni, tariful va rămâne de 720 de euro.
În cazul MTMA mai mare sau ega -

lă cu 12 tone (cu minimum 4 axe), ta -
ri ful rămâne acelaşi pentru o zi (11
euro) şi cel pentru 12 luni (1.210 euro).

În schimb, rovineta se scumpeşte
la:

- 60 de euro (faţă de 55 euro) -
pentru 7 zile

Se ieftineşte la:
- 121 de euro (faţă de 143 euro)

- pentru 30 de zile
- 350 de euro (faţă de 374 euro)

- pentru 90 de zile.

Aliniere la Directiva
2011/76/UE
Ministerul Transporturilor operează

aceste modificări de tarife pentru a se
con forma Directivei 2011/76/UE. Con -
cret, vor fi aplicate următoarele propor -
ții: tariful lunar va fi maximum 10% din
tariful anual; tariful săptămânal va fi
maximum 5% din tariful anual; tariful
zilnic va avea valoare de 11 euro, dar
nu mai mult de 2% din tariful anual.

Autorii proiectului precizează că im -
pactul asupra bugetului de stat va fi zero,
în ciuda faptului că încasările a nua le din
rovinietă vor creşte. Acest lu cru se da -
torează faptului că „din ve ni tu rile realizate
ca urmare a aplicării Directivei, CNADNR
- SA va efectua chel tuieli de întreţinere
a infrastructurii ru tiere, aceasta având
ca efect di mi nua rea în aceeaşi măsură
a nece sa rului aferent transferurilor de la
bugetul de stat”.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Modificări la rovinietă
Ministerul Transporturilor va modifica din septembrie tarifele
rovinietei pentru autovehiculele de marfă cu MTMA între 3,5 şi
7,5 tone, dar şi la celelalte categorii de MTMA, care beneficiază
însă de unele ieftiniri la plată pentru 7 zile, o lună şi 3 luni.

A stfel, până la 15 noiembrie,
trebuie să fie turnat un prim
strat de asfalt pe toată lun -

gimea podului aferentă părții române,
care să permită deschiderea circulației
pe ambele sensuri; să fie finalizat și
deschis circulaţiei drumul de acces
din PTF Giurgiu către pod; să fie func -
țional sistemul de iluminat atât pe pod,
cât și în parcările din punctul de
frontieră.

Ministrul Iulian Matache a inspec -
tat șantierul. „Am văzut că se lucrează
la pod și îmi doresc ca ritmul să fie
același până la terminarea lucrărilor.
Tocmai din acest motiv țin la calen -
darul stabilit și acceptat de părțile con -
tractante, cu termene clare, care să
fie respectat, pentru că nivelul de dis -
confort este acum foarte mare în zonă.
De asemenea, solicit Direcției Regio -
nale de Drumuri și Poduri București,
dar și Primăriei Giurgiu să se organi -
ze ze și să asigure curățenia, în așa
fel încât intrarea și ieșirea din țară să
se facă în condiții civilizate, pentru că
podul de la Giurgiu este o poartă de
acces”, a declarat el. 

De câteva luni, pe pod se circulă
pe un singur sens, alternativ, iar cozile
de TIR-uri se formează pe circa 10 -
15 km la intrarea în PTF Giurgiu.
CNADNR le cere în zadar şoferilor să
folosească variantele alternative de
trecere a Dunării. Acestea sunt: 

Căpitănia Portului
Călăraşi
Pe cele 2 bacuri ale SC „Coslo

Zinca” Călăraşi se pot îmbarca 4 ca -
mioane încărcate şi 6 goale - preţ 50,00
euro - 235,00 lei -, autoturism 18,00 lei,
autocar 200,00 lei, pasagerii gra tuit; pe
cele 3 bacuri în cuplu (re morcher + bac
de trecere) ale SC „Os trovit” Ostrov se
pot îmbarca 1 camion încărcat şi 2
goale, preţul pentru un camion fiind de
100,00 lei, autoturism 15,00 lei, autocar
100,00 lei, pasagerii gratuit.

Oficiul de Căpitănie
Zimnicea
5 curse/zi, tonaj acceptat la intra -

rea pe bac, de maxim 35 t cursă: 6
TIR-uri, 8 auto şi 50 pasageri. Se ad -
mit 8 t/axă maxim 40 t/TIR. Tarife: TIR
= 71 euro; camion >25 t = 63 euro;
ca  mion 12 - 25 t = 48 euro; camion 7,5
- 12 t = 36 euro; camion 3,5 - 7,5 t =
32 euro; microbuze <3,5 t =20 euro;
au tocar 44 locuri = 36 euro; au to buz
cu 24 - 44 locuri = 27 euro; au to buz
cu 9 - 23 locuri = 20 euro; mi crobuz
8+1 = 8 euro; turisme 7 locuri = 5 euro;
auto cu 5 locuri = 4 euro; remorcă auto
pen tru 2 auto = 20 euro; re morcă plat -
formă pentru 1 auto = 8 euro; mini re -
morcă cu 1 axă = 4 euro; mo tocicletă
= 3 euro; pasageri = 2 euro.

Căpitănia Portului
Turnu Măgurele
Trecerea cu bacul „EUROPA”, pa -

vi lion românesc, capacitate 234 tone
(6 TIR-uri sau 24 autoturisme, 100 pa -
sageri maxim); Bulgarian River Ship -
ing cu bacul de trecere „Bdin”, pavilion
bulgar cu capacitatea de 160 tone.
Tarife: TIR/TIR cu remorcă = 67 euro;
ca mion/autobuz = 39 euro; cami on/au -
tobuz cu remorcă = 67 euro; microbuz
= 33 euro; microbuz cu remorcă = 39
euro; autoturism = 11 euro; autoturism
cu remorcă = 17 euro; motocicletă =
2 euro; pasager = 1,5 euro. 

Treceri rutiere:
Calafat, 
Negru Vodă 
şi Vama Veche
Contractul de reabilitare a podului

Giurgiu-Ruse a fost atribuit în octom -
brie 2014, iar o lună mai târziu a fost
emis ordinul de începere a lucrărilor.
Lucrările vor fi gata în primul trimestru
al anului 2016, termenul prevăzut în
con tract fiind de 16 luni, din care 2
luni proiectare. Investiția este finanțată
din Fondul European de Dezvoltare
Re gională, prin POS-T 2007-2013.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Pe un singur sens
pe Podul Giurgiu-Ruse,
până în 15 noiembrie
La solicitarea ministrului Matache, reprezentanții CNADNR şi
ai Asocierii Collini Lavori S.p.A. - Tecnic Consulting Engineering
au stabilit o prioritizare a lucrărilor de reabilitare a podului
Giurgiu-Ruse.
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Î n momentul în care se efectuează
o tranzacţie spot cu un cărăuş
sau un client necunoscuţi există

o serie de riscuri ce trebuie luate în
cal cul. „Este vorba despre riscuri ge -
ne rale privind contractele de transport,
care nu ţin în mod direct de plat for -
mele electronice de tranzacţionare.
In di ferent de modul în care se produce
tranzacţia, transportatorul poate ajun -
ge în situaţia de a nu primi contra va -
loa rea transportului, iar clientul în si -
tua ţia de a beneficia de un serviciu
ne conform“, a explicat Mihai Stoica.
El a ţinut să sublinieze că există in -
clu siv riscul pentru transportator să
lu creze cu o firmă intermediară fanto -
mă și pentru expeditorul de marfă să
încredințeze marfa unui fals cărăuș,
care, ulterior, poate să dispară cu bu -
nurile. „BursaTransport încearcă să
sem nalizeze riscurile existente în tran -
zacțiile cu parteneri necunoscuţi. Con -
si derăm că ele pot fi evitate printr-o
utilizare corectă a instrumentelor pe
care le punem la dispoziţia abonaţilor.“

Iată două cazuri diferite de fraudă
puse la dispoziţia noastră de directorul
de marketing al BursaTransport.

Intermedierea
inversată
Societatea CS Romania a publicat

o marfă de transportat pe ruta Fiesso
d’Artico, Italia - Satu Mare. A fost con -
tac tată de firma Enora, cu care a con -
venit transportul la prețul de 1.150
euro, cu plata la descărcare. Înaintea
des cărcării, societatea respectivă a
fost contactată de cărăușul real în
camionul căruia se afla acea marfă.
În tâmplător, apăruse o problemă, pen -
tru rezolvarea căreia erau necesare
anumite informaţii din partea expe di -
to rului mărfii. În această conjunctură,

reprezentanţii CS Romania au aflat
că transportatorului i se promisese
pen tru cursa respectivă suma de
1.400 de euro, cu plata la scadență.
În această perioadă, intermediarul,
du pă ce își încasa banii, putea să dis -
pa ră fără să mai plătească trans por -
ta torului. BursaTransport a investigat
cazul după notificarea primită din
partea expeditorului, ajungându-se la
concluzia că era vorba despre un caz
de intermediere inversată, în care că -
ră ușului i se promit mai mulți bani
decât primește intermediarul de la
client, ceea ce este ilogic. Lanţul de

inter mediere arăta astfel: CS România
pro misese firmei Enora, care a con -
tactat-o, suma de 1.150 de euro, dar
cărăușului marfa i-o încredințase prin
contract societatea Alina&Iulia, la
1.400 euro, companie care a practicat
intermediere inversată, folosindu-se
de paravanul firmei Enora. S-a decis,
în acest context, retragerea dreptului
de acces la BursaTransport a firmei
Alina&Iulia şi imediat a apărut confir -
ma rea că societatea în cauză mai
prac ticase același tip de fraudă, fiind
for mulate plângeri și din partea altei
com panii. Din păcate, ulterior, socie -

ta tea Alina&Iulia nu a mai putut fi con -
tactată.

Cum s-ar fi putut
evita o astfel de
situație
Compania care a preluat marfa și

a încărcat-o nu a fost atentă la faptul
că firma Alina&Iulia era înscrisă pe
Bur saTransport de mai puțin de o lună
și jumătate. „Faptul că o companie nu
dispune neapărat de un istoric pe
BursaTransport nu înseamnă că este
de rea credinţă, dar sunt necesare ve -
ri ficări suplimentare, pe care, din pă -
cate, transportatorul nu le-a făcut“, a
explicat Mihai Stoica. De exemplu,
utilizatorii BursaTransport pot verifica
în timp real dacă o firmă dispune sau
nu de licenţă de transport sau inter -
me diere, doar pe baza codului fiscal
introdus în pagina de verificare, care
permite un răspuns direct (în câteva
se cunde) din partea bazei de date
ARR. O altă eroare în acest caz ţine
de faptul că expeditorul mărfii nu a
ve rificat intermediarul care l-a con tac -
tat. Firma Enora nu mai era activă pe
BursaTransport la momentul respectiv.
Clientul poate verifica uşor dacă firma
care a sunat are abonament pe bursă
și dacă a consultat marfa. Fiecare
abo nat poate vedea cine a dat click
pe marfa lui şi, neavând abonament,
fir ma Enora nu avea cum să îi vadă
mar fa și nu putea să îi facă o ofertă
de transport. „Acest caz s-a încheiat
într-un mod fericit pentru că trans por -
ta torul a luat legătura cu expeditorul
și totul s-a rezolvat, cărăuşul nu a fost
fraudat și a reușit să rezolve încasarea
facturii de la expeditorul inițial al mărfii.
Dar dintr-o întâmplare“, a arătat direc -
torul de marketing al BursaTransport.

Marfă redirijată,
folosind un cărăuș de
bună credință
Cel de-al doilea studiu de caz

aduce în prim plan o tentativă de furt
de marfă prin redirijarea ei, folosin -
du-se un cărăuș de bună credință. În
august 2014, Ciraco Exim a publicat
o marfă refrigerată pe ruta Focșani -
Sofia. A primit confirmare de transport
de la societatea Mine Solution Team
din Alexandria cu numerele false
TR-27-MNT/TR-97-MNT. Ulterior,
Mine Solution Team a publicat, la
rândul său, marfa refrigerată pe ruta
Focșani - Ștefănești, Ilfov. În urma
anunţului, marfa a fost încredinţată
unui cărăuş real din Ialomiţa. 

Nici în acest caz nu au fost veri fi -
cate licențele ARR. În plus, expeditorul
mărfii nu a verificat numerele de în -
ma triculare care au fost comunicate

de către Mine Solution Team; fiind un
camion cu semiremorcă, ar fi trebuit
să aibă copie conformă, pe care acest
vehicul nu o avea. 

Pe de altă parte, la depozitul de
unde s-a încărcat marfa, nu s-a veri -
ficat corespondenţa numerelor de în -
ma triculare ale camionului cu cele
transmise iniţial. Dacă s-ar fi făcut,
s-ar fi identificat imediat faptul că era
vorba despre un alt camion, cel al
cărăuşului real. 

„Din fericire, prin intervenţia poliţiei,
marfa a fost recuperată integral, dar
cei escrocaţi se puteau păzi“, a men -
ţio nat Mihai Stoica, subliniind că pen -
tru orice utilizator al BursaTransport,
fie cărăuș sau casă de expediții,
platforma oferă mai multe instrumente
de verificare. 

Instrumente
de protecţie
De exemplu, pe profilul companiei,

da tele de contact care au fost modi fi cate
recent sunt marcate în mod dis tinct cu
roșu în primele zile și apoi cu por to ca liu.
În cazul în care cineva fură, prin di verse
me tode, username-ul și pa rola unei com -
pa nii de bună cre din ță, primul lu cru pe
care va încerca să îl facă va fi să își
schim be numerele de telefon. Timp de
o săptămână, utili z a torul real poate identi -
fica apariţia unor neconformităţi, re zol -
vând situaţia. De asemenea, pot fi ve rifi -
cate data în care compania a fost în scrisă
pe bur să, precum şi istoricul a ces  teia de
acti vi tate. Suplimentar, există un scoring
afe rent fiecărei firme, calculat au tomat
de către platforma BursaTransport.

Cum evităm
riscurile
...mai ales în relaţie cu potenţialii noi parteneri de afaceri? Există
o serie de situaţii deja clasice, în care clientul sau furnizorul de
transport cad pradă escrocheriilor. Cunoaşterea unor astfel de
cazuri constituie un fundament ce poate sta la baza constituirii
unei strategii de protecţie la nivelul companiilor. În plus, sunt o
serie de instrumente care pot proteja firma. Despre situaţii
concrete dar şi despre controlul riscurilor am aflat mai multe de la
Daniel Biro, șeful serviciului 1 din cadrul DICE (Direcția de
Investigare a Criminalității Economice - IGPR), şi de la Mihai
Stoica, director marketing BursaTransport.

Mihai Stoica, director marketing BursaTransport
„Numai împreună cu utilizatorii BursaTransport putem asigura un mediu de
tranzacționare mai sigur. Este foarte important ca, în momentul în care se
confruntă cu tentative de fraudă, să ne sesizeze, atât pe noi, cât și Poliția.
Dacă suntem sesizați din timp, putem acționa la timp.“

PUBLICITATE



L a o primă vedere, Noul Cod de
Pro cedură Fiscală încearcă
timid o balansare a raporturilor

dintre contribuabil şi organele fiscale.
Multe din noile prevederi, însă, se do -
vedesc a avea un impact mai degrabă
teoretic, formal, fără implicaţii practice
deosebite. În ciuda acestei realităţi,
în cuprinsul Noului Cod de Procedură
Fiscală se găsesc şi câteva dispoziţii
pe care ar fi bine să le cunoaştem şi
de care ar trebui să ne prevalăm în
relaţia cu autoritățile fiscale.

Cu privire la drepturile con tri bua -
bi  lului, Noul Cod de Procedură Fis -
ca lă pre ia din dreptul comun câteva
prin  ci pii care, nereglementate ante -
rior ex pressis verbis în materia pro -
ce dural fiscală, au fost în mod
constant în căl cate de organele fiscale.
Cu titlu de exemplu, menţionăm re -
gle mentarea principiului in dubio con -
tra fiscum, con form căruia o prevedere
legală neclară ar trebui interpretată în
favoarea con tri buabilului (pentru a se
evita, în viitor, situaţii de genul reconsi -
de rării diurnei ca venit salarial), dar şi
legi ferarea expresă a principiului pre -
zum ţiei bu nei-credinţe a contribua bi -
lului, fiind bine de ştiut că organul fiscal
este cel chemat să dovedească - iar
nu să pre supună - contrariul. 

În continuare, Noul Cod de Pr o ce -
dură Fiscală pune un mai mare accent
pe respectarea dreptului la apărare al
contribuabilului. Nu vom insista asupra
aspectelor pur teoretice (e.g. exerci -
ta rea de către organul fiscal a dreptului
său de apreciere „în limitele rezona -
bi lităţii şi echităţii” sau legiferarea prin -
cipiului „rezonalibilităţii termenelor”
sta bilite de organul fiscal) întrucât
aces tea au şanse reduse de a avea
im pact în practică. În schimb, vom
enu mera succint, în cele ce urmează,
câteva prevederi favorabile contri bua -
bi lului şi care vor avea aplicabilitate
practică o dată cu intrarea în vigoare
a Noului Cod de Procedură Fiscală: 

• organul fiscal va fi ţinut la respec -
tarea unui termen maxim de finalizare
a inspecţiei fiscale (chiar dacă există

încă pârghii de prelungire discre ţio -
na ră), sancţiunea în cazul ne res pec -
tării termenului fiind imposibilitatea
sus pendării prescripţiei datoriei fiscale; 

• contribuabilii vor beneficia de ter -
me ne extinse, stabilite de lege în sco -
pul protejării intereselor lor (e.g. marii
contribuabili vor primi avizul de inspec -
ţie fiscală cu cel puţin 30 de zile înainte
de inspecţie şi vor putea formula un
punct de vedere cu privire la con sta -
tă rile echipei de inspecţie într-un ter -
men extins de 7 zile față de 3 zile cum
prevede actuala reglementare); 

• în anumite situaţii, lipsa audierii
contribuabilului în cadrul inspecţiei fis -
ca le va conduce la nulitatea actului
fis cal fără a mai fi necesară probarea
unei vătămări; 

• suspendarea inspecţiei fiscale
din iniţiativa organului fiscal nu va pu -
tea depăşi un termen maxim de 6 luni,
în timp ce contribuabilul va dobândi
drep tul de a solicita suspendarea in -
spec ţiei pe o perioadă de maxim 3
luni; 

• contestaţia prealabilă împotriva
actului administrativ va putea fi sus ţi -

nută şi oral, în vederea accelerării pro -
cedurii prealabile de contestare a
actului fiscal; 

• instanţele vor putea fi sesizate cu
cerere de chemare în judecată pentru
anularea actului administrativ (fără ca
aceasta să mai poată fi respinsă ca
pre matură), în condiţiile în care orga -
nul fiscal depăşeşte termenul maxim
de soluţionare a contestaţiei preala -
bile; 

• instanţele judecătoreşti se vor
pronunţa asupra fondului cauzei (fără
a mai fi necesară resesizarea orga nu -

lui fiscal), chiar şi în cazul în care
res pin gerea contestaţiei prealabile
a inter venit strict pentru motive

procedurale; 
• refuzul nemotivat de emitere a

unui act administrativ va fi contestat
direct în instanţă;

• contribuabilii nu vor mai datora
penalităţi pe perioada de suspendare
a efectelor actului administrativ fiscal; 

• limitele maxime ale cauţiunii, care
se va depune de contribuabil pentru
sus pendarea executării a unui act
fiscal, se vor reduce; 

• măsurile asigurătorii dispuse de
organul fiscal se vor desfiinţa de drept
în interval de 6 luni (sau, în mod ex -
cep ţional, 1 an) în cazul în care, în
aceas tă perioadă, nu a fost emis titlul
de creanţă. 

Chiar dacă Noul Cod de Proce du -
ră Fiscală nu are potenţialul de a re -
voluţiona procedurile de administrare
a creanţelor fiscale şi cu toate că în
cuprinsul său se găsesc şi prevederi
ambi gue, susceptibile să creeze pre -
mi sele unor abuzuri din partea orga -
ne lor fiscale (e.g. circumstanţierea in -
su fi cientă a cazurilor în care se poa te
proceda la un control inopinat), preve -
de rile enumerate mai sus sunt opor -
tune şi au capacitatea de a pune capăt
unor controverse privind interpretarea
şi aplicarea legii procesual fiscale care
trenează de ani de zile. 

Material furnizat de 
Jinga & Asociații
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În paralel, fiecare casă de expediții
are acces la lista consultanților pro pri -
i lor mărfuri publicate. „Nimeni nu poate
ve dea datele de contact ale expe di -
to rului până nu dă click, ceea ce îl în -
scrie automat într-o listă. Este total
ilogic ca expeditorul să fie sunat de
către o firmă care nu a vizualizat mar -
fa. În paralel, se poate face verificarea
licenței de transport și a copiei confor -
me a vehiculului comunicat pentru
trans port“, a precizat Mihai Stoica. 

Şi transportatorul poate verifica
dacă expeditorul mărfii are licență de
intermediere. Un alt amănunt care
poate fi important ţine de faptul că
Bur saTransport pune la dispoziţia
utilizatorilor un link către portalul unde
se poate verifica statutul ANAF al ex -
pe ditorului. Trebuie ţinut cont de faptul
că, în cazul în care acesta, în urma
unor datorii la Stat este declarat inactiv
de către ANAF, transportatorul nu îşi
va putea deduce TVA. „Mesajul pe
care dorim să îl transmitem este că
noi punem dispoziția utilizatorilor mai
multe instrumente de siguranță, pe
lângă verificările pe care încercăm să
le facem, în momentul în care inter -
ac ționăm cu companiile. De ase me -
nea, sunt firme care nici nu apucă să
intre în BursaTransport, pentru că, în
urma verificărilor, ne dăm seama că
intențiile lor nu sunt curate“, a conclu -
zio nat Mihai Stoica. 

Fraude în
descreştere
Dar există şi veşti bune. Potrivit

lui Daniel Biro, șeful Serviciului 1 din
ca drul DICE - IGPR, activitatea de
frau dare a firmelor de transport n-a
cu nos cut, în ultimul an, o creștere ci,
din con tră, o descreștere, ca urmare
a ac ţiu nilor întreprinse de Poliția
Română și ale altor agenții de aplicare
a legii. „Parteneriatul dintre Poliția Ro -
mână, prin instituțiile sale specializate
şi struc tu rile private, a devenit o con -
stan tă“, a subliniat Daniel Biro, adău -
gând că o biectivul principal al Direcției
de In vestigare a Criminalității Econo -
mice este asigurarea climatului de
legalitate în mediul de afaceri, comba -
te rea eva ziunii fiscale, a contrabandei,
corupției, contrafacerii de mărfuri şi
infracțiunilor privind asigurarea con -
cu ren țialității și competitivității. Iar
acest lucru se rea li zează prin utilizarea
informațiilor pri mite din toate sursele,
inclusiv din se si zările transmise de
mediul privat. „Unul dintre elementele
esen țiale pen tru ca noi să putem acțio -
na este să fim sesizați, iar sesizarea
să fie făcută în timp util“, a ţinut el să

precizeze. Iată însă un studiu de caz
eloc vent privind modul în care mediul
privat poa te colabora cu Direcția de
Inves ti gare a Criminalității Economice
- IGPR.

Furt de cafea
09.05.2014 - O companie italiană

solicită prin bursa de transport ofertă
pentru un transport pe ruta Pra -
ga/Cehia – Pistoia/Italia. SC Mony
Cory Vivi SRL din Răteşti, judeţul Ar -
geş, acceptă să efectueze transportul,
iar marfa (cafea verde în valoare de
50.000 de dolari) este încărcată la
Pra ga într-un vehicul al societății cu
des tinația Pistoia, Italia.

09-19.05.2014 - Urmează o pe -
rioa dă de temporizare în care trans -
por tatorul invocă diverse motive pen -
tru a justifica întârzierea prestării
ser vi ciului. În realitate, marfa este
trans portată din Praga la Budapesta
și apoi la Oradea și Timișoara, unde
se încearcă a fi comercializată fără
do cumente justificative.

22.05.2014 - IGPR DICE este
sesizată printr-o plângere cu privire
la comiterea infracțiunii de înșelăciune
în dauna SC Autotansporti Pozzoni
Eniroco&C SRL Italia.

A fost deschis dosarul penal, iar
Poliția Română a emis inclusiv cereri
de cooperare internațională cu au to -
ri tățile din Cehia și Ungaria. Sesizarea
a fost transmisă la IPJ Argeș, care,
sub coordonarea DICE IGPR, a reușit,
în urma acţiunilor întreprinse, recu pe -
ra rea integrală a încărcăturii, care a
fost depistată în apropiere de Schitu
Goleşti din zona Târgoviște, unde es -
cro cii găsiseră o posibilitate de a co -
mercializa marfa fără acte. În urma
per chezițiilor, s-a constatat că ei au

mai făcut astfel de înșelăciuni. Intere -
sant este că escrocii foloseau un auto -
vehicul pe care îl cumpăraseră de la
o firmă din Brașov cu permisiunea de
a-l înmatricula ulterior, context în care
au încheiat contractul de vânzare-
cum părare, dar nu au mai mers la Di -
recția Regim Permise și Înmatriculări
pentru a radia mașina și a o înma tri -
cula pe numele noului proprietar. Ini -
țial, acest lucru a indus poliţia în eroa -
re, mai ales că vehiculul în cauză
apar ținuse unei firme foarte serioase. 

02.06.2014 - A fost înregistrată și
plângerea SC Ros Production SRL
Tecuci, de asemenea prejudiciată de
SC Mony Cory Vivi SRL.

Rezultatele
În cadrul acestei acţiuni organizate

de IPJ Argeș, sub coordonarea DICE
IGPR, au fost efectuate 6 percheziţii
do  miciliare. Au fost identificați Corina
Con stantinescu și Ion Laurențiu Pruiu
(reținuți 24 de ore) și ulterior arestați
preventiv de către Tribunalul Argeș,
iar Ju decătoria Topoloveni a dispus
ares tarea preventivă în lipsă a incul -
pa tului Nicolae Vivi Anghel (înşe lă -
ciune, şantaj şi fals în înscrisuri sub
sem natură pri vată). De asemenea, a
fost instituit seches tru asigurător şi au
fost indispo ni bilizate două autove hi -
cule (ansamblul auto, autocamion, fo -
lo sit la săvârşirea faptelor şi un auto -
turism Dacia Logan), în valoare totală
de aproximativ 50.000 de euro. Prin
rechizitoriul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Topoloveni din data de
14.08.2014 s-a dispus trimi te rea în ju -
decată față de 6 inculpați (5 per soane
fizice şi o persoană juridică), do sarul
aflându-se în prezent în stare de ju -
de cată pe rolul Judecătoriei Topo lo -
veni.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR poate fi
contactată la adresa de e-mail economic@politiaromana.ro

Daniel Biro, 
șeful serviciului 1 

din cadrul 
DICE - IGPR:

„Le recomand agenţilor
economici să obțină cât mai
multe informații despre
firma cu care încheie un
contract și despre persoana
de contact. O altă
recomandare este ca plata
să se facă prin bancă;
astfel, există urme și poți
găsi banii sau persoana.
Este indicat să se evite
plățile în numerar în astfel
de situații, mai ales când
sunt la distanțe
apreciabile.“

Începând cu 1 ianuarie 2016, devin aplicabile prevederile Noului
Cod de Procedură Fiscală adoptat de Parlamentul României prin
Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 - spre deosebire de Noul Cod Fiscal
- promulgat de către Preşedintele României la numai câteva zile
diferenţă.

NOUL COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ
Toate-s noi sau vechi
sunt toate?
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E ste vorba despre un posibil
schimb de informaţii sensibile
din punct de vedere comercial

între concurenţii de pe piaţa serviciilor
de asigurare. Ancheta a fost de clan -
şa tă din oficiu. S-au desfăşurat inspec -
ţii inopinate la sediul Uniunii Naţionale
a Societăţilor de Asigurare din Româ -
nia (UNSAR), al Media Xprimm şi ale
unor societăţi de asigurare membre
ale Uniunii. UNSAR reuneşte 25 de
asi gurători, dintre care 21 de membri
cu drepturi depline şi 4 membri aso -
ciaţi.

Bogdan Chirițoiu, preşedintele
Consiliului Concurenţei reînvestit în
funcţie în martie a.c. pentru 5 ani, a
declarat că ancheta va dura, ca de
obicei, un an şi jumătate - doi ani, iar
„dacă vor fi descoperite dovezi, sanc -
țiu nile vor fi cuprinse între 0,5% și
10% din primele încasate de fiecare
com panie în anul anterior”.

Inspecţiile reprezintă o etapă preli -
minară a procedurilor. „Momentan nu
am constatat nereguli, abia am des -
chis investigația. S-au făcut inspecții
inopinate la sediul principalelor com -
pa nii și, pe baza mandatului judecă -
to resc, am ridicat o serie de docu men -
te. În cazul în care echipa va crede
că sunt dovezi suficiente, va avea loc
o procedură numită audiere, care sea -
mă nă cumva cu un proces. Toate
com pa niile vor primi raportul pe in -
ves ti gație, vor avea minim o lună la
dis poziție să îl studieze, să răspundă
acu zațiilor, după care vor veni în plenul
Con siliului Concurenței, la audiere.
Apoi vom lua decizia, tot în plen, dacă
îi sancționăm sau nu. Evident că
aceas ta poate fi atacată în instanță,
la Curtea de Apel București și la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiție”, a explicat
pro cedura şeful Autorităţii de con cu -
ren ţă.

Bogdan Chiriţoiu a arătat şi care
sunt suspiciunile: „Prin intermediul
UNSAR, avea loc un schimb de infor -
mații comerciale sensibile - date co -
mer ciale recente privind vânzările,
tarifele, produsele vândute, clienții
cărora le-au fost vândute. Genul aces -
ta de informații, circulând între con -
curenți, permite estimarea strategiei

pe care o firmă o va avea și, în felul
acesta, companiile își pot coordona
comportamentul, reducând presiunea
concurențială pe care o au ele de a
oferi produse cât mai atractive și la
prețuri cât mai mici către clienții lor”.

„În privinţa Media Xprimm, se
suspectează că prin produsele care
erau oferite de această companie, nu
cele date fără plată, ci cele vândute
pe bază de abonament” se distribuiau
„aceste informații sensibile, care per -
miteau coordonarea com por ta men -
tului pe piață”. „Exista un mecanism
prin care unii aflau mai devreme infor -
ma țiile”, a precizat el.

UNSAR: „Nu am
încălcat regulile”
„UNSAR are încredere că analiza

ce va fi realizată de Consiliul Concu -
renței va arăta că eventualele îngrijo -
rări avute în vedere la deschiderea
procedurii nu reprezintă o încălcare a
regulilor de concurență. UNSAR va
co labora cu toată disponibilitatea cu
Con siliul Concurenței în vederea cla -

rifi cării și înlăturării eventualelor îngri -
jo rări care au stat la baza deschiderii
acestei proceduri”, a declarat, într-un
comunicat, Florentina Almăjanu, direc -
to rul general al Uniunii.

Plângeri ASSAI
şi COTAR
În ianuarie, SC Auto Car & Trucks

Technology SRL a atacat la Curtea de
Apel Bucureşti noua normă RCA im -
pu să de Autoritatea de Supra ve ghe re
Financiară (ASF). Norma nr. 23/2014
a stârnit imense nemulţumiri printre
transportatori şi service-uri auto, inclusiv
proteste în stradă orga ni zate de COTAR
şi ASSAI, care au depus plângeri la
Parlament şi la Con siliul Concurenţei.
Pe tenţii au reclamat scumpirea exce -
si vă a poliţelor RCA şi „cacealmaua
ASF”. Mişu Negriţoiu, preşedintele ASF,
a transmis însă că este o piaţă liberă
şi nu poate interveni la limitarea tarifelor
practicate la vân zarea poliţelor.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie pe piaţa
asigurărilor privind posibila încălcare a regulilor naţionale şi
comunitare de către Media Xprimm, UNSAR şi cele 25 de societăţi
de asigurare membre, precum şi de către alţi asigurători.

Investigaţie pe piaţa
asigurărilor 

Bogdan
Chirițoiu



C onform Poliției franceze, vio len țele au izbucnit
în Calais la sfârșitul lunii iulie, când tunelul de
sub Canalul Mânecii la intrarea din spre Franța

a fost luat cu asalt de aproximativ 2.200 de imigranți
clan destini. Imigranții au încercat să se agațe de trenurile
care mergeau în Marea Britanie. Aceștia au făcut găuri
în gardurile care împrejmuiau tunelul și s-au urcat pe
acoperișul vagoanelor pentru a ajunge în Anglia.

Numărul imigranților, în creștere
Imigranții au pătruns în partea fran ceză a Euro tu ne -

lului, în zona Calais, și au încercat să urce din mers în
tre nu rile de marfă sau de pasageri care mergeau spre
Marea Britanie. Astfel, un bărbat a murit electrocutat și
alte 15 persoane au fost rănite de trenuri. Cel puțin 10
de oameni au murit în ulti mele 2 luni în încercarea lor
de a își duce călătoria la destinație

Autoritățile franceze au precizat că acesta a fost cel
mai mare incident de acest gen din istoria Eurotunelului
construit pe sub Canalul Mânecii, între Franța și Marea
Britanie.

Criza migranților din Calais a de venit un subiect fier -
bin te pe agenda dis putelor politice dintre Franța și Ma -
rea Britanie, David Cameron fiind pus sub presiunea de
a lua măsuri urgente în fața „roiurilor” de oameni care
în cear că să intre în UK. De asemenea, furia crește și în
Franța din cauza aces tei chestiuni.

Autoritățile franceze au trimis încă 120 de agenți de
poliție la intrarea în tunelul care trece pe sub Canalul
Mâ ne cii, în doar câteva zile aproape 3.500 de imigranți
încercând să ajun gă ilegal în Anglia.

Totodată, Marea Britanie a fost de acord să acorde
încă 10 milioane de dolari pentru a spori securitatea de
la Canalul Mânecii din Calais.

Conform surselor, în ceea ce pri vește numărul fără
pre cedent de imi granți ilegali care încearcă să traver se -

ze canalul în Regatul Unit din nordul Franței, guvernul
bri tanic va propune noi recomandări cu privire la secu -
ri za rea camioanelor, o zonă de aș tep tare cu parcare se -
curizată în Calais pentru aproximativ 230 de autoca mi -
oa ne și consultări cu reprezentanți ai in dustriei de
trans port și logistică.

Vehicule atacate
Nu este deloc surprinzător, însă vehiculele care nu

implementează niciun fel de măsuri de securitate sunt
primele vizate de migranți. Remorcile cu prelată pot fi
văzute drept cea mai sim plă opțiune din punct de vedere
al accesului, spre deosebire de cele ca ro sate sau cis -
ter ne, care sunt mai pu țin vulnerabile. Pentru întregul lanț

de aprovizionare, riscul variază de la con ta minarea pro -
du selor farmaceutice și a celor alimentare sau dete rio -
ra rea aces tora, până la furtul bunurilor trans portate, care
ar putea fi folosite mai târziu pentru a genera venituri
care să asigure succesul pătrunderii ilegale în Marea
Bri tanie a migranților. Con form statisticilor, alimente proas -
pete în valoare de 1 miliard de lire sterline pe an sunt
arun cate din cauza conta mi nării de către imigranți ilegali
din camioane.

În perioada 2014 -2015, șoferii de camioane au plătit
amenzi în valoare totală de 6,6 milioane lire sterline
pentru că au fost depistați cu pasageri clan destini la in -
tra rea sau în Marea Britanie intrând prin Calais, în creș -
tere de la 4,2 milioane lire sterline în 2013 - 2014, 93%
dintre aceștia fiind șoferi străini.

În timp ce amenzile împotriva șo fe rilor și a companiilor
de transport vor continua să fie aplicate, Home Office-
ul (Ministerul de Interne britanic) vine în întâmpinarea
acestor probleme ajutând operatorii de transport să con -
știentizeze această problemă și să acționeze responsabil
în protejarea in tegrității șoferilor, vehiculelor, a încăr că -
turii și, nu în ultimul rând, a repu tației companiei.

Unul din aspectele luate în seamă de către autoritățile
bri tanice la stabi li rea cuantumului amenzii, așa cum re -
zultă din pct. 1 din Legea imigrației și azilului din 1999,
este chiar măsura în care au fost întreprinse activități
pentru instruirea și formarea șofe rilor, subcontractorilor
și altor persoane ce pot efectua controlul operațional
asu pra vehiculului, precum și moni torizarea respectării
aces tor instruc țiuni în punerea în aplicare a unui sistem
pre vă zut să prevină transportul de migranți clandestini. 

Complementar, trebuie avute în vedere și:
• Prevederea unor dispozitive de se curitate (sigilii/la -

că te cor doa ne/sistem de monitorizare)
• Furnizarea de instrucțiuni scrise, precum și comple -

ta rea unei liste de verificări ce trebuie efectuate
periodic de către șofer

• Implementarea unui cod de bune practici în
conformitate cu stan dar de le UK Border Agency,
care stabilește măsurile ce trebuie luate și proc e -
du rile de urmat de către persoanele care operează
un sistem de prevenire a trans portului de migranți
clandestini în Regatul Unit.

De asemenea, se pot lua în calcul și rute alternative. 

Se caută soluții 
Însă problema imigrației este mult mai extinsă. La

nivel european se cau tă soluții pentru gestionarea crizei
mi graților ilegali ce provin din Nordul Africii. Potrivit unui
nou bilanț, întocmit de Înaltul Comisariat ONU pentru
re fu giați, de la începutul acestui an, în jur de 225.000
mii de imigranți au ajuns în Europa, prin Marea Medite -
ra nă. Circa 2.500 de clandestini au murit în cursul
traversării.

Neoficial, aproape un sfert din cei mai mult de două
milioane de refugiați sirieni care trec granița în Turcia vin
la Istanbul. De ce? Pentru că este cea mai mare metro -
po lă europeană, un oraș care se întinde pe două con ti -
nen te și măsoară de la un capăt la altul 160 de km.
Înseamnă, pentru re fu giații sirieni, mai multe șanse, mai
multe oportunități, însă o amenințare pentru transportatorii
rutieri de mărfuri.

De asemenea, una dintre rutele favorite ale imigran -
ților care încearcă să ajungă în Europa este așa-numita
rută est-mediteraneeană. Potrivit FRONTEX, agenția
europeană pentru su pravegherea frontierelor, clan des tinii,
proveniți mai ales din Siria, dar şi din Afganistan sau
Somalia, intră întâi în Turcia, de unde pleacă spre Gre cia.
Principala poartă de intrare este insula Kós, din Ma rea
Egee, afla tă la doar o aruncătură de băț de coastele turcești.
Traversarea durează 45 de minute, iar autoritățile gre cești
spun că săptămânal vin chiar și 9.000 de refu giați.

De aceea, se recomandă imple men tarea unui cod de
bune practici în politica internă a companiei, care să
cuprindă măsuri suplimentare de se cu ritate luate în urma
unei analize de risc a rutelor folosite în curse, precum
și o instruire eficientă a șoferilor, care să urmărească atât
creșterea gradului de conștientizare a acestora cu privire
la riscurile la care se expun intrând în contact cu traficanții
de migranți, dar și protejarea integrității și, de ce nu, a
ve ni turilor câștigate de cei mai mulți dintre ei cu mari
eforturi.

Mihai CAZACU
Consultant anti-fraudă

mihai.cazacu@consultant.com
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Criza din Calais
Așa cum probabil ați putut observa în cadrul emisiunilor de știri,
situația migranților ilegali din Calais este departe de a fi una
stabilă.
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Mihai
Cazacu

Variante de
traversare a

Canalului
Mânecii
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Ziua Cargo: Cum asigurați
pregătirea șoferilor
angajați ai firmelor care
achiziționează camioane
MAN?
Claudiu Teodorescu: Furni -

zăm școlarizări pentru şoferii clienţilor
noştri, iar aceste cursuri poartă denu -
mi rea de MAN ProfiDrive. În principal,
este vorba de a conduce mai eficient
şi mai eco no mic camionul MAN. Do -
rim să ne asi gurăm că flotele operate
de către clienții noștri sunt utilizate op -
tim, astfel încât să nu existe pierderi
şi cheltuielile cu în treţinerea să fie cât
mai mici, iar pe de altă parte să aibă
un consum de carburant cât mai re -
dus. 

Inițial, în momentul în care cami -
o nul MAN era livrat, se realiza o şco -

la rizare de utilizare, însă această
ofertă a fost îmbunătăţită. Echipa de
traineri a fost mărită, iar școlarizarea
constă în două pachete: pachetul
iniţial, care este oferit odată cu pro -
du sul şi poate fi făcut la livrare sau la
câteva zile după, în locaţia clientului;
al doilea pachet constă în școlarizările
MAN ProfiDrive care se realizează pe
maşina clientului. 

Cel de-al doilea pachet constă
într-o sesiune de conducere iniţială, cu
maxim doi șoferi în cabină, care du -
rea ză 30-40 minute. Trainerul observă
ce nu este în regulă, apoi urmează o
parte de teorie şi continuă cu o parte
de feedback asupra observaţiilor pe
care le-a făcut. În final, se realizează
încă o sesiune de conducere pentru
a se asigura că șoferul a înţeles şi
apli că ceea ce a învăţat.

Noutatea constă în faptul că ser -
vi ciile aferente pachetului de livrare
sunt furnizate fără cost pentru clienți,
pe bază de programări. 

Cererile de școlarizare venite din
partea clienților ajung inițial la de par -
ta mentul de vânzări, apoi sunt trans -
mise către noi.

Pentru rezultate cât mai bune, ser -
vi ciul MAN ProfiDrive este utilizat în
strân să legătură cu MAN TeleMatics.
În Germania, de exemplu, există o va -
riantă de monitorizare continuă. În mo -
mentul în care se constată că există
probleme, transportatorul are alocat
un MAN ProfiDriver, care sună şoferul
şi îl îndrumă. Pe viitor, avem în vedere
un asemenea serviciu și în România.

Departamentul Training al
MHS Truck & Bus
înseamnă mult mai mult
decât pregătirea șoferilor.
Într-adevăr, noi am considerat că

pe primul loc trebuie să fie calitatea
pregătirii profesionale a personalului.
Dacă ai personal bine pregătit, aface -
rea va merge întrucât clientul va fi
mul ţumit. Un alt principiu a fost să ne
orientăm după necesitățile reţelei, să
vedem care sunt nevoile pe termen
scurt şi mediu ale companiei şi să ne
axăm pe aceste lucruri. În acest sens,
am avut discuţii cu personalul de la
cen trele noastre, nu numai cu con du -
ce rea, ci şi cu electricieni, mecanici
etc. Am vrut să identificăm care sunt
zone le în care putem aduce îmbu nă -
tățiri. De exemplu, la recepţie, unii an -
ga jați considerau că aveau nevoie de
cunoștințe tehnice mai bune, pentru
a nu se limita la a transmite către cli -
enți mesajul celor din atelier, ci să şi
înţeleagă în întregime despre ce era
vorba. Alţii spuneau că stăpânesc par -
tea tehnică, însă aveau nevoie de
nişte instrumente în relaţia cu clientul,
de cunoștințe legate de o comunicare
cât mai bună, mai ales că fiecare client
are propriile așteptări din punct de
vedere al informațiilor primite în relația
cu service-ul.

În funcţie de discuţiile pe care le
avem, întocmim planuri de școlarizare
semestriale. Trainerii noștrii sunt de
for mație tehnică, însă am acoperit și
partea de soft skills cu ajutorul unor
cola borări externe. Psihologie, comu -
ni ca re, limbi străine, managementul
tim pului și chiar IT sunt câteva dintre
cursurile organizate cu ajutorul unor
colaboratori interni și externi.

Această investiție
importantă în personal
poate fi cuantificată din
punct de vedere al
beneficiilor?
Este dificil să privești activitatea

de pregătire ca pe un business. Din

punctul nostru de vedere, dacă ai o
ase menea abordare, calitatea trece
pe locul doi. Nu trebuie, însă,  nici să
pro duci pierderi. În această activitate,
rezultatele se văd în timp și este greu
să le cuantifici matematic.

Ca și structură, noi avem un de -
par tament de training ce răspunde
direct în faţa CEO-ului. Avem trei trai -
neri, doi la Bucureşti şi unul la Sibiu și,
de asemenea, două centre de training
(unul la Bucureşti şi unul la Sibiu). 

Cum alegeți persoanele
care să participe la
diferitele cursuri?
Şeful de atelier cunoaște oamenii

pe care îi are, la ce îi foloseşte şi ce
cunoştinţe ar trebui să mai primească.
Un curs pentru mecanici durează în
jur de 2 – 3 zile.

În plus, o dată la 3 luni, avem întâl -
niri cu ei, pentru a cere un feedback.
Cu trei săptămâni înainte de curs, le
trimi tem invitaţia, iar șefii de atelier
no minalizează persoanele respective
şi asigură transportul şi cazarea. Am
constatat că majoritatea angajaților
vin cu plăcere la aceste cursuri. 

Peste 250 de angajați participă
anual la cursurile organizate de noi.

Cum se implică
departamentul de training
în procesul de angajare?
La ora actuală, este o mare difi -

cul tate în a găsi oameni de calitate.
Pro blema nu este legată doar de a fi
un bun mecanic, sau electrician, im -
por tant e să fie un om cu o conduită
morală de calitate, iar firmele îşi ţin
aceşti oameni aproape; cei care se
plimbă de la o firmă la alta și stau câte
șase luni într-un loc este clar că au o
problemă.

Filosofia noastră este de a aduce
oameni noi, tineri, pe care să-i formăm
şi apoi să poată evolua în cadrul com -
pa niei. Am dezvoltat un program de -
di cat ucenicilor, intitulat „Tehnicieni
2020”, care se derulează în fiecare

an. Acest program este deja la cea
de a 4-a serie, ucenici din seriile tre -
cu te ajungând să lucreze deja în re -
cep ția de service.

Recrutarea se face prin contact cu
liceele de profil din oraşele în care
avem centre, cât și prin anunțuri în
ziare locale și pe websiteuri spe cia li -
zate. De asemenea, şefii de centre
mai au conexiuni şi pot recruta local.

Se face o primă selecţie după
CV-uri, apoi îi chemăm la interviuri.
Eu împreună cu şeful de atelier și șeful
centrului respectiv purtăm discuţii, iar
candidații sunt supuși la câteva teste. 

Următoarea etapă este angajarea
de probă (o lună de zile) în service.
Ucenicul va sta lângă un mecanic mai
vechi pentru a învăţa.

După această perioadă de probă,
uce nicul intră într-un program de pre -
gă tire intensivă, în care partea teo re -
tică și practică alternează săptămânal.
Pen tru a face atractiv acest tip de
training în rândul tehnicienilor capabili,
stra tegia noastră constă în orga ni za -
rea de cursuri tehnice și practice la
Sibiu, iar la București de cursuri co -
mer ciale. 

În această perioadă, ucenicilor li
se asigură salariu bun, cazare şi masă
și, totodată, se decontează transportul
de la locul de origine către locul unde
se ţine cursul. De asemenea, la sfâr -
și tul programului de training, ucenicii
pleacă în vizită la München, la fabrica
MAN.

Ținta noastră este ca ei să rămână
în cadrul companiei, de aceea, pr i -
mesc un post interesant și un salariu
atractiv.

Pentru a crește și mai mult nivelul
de pregătire a angajaților din service,
am instituit pentru service-urile din
ţară un sistem de coaching, adică
trainerul stă o săptămână în atelierul
res pectiv şi este la dispoziția anga ja -
ților nu numai dându-le indicaţii, ci şi
participând practic la diferite lucrări. 

De asemenea, anul acesta am im -
plementat workshopuri cu cei mai buni
oameni din rețeaua de service - un
fel de schimb de experienţă, în care
aceștia prezintă celorlalţi problemele
cu care s-au confruntat.

Bineînțeles, asigurăm şi școlarizări
pentru personalul de vânzări. În ge -
ne ral, este vorba despre cursuri de
pre gătire tehnică.

Nu avem problema limitării de bu -
get pe parte de training, dacă există
ne cesităţi. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Școlarizare la MAN
Un mod mai eficient de conducere pentru șoferi

Claudiu
Teodorescu

Conștientizăm cu toții importanța pregătirii angajaților, însă
proiectarea unui sistem eficient de pregătire continuă reprezintă
un concept complex, cu o bună capacitate de a se adapta rapid la
nevoile companiei și, bineînțeles, bugete generoase. Am discutat
cu Claudiu Teodorescu, Manager Departament Training, despre
rețeta MHS Truck & Bus, concepută să asigure dezvoltarea
personală a angajaților și, totodată, specializarea celor care
utilizează produsele MAN.

„Serviciile de școlarizare MAN
ProfiDrive sunt acordate gratuit, la
livrare, pentru clienții MAN.“

„În această companie,
valorificarea capitalului uman
reprezintă o prioritate, de aceea se
ţine foarte mult la cursurile de
dezvoltare personală.“



P oate sunt întrebări pe care,
într-un fel sau altul, mulți an -
tre prenori, la început de drum

sau cu state vechi, și le-au adresat.
Le-am auzit frecvent în proiectele de
coaching cu antreprenori. În calitate
de coach, antrenez de câțiva ani an -
tre prenori și voi folosi această expe -
riență pentru a aduce o perspectivă
nouă și proaspătă în această arie.

Oportunități
Antreprenorii sunt acei oameni

capabili să vadă oportunități de a face
bani acolo unde alții n-au văzut. În
esen ță, antreprenorul este un creator,
un om care-și asumă riscuri, încre ză -
tor întotdeauna că ideea lui va avea
succes.

Cu siguranță ați auzit multe povești
despre antreprenoriat, bune sau mai
puțin bune. Povești despre antrepre -
nori mereu prezenți la muncă pentru
că „altfel, îi fură angajații”, deoarece
„nu au încredere în nimeni”, lideri care
„nu au mai fost în vacanță de cinci ani
și susțin cu mândrie acest lucru”, oa -
meni care „de Crăciun sunt la birou”...
Într-un fel, antreprenorii sunt oameni
de poveste, sunt eroii economiei au -
toh tone, întrucât sunt nevoiți să pro -
du că bani într-un sistem care nu încu -
ra jează antreprenoriatul, un sistem
birocratic și, uneori, injust.

Cred că antreprenorii pot fi consi -
de rați eroii, deoarece ei creează din
ni mic și se luptă cu sistemul. Un mit
foar te prezent în peisajul românesc
al antreprenoriatului este cel al lideru -
lui individualist - un erou carismatic,

care adesea face lucrurile de unul sin -
gur. Nu are încredere în nimeni. Ade -
vă rata poveste este că niciun antre -
prenor care se bucură de notorietate
nu a construit o afacere de succes de
unul singur - aceasta fiind rezultatul
unei munci de echipă. Nu poți duce
la bun sfârșit un proiect de unul singur,
nimeni nu este specializat în toate do -
meniile, iar într-un business ai nevoie
de mai mulți specialiști.

În plus, maniera în care antre pre -
no rii sunt promovați în media induce,
uneori, senzația liderului care a con -
struit lucrurile de unul singur, care a
reușit să producă o căruță de bani cu
o idee genială. Este o falsă imagine,
cred eu. 

Potențial
E important să arătăm și cealaltă

față a antreprenoriatului - cea în care
oa meni cu competențe diferite se întâl -
nesc, se completează și împreună
con struiesc un business de succes.

„Clienții îmi iubesc serviciul, dar
afacerea mea pare a fi construită pe

ni sipuri mișcătoare. Am idei foarte bu -
ne, văd cum pot face bani în multe
locuri, dar nu sunt un bun om de
market ing, și nici expert contabil.”

Un alt lucru pe care l-am observat
în experiențele anterioare este că an -
treprenorii iubesc ceea ce fac. Sunt
„îndrăgostiți” de produsele/serviciile
pe care le creează, vorbesc cu pasiu -
ne despre jobul lor, deși recunosc că,
uneori, le este greu să construiască
o organizație/o echipă trainică.

În antreprenoriat, ai nevoie de cel
puțin trei oameni ca să construiești o
afacere cu potențial: unul care să cu -
noască foarte bine produsul/serviciul,
un foarte bun specialist în marketing
și vânzări și un contabil excelent, care
să jongleze cu cifrele. Niciun antrepre -
nor nu poate avea cunoștințe în toate
aceste domenii, indiferent câte califi -
cări ar avea. Adesea, antreprenorul
se identifică fie cu produsul, fie cu ser -
viciul respectiv. În același timp, aceas -
tă identificare îl orbește - crede că îl
va cuceri pe client prin prisma pasiunii
sale pentru produs/serviciu. Uneori,
chiar reușește să convingă unul-doi

Antreprenoriat
cu încredere
Cum reușesc unii antreprenori să crească un business într-un mod
sustenabil? Cum reușesc unii lideri să depășească obstacolele
apărute pe drum cu seninătate și fără să își piardă motivația? Cum
reușesc unii să ia toate oportunitățile pe care le văd în piață?
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clienți, dar o afacere nu se con stru -
iește cu un singur client. Se con stru -
iește cu 100, 1.000, 10.000 de clienți.
Fiecare lider are nevoie de un om care
să aibă competența de a atrage 100
de potențiali clienți și de unul care să
ges tioneze fluxurile financiare nece -
sare. Mulți antreprenori nu pun însă
accent pe marketing, susțin că n-au
fon duri de investit în promovare. De
cele mai multe ori, însă, nu este o pro -
blemă de bani, ci de faptul că încearcă
să facă totul singuri, fără să ceară aju -
tor specializat. Consideră că este sufi -
cient un sfat venit din partea familiei,
unui prieten sau unui om de încredere,
fără să aibă vreo competență în dome -
niul respectiv.

Colaborare
Un alt aspect pe care unii antre pre -

nori nu pun prea mare accent este cel
de a construi relații de încredere cu
partenerii de afaceri, cu oameni din
cadrul organizației. Networkinkul este
foarte important. Banii nu te ajută în -
totdeauna să crești repede și să nă tos.
Mulți manageri consumă timp și resurse
în cercând să-și dezvolte con tinuu pro -
dusul, făcându-l tot mai com plex, fără
să reușească să-l vândă. To tal inutil,
deoarece uită că, de fapt, compania lor
trebuie să fie la fel de in teresantă și de
prietenoasă ca pro du sul/serviciul în
sine. Pentru asta tre buie să crească
împreună, ase menea unei relații de
cuplu. Când unul pro gre sează, iar
celălalt rămâne în urmă, de cele mai
multe ori, cuplul ajunge să se separe.

Un start-up devine sustenabil cu
ajutorul mai multor actori, nu a unuia
singur. Mai mult, ti  parul indivi du alis -
mului se re flectă și în relațiile pe care
antre pre no rii le au cu angajații lor. Ma -
na gerii pot crede în de legarea muncii
lor către subordonați, dar se ba zea -
ză prea mult pe propriile lor abi lități,
așa că intervin și se ocupă de
probleme la primul semn de di -
fi cul tate, iar sub or do nații nu
apucă nici oda tă să câștige
su fi cientă experiență pen -
 tru a se des cur ca sin -
guri. Există multe so -
lu ții ce par să

func ționeze eficient, dar care, în timp,
îi lasă cu sen timentul apă să tor că nu
prea s-au ocupat de rezol va rea pro ble -
mei. Pro ble ma o re pre zintă chiar modul
în care antre pre norul își ocupă rolul de
vi zionar, de arhitect, de învățător. Am
în tâl nit foarte puțini an treprenori con -
știenți de aceste roluri. De foarte multe
ori, văd afaceri care o duc bine, însă
po tențialul lor ar fi mult mai mare dacă
vi ziunea ar fi îm părtășită, dacă orga ni -
zația ar fi bine structurată, cu anga jați
cărora li se dă încredere și sunt împu -
ter niciți. Să le dai oamenilor pu tere,
într-o organizație ne structurată co res -
pun ză tor, poate fi con tra pro duc tiv. Dacă
oa menii nu îm păr tășesc o viziune co -
mună, prin cipii comune de lucru în or -
ga nizația res pec tivă, împu ter ni cirea lor
nu va face decât să crească stresul și
frus tra rea, de am be le părți.

Așadar, an tre pr e no ria tul repre zin -
tă, mai de gra bă, un stil de viață, un
soi de călătorie. Por nești pe drum,
încerci să faci față pro vocărilor,
iar, în final, supra viețuiești ori
ba. Ca să tinzi spre reușită, ai
nevoie să-ți cunoști li mi tele
și să te antrenezi pen tru a
le depăși.

Colaborare, în cre -
 dere, oportu ni ta te,
po ten țial - acestea

sunt, de fapt, ca litățile antre pre -
noriatului sustenabil.

Rodica OBANCEA 
rodica@rodicaobancea.ro

Rubrica „LIDERI
INSPIRAȚI”

Din postura de Coach profesionist
pentru conducători și echipe,
RODICA OBANCEA vă inspiră
periodic la perspective noi, simple,
concrete despre cum putem ca
lideri să creștem performanța
companiilor conduse, facilitând
schimbarea durabilă și inovația. 

Profil Rodica Obancea
Rodica Obancea este Executive & Team Coach, având o competență
profesională de coaching, certificată la nivel internațional de către
International Coach Federation (PCC). Contribuitor la dezvoltarea sustenabilă
a leadershipului în România, antrenează liderii pentru a crea medii de lucru și
mentalități noi, în care schimbarea durabilă, inovația, performanța, eficiența
sunt puse în practică. 
Partener al transformării pentru lideri și echipe pentru a învăța împreună să
creeze rezultatele pe care și le doresc.
rodica@rodicaobancea.ro; 0724824541
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H olleman este astăzi prezent
cu filiale în Bulgaria, Ucraina,
Serbia, Ungaria și Moldova,

iar Holleman Project Cargo, divizia de
transport agabaritic a grupului, reali -
zea ză transport intracomunitar, în spe -
cial pentru acoperirea oportunităţilor
pe care le oferă construcţia de eoliene.
Abordarea mai multor pieţe este cu
atât mai importantă cu cât, în Româ -
nia, proiectele pe segmentul de eolie -
ne se află pe o pantă descendentă.
„Anul acesta am avut maximum 10
eolie ne pe piaţa autohtonă, motiv pen -
tru care am decis ca o parte din flota
de dicată acestui segment să o trans -
ferăm spre Germania, unde facem
transport intracomunitar către Austria
sau Olanda. Derulăm, în paralel, pro -
iecte în ţările vecine - Ucraina, Bulga -
ria, Serbia sau Ungaria, unde, de
asemenea, avem flote proprii“, a afir -
mat Cornel Cremeriuc, director comer -
cial Holleman Project Cargo. El a
precizat că, în ciuda problemelor ge -
ne rate de situaţia tensionată cu Rusia,
piaţa ucraineană „merge“ în conti nua -
re, chiar dacă la un nivel mai redus.
Există proiecte, care nu au fost deo -
cam dată demarate, dar directorul co -
mer cial al Holleman Project Cargo şi-a
exprimat optimismul în acest sens. 

Cu interes este privită şi piaţa din
Kazah stan, care poate oferi oportu -
nităţi interesante pentru transportul
aga baritic. „Studiem piaţa din Kazah -
stan, am ofertat şi am făcut analize de
traseu. Vizăm, în primul rând, eolie -
nele, dar, odată ce vom avea o filială
lo cală, vom fi deschişi la toate cerin -
ţe le pieţei. Într-o primă etapă, avem
mare încredere în eoliene, mai ales că
există şi susţinere publică din partea
Gu vernului kazah“, a menţionat Cornel
Cremeriuc.

Calitate versus preţ
În România, preţul dictează încă

pe piaţa autohtonă de transport aga -
ba ritic, după ce criza economică a
aşe zat calitatea serviciilor pe un loc
se cund. „Chiar în condiţiile în care
cali tatea contează, ea cântăreşte mai
pu ţin decât în perioada 2008-2009,
spre exemplu. Preţul dictează. Cu
toate că vorbim de transportul unor

HOLLEMAN

Accent 
pe diversificare
Evoluţia continuă a pieţei şi a oportunităţilor privind transportul
agabaritic au generat la nivelul grupului Holleman o strategie
care se bazează atât pe diversificarea pieţelor abordate cât şi a
ramurilor economice de desfăşurare a activităţii.

Flota Holleman
Holleman dispune de o flotă de
aproximativ 100 de unităţi,
localizată în Ucraina (14 camioane
+ trailere, dintre care unul este
modular, cu 12 axe), în Bulgaria
(11 camioane şi un semitrailer de
10 axe), în Serbia (8 camioane şi
un semitrailer de 10 axe) şi în
România (60 de vehicule).



august 2015 ..................................................................................................................................................

F
O

C
U

S

27.................................................................................................................................................. august 201526

F
O

C
U

S

echi pamente scumpe, cum este cazul
eo lienelor, clienţii nu-şi mai iau măsuri
de siguranţă. Ei ar trebui să fie preo -
cu paţi de modul în care se desfăşoară
cur sa contractată, să se intereseze
cu privire la existenţa escortei din par -
tea firmei, a poliţiei, a autorizaţiilor...“,
a apreciat directorul comercial al
Holleman Project Cargo, arătând că
există probleme importante privind
modul în care se stabilesc tarifele
pentru autorizaţii în România, la care
se adaugă presiunea pe care o ge ne -
rează concurenţa neloială exercitată
de firmele care decid să facă transport
fără autorizaţii. „Ar fi foarte bine dacă,
la încărcare, s-ar verifica autorizaţia,
aşa cum se face în Germania, ţinând
cont de impactul semnificativ al con -
cu renţei neloiale. Totodată, o mare
pro blemă o reprezintă preţul auto ri -
zaţiei pentru România. În state precum
Germania, Austria, Franţa, Olanda sau
Belgia, vorbim despre tarife fixe pentru
autorizare, cu condiţia să declari exact
tonajul încă de la început. În România,
orice tonă contează, plătindu-se în -
tr-un an mai mult decât în 10 într-o ţară
vestică“, a explicat Cornel Cremeriuc. 

Mirajul comunităţii 
În transportul agabaritic, şoferul

este un element extrem de important,
care poate face diferenţa în cazul unor
situaţii deosebite întâlnite pe traseu.
Ca şi în transportul de mărfuri gene -
ra le, şi în ramura agabaritică, şoferii
au migrat către munca în comunitate,
iar începând de anul trecut fluctuaţia
a crescut, în ciuda salariilor con si s -
ten te oferite şi în ţară. „Oferim toţi
banii ca drepturi salariale, la alb, iar
din momentul accentuării fluctuaţiei
de şoferi, la angajare apelăm la o serie
de teste, atât practice şi teoretice,
care, ulterior, se reflectă în eficienţă,

con sum etc. Cu toate acestea, accen -
tua rea migraţiei şoferilor ridică pro ble -
me“, a mai arătat directorul comercial
al Holleman Project Cargo. 

Cornel Cremeriuc este însă opti -
mist cu privire la evoluţia pieţei interna -
ţio nale în acest an. „Chiar dacă pri mele
luni ale acestui an au fost ceva mai
slabe faţă de perioada similară a anului
trecut, din cauza proiectelor care au
început mai târziu, cum este cazul celor
din Germania, speranţele legate de
acestea pentru 2015 sunt ridicate. Iar
planurile de dezvoltare ale companiei
nu au stagnat, ba chiar avansează.“ 

Holleman Agro
Pentru a diversifica domeniul de

acti vitate şi a se dezvolta, în 2014,
com pania a deschis o nouă divizie,
Holle man Agro, având ca obiect de
acti vitate transportul, achiziţia şi co -
mer cializarea cerealelor. „Chiar dacă
piaţa cerealelor a fost afectată de
secetă şi în materie de comercializare
se simte acest lucru, în ceea ce pri -
veşte strict transportul de cereale pen -
tru terţi, lucrurile s-au mişcat foarte
bine“, a spus Cornel Cremeriuc. Pen -
tru a demara activitatea în acest
dome niu, Holleman Agro a achiziţionat
9 vehicule dedicate, cu bene speciale
pentru transportul de cereale vrac.
Grupul Holleman are în componenţă
divi ziile Project Cargo, Inter Trans Lo -
gis tics, Heavy Lift, Service Camioane
şi Agro. „Chiar dacă este vorba de fir -
me ce lucrează independent, în faţa
unui proiect serios, Holleman poate
oferi o soluţie completă, ceea ce poate
reprezenta un avantaj major faţă de
concurenţă“, a concluzionat directorul
comercial al Holleman Project Cargo.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Cornel
Cremeriuc

Proiecte recente
Chiar dacă majoritatea transporturilor efectuate de Holleman sunt
deosebite, prin natura lor, în ultima vreme, compania a ieşit din nou
în prim plan. Unul dintre cele mai recente transporturi agabaritice
spectaculoase a fost realizat de Holleman pentru Silcotub. „A fost
vorba de două piese, nişte cuptoare mai exact, ce au trebuit să
ajungă din Constanţa la Călăraşi. Lăţimea lor era de 7,5 m, cât două
benzi de circulaţie, iar înălţimea şi lungimea erau de 4, respectiv 9
m. Au fost transportate ambele piese în acelaşi timp, cu escortă din
partea Holleman şi a Poliţiei“, a precizat Cornel Cremeriuc. 
Un alt transport, de data aceasta către Croaţia, a pus la încercare
echipa Holleman. „Un client ne-a contractat pentru a îi demonta şi
transporta către Croaţia un ponton modular. Era vorba de o firmă ce
activa în domeniul construcţiilor iar respectivul ponton se afla
montat în Constanţa. A fost ceva mai dificil să îl desfacem, chiar
dacă era vorba de un ponton modular, dar, într-un final, acesta a
fost încărcat pe trei vehicule agabaritice şi două camioane normale
şi transportat către Croaţia. Toată operaţiunea a durat 9 zile, din
care 5 zile alocate demontării și 4 zile transportului.“

Holleman a achiziţionat recent 4 capete tractor,
marca Volvo (8x4) destinate transportului agabaritic,

care, prin configuraţia lor, reprezintă o premieră
pentru piaţa românească.
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Î n ultimele luni, compania și-a con -
so lidat extinderea în regiune atât
prin experiența și energia unor ma -

nageri de Business Development dedi -
cați piețelor din Ungaria, Bulgaria, Cehia
și Slovacia, cât și prin parte ne ria tul cu
Teleroute pentru piața polo ne ză, res -
pec tiv alianța cu prestigiosul grup Affinity
Balkans în spațiul fostei Iugo slavii.

„Strategia noastră de extindere
prin BursaTransport/123cargo se află
în acest moment într-un echilibru foar -
te solid. Pe de o parte, este nevoia
rea lă și din ce în ce mai mare a pie -
țe lor central și est-europene pentru
ofer te de preț alternative, mai avan -
ta joase față de cele deja existente.
Iar costul pachetelor noastre este cel
mai bun în acest moment. Pe de altă
parte, se află intensificarea activității
noas tre de vânzări, prin cooptarea
unor manageri locali de dezvoltare,
care cunosc foarte bine dinamica și
specificul piețelor cărora ne adresăm.
Prin aceste două componente, reușim
să fim soluția potrivită la momentul
potrivit”, declară Dan Cotenescu,
manager BursaTransport/123cargo. 

Încredere și
siguranță
Compania își consolidează poziția

pe care o câștigă prin preț printr-o po -
litică foarte riguroasă legată de si -
guranță - atât a mărfurilor, cât și a pro -
cesului de încasare a facturilor de
trans port (la finele anului trecut,
BursaTransport raportând un procent
de 87,92% plăți de transport solu țio -
na te prin intermediul aplicației).

Pe lângă extinderea semnificativă
din ultimele luni a numărului de mărfuri
și a companiilor înregistrate, aplicația

propriu-zisă de bursă de transport
oferă un avantaj în plus, foarte impor -
tant, transportatorilor români. 

Platforma include un serviciu unic
în Uniunea Europeană, ce a fost im -
ple mentat în parteneriat cu Autoritatea
Rutieră Română și care asigură posi -
bi litatea verificării online a licențelor
de transport și a copiilor conforme.
Astfel, orice expeditor european pre -
zent în 123cargo.eu poate fi sigur de
siguranța mărfurilor sale dacă alege
un transportator român și îi verifică
online, în surse oficiale, numărul de
în matriculare și licența.

Mihai Stoica, Marketing Manager
BursaTransport, nuanțează: „Pro mo -
va rea constantă a transportatorilor ro -
mâni către asociațiile de expeditori din
piețele pe care ne dezvoltăm re pre -
zintă o parte importantă a strategiei

bran dului 123cargo.eu. Oferim un be -
ne ficiu unic în Europa, legat de cel mai
sensibil aspect al unei burse de
transport - siguranța că transportatorul
pe care îl alegi este de încredere. Pu -
tând fi verificați online în doar câ te va
secunde, transportatorii români sunt
sin gurii din Europa ce pot porni cu
acest capital de încredere în con trac -
tele cu noi parteneri. Mai mult decât
atât - tot pe direcția de loializare a abo -
naților noștri, în ultima lună am încercat
să venim cu o soluție prin care să le
re compensăm perfor man țe le - atât
cele legate de numărul de trans porturi
sau expedieri, cât și cele de experiență
în cadrul platformei noas tre. Astfel, am
integrat în aplicație o serie de simboluri
grafice care sem nalează expeditorii și
transportorii de top, precum și com -
pa niile cu o ve chime mai mare de 10
ani pe BursaTransport. Din punct de
vedere statistic, am în re gistrat în luna
iulie 188 de trans por tatori de top (cu
activitate semnificativă și fără incidente
de transport) si 791 de abonați 10+,
prezenți pe bursă de peste un
deceniu”. 

Material furnizat 
de BursaTransport

Opt dintr-o lovitură!
Țările în care transportatorii români au un avantaj
competitiv prin extinderea BursaTransport
Ungaria, Polonia, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Bulgaria, Cehia
și Slovacia sunt cele 8 piețe europene în care transportatorii
români pornesc cu un avantaj competitiv, prin expansiunea
BursaTransport și a brandului 123cargo.eu - sub care aceasta este
prezentă pe plan internațional.

Record de mărfuri pe bursă în luna iulie
De 14 ani lider absolut pe piața românească, BursaTransport a găzduit în
luna iulie peste 1 milion de mărfuri, din care 519.027 postate pe
BursaTransport, 438.942 provenite din parteneriatul cu bursa Teleroute, iar
88.192 - din alianța cu platforma lituaniană Cargo.lt.
Extinderea regională a companiei prin brandul 123cargo.eu asigură
transportatorilor români acces la un număr din ce în ce mai mare de mărfuri
și oportunități de piață. 



Componentele preţurilor combustibililor - 10 august 2015 (EURO)
Fără plumb (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Diesel (Gazole, Gasóleo)

Țară Fără taxe Accize TVA Preţ vânzare Fără taxe Accize TVA Preţ vânzare
Austria 0,503 0,482 0,197 1,182 0,405 0,425 0,166 0,996
Belgia 0,616 0,615 0,259 1,490 0,404 0,580 0,207 1,191
Bulgaria 0,621 0,363 0,197 1,181 0,663 0,330 0,199 1,191
Croaţia 0,589 0,474 0,266 1,329 0,584 0,370 0,239 1,193
Cipru 0,609 0,479 0,207 1,295 0,585 0,450 0,197 1,232
Danemarca 0,692 0,608 0,325 1,625 0,636 0,414 0,262 1,312
Estonia 0,526 0,423 0,190 1,139 0,445 0,393 0,168 1,005
Finlanda 0,558 0,681 0,297 1,536 0,557 0,506 0,255 1,318
Franţa 0,544 0,624 0,234 1,402 0,490 0,468 0,192 1,150 
Germania 0,569 0,670 0,235 1,474 0,518 0,486 0,191 1,195
Grecia 0,621 0,670 0,297 1,588 0,637 0,330 0,222 1,189
Irlanda 0,576 0,588 0,268 1,432 0,573 0,479 0,242 1,294
Italia 0,652 0,728 0,304 1,684 0,614 0,617 0,271 1,502
Letonia 0,560 0,411 0,204 1,175 0,543 0,333 0,184 1,060
Lituania 0,541 0,434 0,205 1,180 0,463 0,330 0,167 0,960
Luxemburg 0,603 0,465 0,182 1,250 0,533 0,338 0,148 1,019
Malta 0,625 0,519 0,206 1,350 0,643 0,442 0,195 1,280
Marea Britanie 0,588 0,780 0,274 1,641 0,593 0,780 0,275 1,648
Olanda 0,624 0,766 0,292 1,682 0,576 0,482 0,222 1,280
Polonia 0,431 0,480 0,209 1,120 0,479 0,348 0,190 1,017
Portugalia 0,538 0,618 0,266 1,422 0,513 0,402 0,210 1,125
Republica Cehă 0,533 0,465 0,210 1,208 0,527 0,397 0,194 1,118
România 0,550 0,460 0,243 1,253 0,539 0,426 0,231 1,196
Slovacia 0,597 0,551 0,230 1,378 0,577 0,386 0,193 1,156
Slovenia 0,495 0,596 0,240 1,331 0,471 0,495 0,212 1,178
Spania 0,634 0,425 0,222 1,281 0,600 0,331 0,195 1,126
Suedia 0,501 0,620 0,280 1,401 0,452 0,577 0,257 1,286
Ungaria 0,554 0,397 0,257 1,208 0,535 0,368 0,244 1,147
Medie UE 0,573 0,550 0,243 1,367 0,541 0,439 0,212 1,193

(sursa: https://www.energy.eu/fuelprices/)
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C onform statisticilor publicate de către Portal privind
pre ţu rile combustibililor, pe data de 10 august,
România se afla, cu un preţ de 1,253 EUR/l, pe

locul 10 în topul celor mai ieftine ţări din UE în funcţie de
preţul benzinei (28 state) şi sub media europeană de 1,367
EUR/l. Cele mai joase preţuri se înregistrează în Polonia
(1,120), Estonia (1,139), Letonia (1,175), Lituania (1,180)
şi Bul garia (1,181). Cel mai scump litru de benzină se
cumpără în Italia, cu 1,684 EUR, apoi în Olanda (1,682)
şi în Marea Britanie (1,641).

Nici prea-prea, nici foarte-foarte...
La motorină, suntem ceva mai scumpi, fiind pe locul

19 din 28 ţări, cu 1,196 EUR/l (la data de 10 august). În
top „conduce” Lituania, cu 0,960 EUR/l, urmată de Austria,
cu 0,996, Estonia (1,005), Polonia (1,017) şi Lu xemburg
(1.019). Şi vecinii noştri sunt mai ieftini decât noi: în Bulgaria

un litru de motorină costa, la 10 august, 1,191 EUR, iar în
Ungaria - 1,147. Cele mai scumpe ţări sunt Marea Bri ta -
nie (1,648), Italia (1,502), Finlanda (1,318), Danemarca
(1,312) şi Irlanda (1,294). Media europeană este de 1,193
EUR/l. 

Tot la motorină, din punctul de ve dere al structurii
costurilor, acciza, care aproape că dublează preţul com -
bus tibililor faţă de costul de bază, în re gistrează cele mai
scăzute niveluri în Bulgaria, Grecia şi Lituania (0,330 euro
per litru), Spania (0,331), Letonia (0,333) şi Luxemburg
(0,338). Româ nia are o acciză de 0,426 EUR/l (locul 16),
iar cele mai mari niveluri se înre gis trează în Marea Britanie
(0,780), Ita lia (0,617) şi Belgia (0,580), la o me die
europeană de 0,439. 

Dar să lăsăm statisticile să vor bească de la sine.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Preţurile la
combustibil în Europa
Portalul European de Energie monitorizează şi publică statistici lunare
detaliate în ceea ce priveşte preţurile principalelor surse energetice pentru
toate ţările membre ale Uniunii Europene. Astfel, pe site-ul Europe's Energy
Portal, se pot consulta periodic preţurile la combustibili din fiecare ţară
europeană. Sunt disponibile, de asemenea, contra cost, rapoarte detaliate de
ţară, care acoperă întreaga perioadă de la începutul mileniului până în prezent.

Preţurile combustibililor în Europa - 10 august 2015
Preţ/litru combustibil transport

Fără plumb (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) Diesel (Gazole, Gasóleo)
Țară Preţ de vânzare Preţ (Fără TVA) Preţ de vânzare Preţ (Fără TVA)

Austria 1,182 € 0,985 € 0,996 € 0,830 € 
Belgia 1,490 € 1,231 € 1,191 € 0,984 € 
Bulgaria 1,181 € (2,31 лв.) 0,984 € (1,93 лв.) 1,191 € (2,33 лв.) 0,993 € (1,94 лв.)
Croaţia 1,329 € (10,07 kn) 1,063 € (8,06 kn) 1,193 € (9,04 kn) 0,954 € (7,23 kn)
Cipru 1,295 € 1,088 € 1,232 € 1,035 €
Danemarca 1,625 € (12,13 kr) 1,300 € (9,70 kr) 1,312 € (9,790 kr) 1,050 € (7,83 kr)
Estonia 1,139 € 0,949 € 1,005 € 0,838 €
Finlanda 1,536 € 1,239 € 1,318 € 1,063 €
Franţa 1,402 € 1,168 € 1,150 € 0,958 €
Germania 1,474 € 1,239 € 1,195 € 1,004 € 
Grecia 1,588 € 1,291 € 1,189 € 0,967 €
Irlanda 1,432 € 1,164 € 1,294 € 1,052 €
Italia 1.684 € 1,380 € 1,502 € 1,231 €
Letonia 1,175 € 0,971 € 1,060 € 0,876 €
Lituania 1,180 € 0,975 € 0,960 € 0,793 € 
Luxemburg 1,250 € 1,068 € 1,019 € 0,871 € 
Malta 1,350 € 1,144 € 1,280 € 1,085 € 
Marea Britanie 1,641 € (1,146 £) 1,368 € (0,955 £) 1,648 € (1,148 £) 1,373 € (0,957 £)
Olanda 1,682 € 1,390 € 1,280 € 1,058 € 
Polonia 1,120 € (4,68 zł) 0,911 € (3,80 zł) 1,017 € (4,25 zł) 0,827 € (3,46 zł)
Portugalia 1,422 € 1,156 € 1,125 € 0,915 € 
Republica Cehă 1,208 € (32,64 Kč) 0,998 € (26,98 Kč) 1,118 € (30,24 Kč) 0,924 € (24,99 Kč)
România 1,253 € (5,53 lei) 1,010 € (4,46 lei) 1,196 € (5,28 lei) 0,965 € (4.26 lei)
Slovacia 1,378 € 1,148 € 1,156 € 0,963 €
Slovenia 1,331 € 1,091 € 1,178 € 0,966 € 
Spania 1,281 € 1,059 € 1,126 € 0,931 €
Suedia 1,401 € (13,30 kr) 1,121 € (10,64 kr) 1,286 € (12,21 kr) 1,029 €(9,77 kr)
Ungaria 1,208 € (377 Ft) 0,951 € (297 Ft) 1,147 € (358 Ft) 0,903 € (282 Ft)
Medie UE 1,367 € 1,123 € 1,193 € 0,980 €

PUBLICITATE



F lorin Tudose a căutat în mod
con stant şi a şi găsit, se pare,
şo feri care lucrează din pa -

siune şi pot oferi, în acest context, ca -
li tate. „Dacă vrei să obţii performanţă,
tre buie să alegi foarte bine oamenii.
Dar, din păcate, sunt din ce în ce mai
pu ţini. Ultima dată, din 7 candidaţi,
am găsit unul singur potrivit pentru fir -
mă, dar se poate ca din 10 să nu poţi
să alegi nimic“, a afirmat el, menţio -
nând că angajările urmăresc, în gene -
ral, nevoi care se vor manifesta în
firmă în trei luni. „Nu angajez şoferi
pentru acum, ci pentru a începe acti -
vi tatea propriu-zisă în 3 luni. În aceas -
tă perioadă, proaspătul angajat este
foar te bine analizat de către colegii
săi şi de către dispecerat, pentru ca
apoi să înceapă să lucreze ca titular“.

Teste la constructor,
competiţie şi respect
Florin Tudose a explicat că există

mai multe etape care trebuie parcurse.
Astfel, chiar dacă la angajare nu poate
fi dat un test de consum, contează
foarte mult prima impresie: să fie un
om isteţ, curat, ordonat. „Dacă la
interviu vine în şlapi şi cu borseta de
gât, înseamnă că este un vânător de
bani, şi în niciun caz un conducător
auto  bun.“ Odată trecută prima etapă,
şoferul este trimis către Scania, pentru
şcoală şi evaluare, iar nota primită din
partea constructorului de camioane
este definitorie. 

Şoferii care lucrează în compania
Denis Spedition se află în permanenţă
în competiţie privind condusul
economic, iar concurenţa elimină. „Pot
crea o concurenţă reală discutând
foarte mult. Am şoferi buni, iar ei ştiu
că oricând mă pot urca în camion şi
îi pot verifica. Pentru a-i stimula,
trebuie să ştii şi să discuţi cu ei, iar
experienţa mea contează. Îi simt mai
bine decât oricine, ştiu când şi ce să
vorbesc cu ei. Sunt la zi cu tot ce
apare nou în tehnică sau în cursele

internaţionale şi le comunic toate
informaţiile de care au nevoie pentru
a le uşura munca. Dacă nu ajungi să
faci performanţă cu şoferul, nu vei
putea oferi servicii de calitate. Este
motivul pentru care le urmăresc foarte
atent activitatea şi sunt deschis în
rezolvarea oricărei probleme. Îmi
respect şoferii, le răspund la orice oră
la telefon şi aştept respect la rândul
meu“, a subliniat Florin Tudose.

Fără cote impuse
În ceea ce priveşte consumul,

direc torul general Denis Spedition nu
este adep tul cotelor impuse, pentru că,
gene rând concurenţă în rândul şo fe rilor
şi menţinând foarte bine cali bra te ca -
mi oa nele din punctul de vede re al in -
stru mentelor de monitorizare a con su -
mului, se pot obţine rezultate mai bune.
„Trebuie lăsată maşina să consume
atât cât trebuie şi cât ştie şoferul să
meargă cu ea. Nu îi cere şoferului să
realizeze calcule pentru că te fură din
pix, din start. În cazul nos tru, la ple ca -
rea în cursă, bordul este resetat la zero
şi se face plinul rezervorului, pentru

ca, la întoarcere, să se calculeze con -
su mul exact pe baza kilometrilor
parcurşi şi a bonurilor de alimentare,
totul corelat cu siste me le de control de
pe maşină. În fie ca re seară, urmăresc
online activitatea fiecărui camion şi îmi
sfătuiesc şoferii să nu conducă agresiv.
În 25 de ani, eu nu am lovit un camion
şi am şi de la ei aceleaşi pretenţii“.
Florin Tudose a mai explicat că, pentru
obţinerea per formanţelor, este impor -
tant să se uti l izeze tipul potrivit de ca -
mion, de pro pulsie, în funcţie de fiecare
cursă. „De exemplu, utilizăm motoarele
în V pentru cursele dificile, care presu -
pun tonaje mai mari şi trasee mai grele.
Între vehiculele de 410 CP şi cele cu
8 cilindri în V se pierde cam o zi în 12
zile de cursă.“ 

În opinia  sa, meseria de şofer
impl ică o muncă grea, cu multe res -
pon sabilităţi. „Mulţi greşesc atunci
când îi consideră pe şoferii de camion
ca fiind ultimii oameni, dar trans por -
tu rile reprezintă un pion principal
pentru supravieţuirea omenirii. De
aceea şoferii merită să fie respectaţi“,
a concluzionat directorul general De -
nis Spedition.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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FLOTĂ MICĂ/FLOTĂ MARE
„Nu o să obţii niciodată
performanţă din partea unui
mercenar“
Este concluzia lui Florin Tudose, directorul general Denis
Spedition, o companie care demonstrează că flotele mici pot fi
administrate eficient, atunci când la bază stau principii clare,
clădite pe o experienţă solidă în transporturi. Care sunt însă
elementele care generează echilibrul între patronul de transport,
care va urmări întotdeauna cel mai bun consum, şi şoferi? O flotă nouă te va ajuta să ţii

con sumurile jos, în condiţiile
unei monitorizări corecte,

este de părere Dan Niculescu, direc -
to rul comercial Dianthus, care s-a ară -
tat mai mult decât mulţumit din acest
punct de vedere de performanţele ul -
timelor camioane EURO 6 achi zi ţio -
na te. „Potrivit strategiei companiei,
flota este reînnoită la fiecare 5-6 ani,
în condiţiile în care se merge pe mărci
premium, care îşi păstrează şi preţul
de revânzare“, a explicat el.

Performanţele vehiculelor sunt du -
blate de un sistem de monitorizare
care oferă informaţii în detaliu privind
stilul de condus la care se adaugă
acorduri avantajoase privind achiziţia
carburantului.

Staţie proprie
de alimentare
„Carburantul înseamnă, cel mai

mult, undeva între 35-40% din costul
de transport, dar există şi zone unde
pro centul este mai redus. Pentru a re -
duce costurile cu combustibilul am op -
tat pentru o staţie de alimentare pro -
prie, în curte, cu un volum de 120 mc.
Odată finalizată această investiţie, am
căutat să achiziţionăm carburanţii la
cel mai bun preţ, ceea ce s-a dovedit
destul de dificil. În acest context, am
cumpărat două cisterne, devenind
achi zitori direcţi din piaţa liberă. Am
ob ţinut astfel cel mai bun preţ din ziua
res pectivă“, a explicat Dan Niculescu.
Orice camion care se întoarce din
cursă face plinul în curtea companiei
de transport, fiind astfel acoperit puţin
peste jumătate din consumul înre gis -
trat la nivelul întregii flote. „Rezer voa -
re le noastre au minimum 1.000 litri,
cele mai mari fiind de 1.300 litri“, a
pre cizat directorul comercial Dianthus.

În paralel, sunt monitorizate tra -
se ele şi locurile de alimentare, fiind
în cheiate contracte cu anumite staţii
aşe zate strategic. „Colaborăm foarte
bine cu furnizori de carburant din stră -
inătate. Spre exemplu în Spania unde
pre ţurile sunt mai bune decât în Ro -

mâ nia, de mai bine de un, co laborăm
cu o firmă care deţine staţii pe aproape
tot teritoriul ţării, mai ales în punctele
cheie. Beneficiem de un preţ mai bun
în funcţie de nivelul flotei şi de cât
alimentăm.“ Dan Niculescu a explicat
că s-a încercat identificarea celor mai
bune oferte în fiecare țară în parte,
adăugând că alimentările se fac de
aşa manieră încât camionul să nu intre
cu mai mult de 200 litri de motorină
în ţară. 

Miză pe şoferii tineri
În ceea ce priveşte monitorizarea

con sumului, care este foarte strictă la
ni velul flotei, Dan Niculescu recu noaş -
te că acest aspect descurajează pe
unii şoferi să rămână în companie din
cauza presiunii psihice pe care o ge -
nerează, dar mai ales din cauza „fol -
clo rului din parcări“. „Pierdem mulţi
şo feri pentru că ascultă vorbele ce -

lor lalţi şoferi privind alte firme mai per -
misive.“ Concret, în cadrul Dianthus,
în momentul în care se identifică pro -
bleme privind consumul și acestea se
repetă, şoferul în cauză formează pen -
tru o cursă echipaj cu cel mai bun şo -
fer din companie. Astfel, sunt identi fi -
cate problemele şi acestea se pot
re media. „Rezultatele de multe ori sunt
ului toare, pentru că şoferul învaţă și
îşi îmbunătăţeşte stilul de condus.“
Directorul comercial Dianthus a su -
bliniat că oamenii tineri, formaţi în ca -
drul firmei, dau rezultate mai bune.
„Am trecut la un alt nivel, ţinem timp
de 3 luni şoferii tineri în echipaj, pe ri -
oa dă în care lucrează cu un cond u -
că tor auto care merge în parametri
buni. Astfel, învaţă de la început stilul
eco nomic de conducere“, a conclu -
zio nat Dan Niculescu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

FLOTĂ MICĂ/FLOTĂ MARE

Camioanele noi fac
diferenţa
Pentru o flotă de peste 200 de camioane, sistemele de control al
consumului de carburant joacă un rol extrem de important.
Acestora li se adaugă însă o serie de persoane aşezate în puncte
cheie, care pot genera o tendinţă privind adoptarea unui stil
economic de condus.

Florin Tudose,
director general
Denis Spedition:

„Totul este deschis în firma Denis
Spedition. Şoferii au rapoartele lor
și fiecare este analizat o dată la 6
luni. Au fost şoferi cu experienţă
care, după 6 luni, au părăsit firma
pentru că nu au obţinut rezultate
bune.“

„I-am premiat pe cei mai buni, dar
premiul a ajuns să fie privit ca un
drept salarial. Am renunţat la
această practică, pentru că
simţeam că şoferul nu mai punea
pasiune. Am încercat să îi învăţ să
lucreze cu pasiune, nu numai
pentru bani.“

O flotă de 11 camioane care arată impecabil la orice oră.

Dan Niculescu, director comercial Dianthus
„Oferim prime celor care merg în parametrii stabiliți, însă, chiar și așa, și
anul trecut, şi în acest an, ne-au plecat mulți şoferi, din cauza presiunii în
creştere exercitate de firmele din afară, care oferă salarii foarte atractive.“
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S tilul de conducere al şoferilor
in fluenţează foarte mult con -
su mul de combustibil (men ţi -

ne rea turaţiei motorului, utilizarea tem -
po matului, frecvenţa şi durata frâ nă rilor
intense, utilizarea retarde ru lui etc). Cu
serviciul Driving Style de la WebEye
se pot analiza, evalua - acordând note
şoferilor - şi îmbu nă tăţi, prin cursuri,
abilităţile de condus ale şoferilor,
putându-se reduce, astfel, cheltuielile
de carburant cu aproxi ma tiv 5-8%.

Aplicaţia eDownload, din cadrul
serviciului eTachograph, permite des -
căr carea de la distanţă a datelor de
taho graf, nemaifiind nevoie ca trans -
por tatorii intracomunitari să-şi disloce
ma şinile pentru descărcarea me mo -
riei, respectiv a cardului de tahograf,
care, conform legii, trebuie efectuată
periodic (card tahograf - o dată la 28
de zile, memorie tahograf - o dată la
90 de zile). Cu descărcarea de la dis -
tan ţă, firmele de transport pot evita
dru murile inutile, necesare doar din
punct de vedere administrativ; astfel,
se pot economisi cantităţi semni fi ca -
ti ve de combustibil. Această aplicaţie
are o influenţă indirectă asupra redu -
cerii costurilor cu carburant.

Soluţii personalizate
Monitorizarea consumului de com -

bus tibil poate fi realizată prin mai multe
metode. Una dintre soluţii presupune
utilizarea unor sonde litrometrice capa -
citive instalate în rezervorul/rezer voa -
re le camioanelor, care, împreună cu
unitatea centrală (echipament GPS),
oferă o soluţie optimă, care este, de
altfel, cea mai căutată. 

O altă posibilitate este prin prele -
va rea datelor din reteaua CAN. Auto -
ca mioanele de ultimă generaţie, prin
siste mul propriu de măsurare a consu -
mu lui de combustibil, oferă date din ce
în ce mai exacte. Avantajul acestei
soluţii este că nu mai necesită inst a la -
rea sondelor, ci este suficientă uni tatea
centrală, modelul cel mai per formant. 

Aplicaţiile WebEye pe platformele
online prezintă datele furnizate de

către soluţiile tehnice de mai sus fie
în format grafic, fie în format tabelar,
foar te uşor interpretabile de către utili -
zator. Pentru o vizualizare clară, de
exemplu, extragerile de carburant sunt
marcate cu roşu. Extragerile şi ali -
men tările, de asemenea, pot fi setate
pentru alarmare (sonoră) imediată. 

Atitudinea pozitivă
contează
Soluţiile WebEye oferă date în

timp real, respectiv statistici şi evaluări,
în primul rând pentru manageri de
flotă şi dispeceri, şi contribuie la orga -
ni zarea eficientă a activităţilor de
trans port de către dispecer, la comu -
ni carea eficientă între şoferi şi dispe -
cer etc. Pentru a avea o implementare
de succes, trebuie, desigur, implicaţi
şi şoferii. Folosirea interfeţei de co -
muni care din cabină sau respectarea
indicaţiilor referitoare la stilul de con -
du cere sunt elemente care necesită
o atitudine pozitivă din partea aces -
tora. 

Dotarea efectivă a unui camion cu
Soluţia WebEye poate dura de la o

oră, până la câteva ore, în funcţie de
complexitatea soluţiei tehnice. De
exemplu, montarea sondelor litrome -
tri ce prelungeşte cu două-trei ore
acest termen. Implementarea soft -
ware-ului, respectiv instruirea utiliza -
to rilor (în funcţie de numărul acestora)
poate dura şi până la câteva zile.

Sunt anumite caracteristici care
pot determina tipul de soluţie, respec -
tiv complexitatea acestuia, cum ar fi
procesele de control şi de gestionare
a flotei, care, la companii cu flote mari,
sunt diferite şi mai avansate, însă, în
mare parte, tipul de soluţie este aleasă
în funcţie de bugetul companiei sau
alţi parametri referitori la tipul sau
vârsta flotei de camioane. 

În funcţie de mărimea flotei, res -
pec tiv soluţia aleasă, recuperarea in -
ves tiţiei poate fi realizată chiar şi în pri -
ma lună, dar nu în mai mult de un an
de zile. Totuşi, contează foarte mult dis -
ci plina sau eficienţa proceselor de con -
trol din compania respectivă, din perioa -
da de dinaintea implementării soluţiei. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

WebEye

Instrumente utile
Pe piaţă există numeroase soluţii pentru monitorizarea
consumului de carburant. În acest context, WebEye are o funcţie
care măsoară cu precizie acest parametru, oferind date reale cu
privire la starea actuală a nivelului de combustibil şi trimiţând
automat un semnal de alarmă conducătorului auto şi
dispecerului dacă au avut loc fraude legate de carburant.
Dar compania oferă şi alte aplicaţii.

Elemente care trebuie avute în vedere la
alegerea soluţiei corecte

- necesităţile companiei
- problemele cu care se confruntă
- economiile realizate cu o astfel de soluţie
- bugetul
- tipurile de autovehicule
- tipul de transport efectuat
- serviciile oferite de sistem (rapoarte complexe/automatizate)
- serviciile aftersales ale furnizorului
- procesele sau sistemul de management implementat (TMS sau ERP).



nu mai puțin de 1.100 de astfel de
punc te la nivel național.

Alimentarea prin stații de incintă
se pretează oricărui domeniu de acti -
vi tate ce presupune ca traseele mijloa -
ce lor de transport să aibă ca punct de
ple care, sosire sau tranzitare, locul
unde este amplasată stația de incintă.

Principalele avantaje de care be -
neficiază clienții stațiilor de incintă
DIESELpoint sunt costurile efective
mult mai scăzute cu carburantul şi po -
si bilitatea administrării proprii a con -
su mului de carburant prin intermediul
siste mului de gestiune integrat în a -
cest serviciu.

Lanţ de distribuţie
complet integrat
Pe fondul unei strategii pe 5 ani bine

gândite, s-a început în 2013 creş terea
re ţelei proprii de distribuţie de pro duse
pe troliere şi a capacităţilor de stocare la
nivel naţional. Distribuţia de produse pe -
troliere este susţinută în prezent de o
reţea de 7 depozite și o flotă de 40 de
autocisterne de ultimă generaţie. Două
noi depozite proprii se vor deschi de anul
acesta, pentru a ajunge, în 2016, la 6
depozite noi, din care 4 construite de la
zero, şi o ca pacitate totală proprie de
depozitare de aproximativ 50.000 mc. 

Atât depo zi tul de la Șercaia (Bra -
șov), cât și cel de la Arad sunt dezvol -
ta te și prevăzute pen tru a susține de -
pozitarea de ben zi nă, un produs noi
în portofoliul Oscar. 

Totalul investiției pe fiecare depozit
este de peste 5 milioane euro, din
care aproximativ 2 milioane euro re -
pre zintă costul tehnologiei încorporate.
S-a acordat o mare atenție detaliilor
teh nice, depozitul beneficiind de teh -
no logie de ultimă generație, procese
au tomatizate, precum și instalații de
adi tivare.

Noile depozite vor reprezenta atât
un punct logistic pentru aprovizionarea
sta ţiilor proprii Oscar, cât şi a clienţilor,
asi gurând o creștere echilibrată a aco -
pe ririi la nivel național și susținerea
con ceptului de lanț logistic integrat.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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S oluţiile integrate oferite au fost
gân dite astfel încât clienţii să
be neficieze în permanenţă de

o întreagă gamă de servicii adaptate
ne voilor specifice industriei, de prețuri
com petitive pentru carburant și o cali -
tate optimă a acestuia.

Rețeaua de stații
Oscar Downstream -
DIESELpoint Access
DIESELpoint Access, rețea de

peste 30 de stații de carburant, cu ac -
ces prin card personalizat, a fost con -
struită în mod special pentru a acoperi
ne voile transportatorilor naționali și in -
ternaționali, ce pot găsi pe rutele de
tran sport puncte de alimentare bine
po ziționate, și a celor locali, cărora le
sunt suficiente unul sau două puncte
de alimentare la un preț competitiv
pen tru derularea activității în condiții
op time.

Dorinţa de a fi permanent adaptaţi
la nevoile clienţilor a dus la dez vol ta -
rea unui nou sistem de carduri şi creş -
te rea rețelei, prin deschiderea a trei
punc te noi de alimentare şi intro du ce -
rea unui nou concept de staţie, ca
parte a strategiei de dezvoltare a com -
pa niei şi a apropierii de client. 

Sistemul de carduri
Oscar Downstream
Cardurile de credit Oscar Down -

stream oferă beneficiul unei facturări
şi al unui termen de plată flexibil, rea -
li zându-se, astfel, gestionarea efi cien -
tă a cheltuielilor şi optimizarea cash-
flow-ului. 

Cardurile de debit Oscar Down -
stream oferă, pe lângă avantajele car -
durilor de credit, şi un preț avantajos
al combustibilului pentru plata în a -
vans.

Clientul beneficiază de un pachet
de servicii personalizat în funcție de
con sum, având la bază un sistem de
cre ditare flexibil, termene de plată,
con diții de livrare adaptate nevoilor
clien tului şi acces la aplicaţia online.

De asemenea, are avantajul unei aco -
periri naţionale şi al unei accesibilități
sporite, staţiile fiind amplasate pe prin -
c ipalele rute de transport. Printre alte
avantaje se numără optimizarea con -
su mului, prin controlul foarte exact al
ali mentărilor și prin verificarea cu
rigurozitate a datelor pentru validarea
tran zacțiilor înainte de fiecare alimen -
tare și un centru de suport non-stop.

Echipa de profesionişti în vânzări
și logistică oferă permanent suport şi

consultanţă în vederea alegerii unor
so luţii adaptate specificului fiecărei
afa ceri.

DIESELpoint, 
staţii de incintă
Sistemul stațiilor de incintă, in tro -

dus în premieră pe piața românească
în 2004 de către Oscar Downstream,
a fost rapid adoptat de către clienții din
diverse industrii. În prezent, se numără

OSCAR DOWNSTREAM 

Adaptare la nevoile
clientului
Oscar Downstream vine în ajutorul companiilor de transport cu
soluții și consultanță pentru optimizarea consumului și a furnizării
de carburant în funcție de necesitățile regionale și naționale ale
clienților săi, de specificul activității de transport desfășurate și a
structurii activității de logistică a acestora.

Carte de vizită Oscar Downstream
Un brand românesc ce urmăreşte să influenţeze pozitiv mediul economic,
prin susţinerea unor produse şi servicii de calitate, având în portofoliu
distribuţia de motorină pe toate canalele, completată de lubrifianţi şi produse
petrochimice.
Cu o cifră de afaceri de 429 milioane euro, 320 angajaţi şi o creştere
semnificativă a vânzărilor de motorină, Oscar Downstream a fost poziţionată
pentru activitatea din 2014 pe locul 5 în topul furnizorilor de carburanţi din
România, fiind singura companie din top 5 fără unitate de producţie, pe locul
20 în clasamentul celor mai mari 500 importatori, pe locul 15 în topul celor
mai mari companii active în sectorul energetic în România.
Activitatea este în creştere, cu un volum comercializat de 2 milioane tone de
produse petroliere în ultimii 5 ani şi un volum de 400.000 tone de motorină în
2014. Pentru 2015, Oscar estimează o creștere de aproximativ 10% a
vânzărilor de carburanți.
Clienții din zona de transport și logistică reprezintă un procent important,
aceștia fiind abordați pe 3 canale importante de vânzare: card de carburant
prin stațiile DIESELpoint Access, stații de incintă DIESELpoint și vrac. Pe
zona de carduri, stațiile Oscar acceptă, pe lângă cardurile proprii, și carduri
ale partenerilor DKW și Eurowag.

Baza logistică
Oscar Downstream

- 7 depozite (București, Oradea,
Craiova, Constanța, Onești,
Brașov, Arad); 

- în a doua jumătate a lui 2015,
finalizarea a două noi depozite
proprii, construite de la zero:
unul în Ocna Mureș și celălalt în
Nordul Moldovei;

- 40 autocisterne de ultimă
generație.
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D in luna mai 2015, Mercedes-
Benz Trucks a demarat în Ro -
mâ nia programul Fuel Duel,

un proiect internațional prin care pro -
prie tarii de flote de camioane pentru
trans port internațional, altele decât
cele marca Mercedes-Benz, au ocazia
să testeze modelul Mercedes-Benz
Actros, în comparație cu un model din
flota proprie.

Programul Fuel Duel își propune
să demonstreze modul în care se poa -
te ob ține cel mai bun cost de exploa -
tare cu Actros. Alegerea acestui model
se da torează rezultatelor remarcabile
ob ți nute din punct de vedere eficiență
în ex ploatare prin consum de combus -
ti bil și AdBlue, fiabilitate şi conducere
dinamică.

Configurația optimă
În România, trei camioane Actros

sunt disponibile pentru competiţiile
Fuel Duel: două modele Actros 1845
LS și un model Actros 1842 LS.

„Am ales pentru Fuel Duel o con fi -
guraţie comună camioanelor pentru
transport de lungă distanţă, pe care noi
o întâlnim în cererile clienţilor noştri din
România, respectiv motor de 13 litri,
două rezervoare, cabina Stream space
2,5 m lăţime cu podea plană şi două
paturi în cabină. Sunt disponibile două
variante de puteri, respectiv 450 CP şi
420 CP, pentru aplicaţii dife ri te în acest
tip de transport. Toate cele trei camioa -
ne din programul Fuel Duel sunt dotate

cu FleetBoard şi Pre dic ti ve Powertrain
Control, cele două sis te me cu ajutorul
cărora camioanele pot ob  ţine cel mai
bun consum de com bus  tibil”, a declarat
Boris Billich, CEO & Președinte Mer -
cedes-Benz România.

FleetBoard furnizează informații
despre localizarea și traseul vehicu -
lu lui prin conexiune în timp real prin
sa telit, analiza performanțelor pe baza
stilului de condus, planificarea inter -
va lelor de mentenanță, centralizarea
vi tezelor și a timpului de condus.

Predictive Powertrain Control este
un sistem inovator care foloseşte hărţi
di gitale şi GPS-ul în combinaţie cu
Mer cedes PowerShift 3. Astfel, optimi -
za rea consumului de combustibil este
evidentă atât pentru distanţe lungi, cât
şi pentru distanţe mici de drum.

Cum decurge duelul
Fuel Duel este structurat în cinci

etape: predarea vehiculului, prima eta -
pă de testare, evaluare intermediară,
a doua etapă de testare, evaluare
finală. La intrarea în programul Fuel
Duel, pro pri e tarii de flotă comunică
mo delul de ca mion pe care îl vor com -
pa ra cu Mer ce des-Benz Actros și tra -
seul pe care urmează să îl parcurgă,
furnizând datele oficiale de consum
pentru camionul con curent. Predarea
vehiculului se face cu suportul Driver
Trainerilor Mercedes-Benz, perioada
de testare a cami oa ne lor Fuel Duel
fiind de 17 zile calen da ristice (perioada

poate fi extinsă, în anumite situații, la
22 zile).

La finalul fiecărei săptămâni de tes -
 tare, se realizează un raport de mo -
 nitorizare a rezultatelor, urmărin du-se
performanțele FleetBoard și dina mi ca
tuturor condițiilor de exploa ta re normale.
La încheierea perioadei de testare, se
prezintă rezultatele obți nu te și are loc
o întâlnire finală cu pro prie tarul de flotă
pentru analizarea con cluziilor.

În România, Mercedes-Benz Ac -
tros a câștigat deja mai multe com pe -
tiții Fuel Duel, cu diferențe de consum
de până la 1,3 l/100 km, față de mode -
lele concurente.

RET Cluj a acceptat
provocarea
Printre companiile care au accep -

tat provocarea Fuel Duel, se numără
și Routier European Transport, cu se -
diul în județul Cluj. 

Primul aspect constatat de RET a
fost consumul foarte mic de AdBlue,
com parativ cu modelul competitor. În
ca drul duelului, Actros - încărcat
aproa pe de limita maximă legală admi -
să - a înregistrat un consum de com -
bus tibil de 25,8 l/100 km, cu 0,4 l/100
km mai mult decât camionul concu -
rent, însă Bogdan Retegan, managing
par tner RET, a explicat această dife -
ren ță prin faptul că viteza de deplasare
la Actros a fost mai mare de 85 km/h
pentru mai mult de 55% din distanța
par cursă, dar și prin faptul că Actros
a parcurs un traseu mai lung cu apro -
xi mativ 500 km în România, față de
celălalt camion. Bogdan Retegan s-a
de clarat foarte mulțumit de consumul
în registrat de Actros în condițiile date.
Totodată, reprezentanții companiei au
apreciat aportul adus de Driver Traine -
rii Mercedes-Benz la corectarea mo -
du lui de conducere al șoferului,
înregis trându-se astfel o scădere sem -
nificativă a consumului de carbu rant
de la o săptămână la alta.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

MERCEDES-BENZ
Fuel Duel, de acum
și în România
Programul Mercedes-Benz Fuel Duel testează camionul Actros comparativ
cu modele similare ale competitorilor, din punct de vedere al eficienței. În
19 țări din Europa, în cadrul programului Fuel Duel, au avut loc până în
prezent 1.331 de dueluri, pe parcursul a peste 6,3 milioane de kilometri.

C oncursul şi-a adunat finaliştii
după mai multe etape zonale
în România, în marea finală

fiind prezenţi 11 şoferi, care s-au între -
cut în a-şi arăta abilităţile pe Inter na -
tional Truck of the Year 2015, Renault
T Optifuel.

Competiţia Optifuel Challenge are
ca scop obţinerea celui mai scăzut
con sum posibil la volanul unui camion
Renault şi se adresează companiilor
de transport interesate să testeze per -
for manţa noului Renault T în redu ce -
rea consumului şi abilităţile de condus
eco nomic ale şoferilor lor. Camionul
uti lizat în competiţie este noul model
Re nault T Optifuel, optimizat pentru
un consum eficient, de 460 CP, care
inte grează cele mai avansate tehno -
lo gii şi servicii în ceea ce priveşte efi -
cienţa consumului de combustibil.
T Optifuel a fost de curând certificat
TUV, omologându-i-se o reducere a
con sumului de 10,9 procente compa -
ra tiv cu modelul T clasic, după ce con -
du că torii auto profesionişti au urmat
cur sul Optifuel Training, dedicat con -
du cerii economice.

Etapele de calificare 
Participanţii au condus în etapele

de calificare autocamionul încărcat în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Traseele au fost alese de organizator,
având lungimea de aproximativ 

25-35 km, şi au trebuit parcurse într-
un interval de timp maxim, cu un con -
sum cât mai mic de combustibil. Pro -
bele de calificare s-au susţinut în
pe rioada aprilie - iulie 2015 în Timi -
şoa ra, Piteşti, Craiova, Constanţa,
Buzău, Bacău, Bra şov, Suceava, Baia
Mare, Oradea, Cluj şi Bucureşti. Com -
petiţia orga ni zată de Renault Trucks
îi premiază pe cei mai economici
şoferi, dar şi com paniile angajatoare.
Ast fel, condu când economic, şoferii
pot câştiga, la nivel naţional şi inter -
na ţional, mai multe premii.

Eco-şoferii anului
Finala naţională s-a desfăşurat la

începutul acestei luni la Snagov, unde
au participat 11 finalişti, dintr-un total
de aproximativ 150 de şoferi profe -
sio nişti ce au participat la calificări.
Aceştia au fost punctaţi, în premieră,
după metoda folosită la finala euro -
pea nă, cu un algoritm care a înglobat
con sumul de carburant, viteza medie,
timpul petrecut în „zona verde“, utiliza -
rea frânei şi rularea liberă. Eco-şoferul
anului 2015 a fost Marius Filip, repre -
zen tant al companiei clujene Trans -
por ters Filip, care a câştigat detaşat,
tota lizând 92,3 puncte. Acesta a ob -
ţinut un consum de 25,09 l/100 km, a
avut o viteză medie de 66,39 km/h,
72,6% din timp camionul a rulat în „zo -
na verde“, frâna a fost folosită de 17

ori/100 km, iar Optiroll-ul a reprezentat
22%. Locurile 2 şi 3 au fost ocupate
de Costin Anghelescu, reprezentant
al Costi Trans din Bucureşti, cu 73,7
puncte, respectiv Mihail Mihai, de la
A&C Road Cargo din Piteşti. 

Compania câştigătorului, Trans -
por ters Filip, primeşte în folosinţă, timp
de o lună, un camion Renault T460,
iar câştigătorul a primit un voucher de
cum părături în valoare de 1.000 euro.
Ocu pantul locului doi, Costin Anghe -
les cu, a adus companiei sale, Costi
Trans, un voucher pentru service vala -
bil în reţeaua Renault Trucks din Ro -
ma nia, de 500 euro şi un voucher de
cumpărături personale de 500 euro.
Locul al treilea, Mihail Mihai, a primit,
de asemenea, un voucher de service,
cu valoarea de 300 euro, şi un vou -
cher pentru cumpărături de 300 euro. 

Finala internaţională aduce pentru
compania reprezentată de câştigător
un camion Renault T460 Optifuel pen -
tru utilizare timp de 12 luni, iar şofe -
rului titlul de Eco-Şoferul Anului 2015
şi un voucher de cumpărături de 8.000
euro. Aceasta va fi organizată la Lisa -
bona, pe 7 octombrie, iar România îi
tri mite pe ocupanţii primelor două lo -
curi din concursul naţional, Marius Filip
şi Costin Anghelescu. Le urăm multă
baftă!

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

RENAULT OPTIFUEL CHALLENGE 2015

Spre Lisabona,
înainte!
Cei mai buni şoferi profesionişti din România au avut ocazia să îşi
testeze aptitudinile în materie de condus economic în cadrul
concursului Renault OptiFuel Challenge, ediţia 2015. Primii doi
şoferi pe ţară sunt reprezentanţii României în etapa internaţională
a concursului, ce se va desfăşura la Lisabona.
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P roiectul a fost dezvoltat cu sus -
ţi nerea Agenţiei pentru mediu
şi pentru controlul energiei

(ADEME) şi în colaborare cu opt par -
te neri: Plastic Omnium, Michelin,
Sunpower, Renault, IFP Energies
Nou velles, CEP-Armines, CETHIL-
INSA de la Lyon şi LMFA - Şcoala
Centrală de la Lyon. Optifuel Lab 2
in tegrează 20 de tehnologii care
răspund celor patru mize principale
le gate de con sum: gestionarea ener -
giei, aerodina mi ca, rezistența la rulare
şi sistemele de asistenţă la condus.

„Desigur, suntem extrem de mul -
ţu miţi de acest rezultat”, spune Claude
Co vo, directorul acestui proiect. „Nu
ne sur prinde, ci validează, în condiţii
de ex ploatare reale, estimările, deja

ri di ca te, pe care le aveam la începutul
proiectului.” 

Cifra de 22% este rezultatul tuturor
teh nologiilor combinate, dar ran da -
men tul fiecăreia dintre acestea a fost
mă surat separat. Procedurile de tes -
ta re permit măsurarea extrem de
preci să a fiecărei reduceri observate
pentru fiecare tehnologie. Acesta este
motivul pentru care testele pe şosea
au fost completate de teste pe bancul
cu role. „Testul pe şosea este indis -
pen sabil şi am realizat numeroase
ture pe circuitul nostru în împrejurimile
Lyonului”, continuă Claude Covo, „dar
bancul cu role, care reproduce fidel
şoseaua, oferă avantajul ca rezultatele
să nu fie influenţate de condiţiile cli -
ma tice, testul putând fi repetat ori de

câte ori se doreşte. Cele două sunt
complementare şi indispensabile.”

Testele pe şosea au fost realizate
pe un circuit de 200 km în împre ju ri -
mile Lyonului, traseu reprezentativ
pentru transportul inter-regional. Vite -
za medie măsurată de Optifuel Lab 2
a fost de 72,6 km/h, cu o sarcină totală
de 33 de tone, sarcină medie con sta -
tată, în general, în Europa.

Optimizarea
diferitelor surse
de energie
Gestionarea optimă a diferitelor

surse de energie se află în centrul
mun cii de cercetare efectuate cu Opti -
fuel Lab 2. „Ideea este de a preleva

cât mai puţină energie de la motorul
termic” explică Claude Covo. „Astfel,
am electrificat mai multe sisteme
auxiliare ale autovehiculului, cum ar
fi climatizarea, pompa de apă, pompa
de combustibil şi pompa de direcţie.
Apoi am multiplicat sursele de energie
electrică pentru alimentarea acestor
elemente, adăugând panouri solare
şi instalând un sistem de recuperare
a energiei termice a gazelor de eşa -
pa ment, pe baza ciclului Rankine.”
Când conducătorul auto sau auto ve -

hi culul solicită energie, un calculator
ana lizează nevoile, găseşte sursa de
ener gie cea mai disponibilă şi mai efi -
cientă (solară, Rankine etc) şi o redis -
tri buie în timp real. 

În paralel cu această avansată
gestionare a surselor de energie,
Renault Trucks a făcut eforturi pentru
a limita nevoile autovehiculelor. În a -
cest scop, o atenţie specială a fost
acor dată izolării cabinei. Părţile vitrate
utili zează un geam special, mai izo -
lant, iar deasupra se găseşte un de -
flec tor reglabil, care favorizează și
aero dinamica.

Efectul de picătură
de apă
„Munca depusă în domeniul ae ro -

di namicii lui Optifuel Lab 2 a vizat
ansam blul complet, camionul şi remor -
ca”, subliniază Claude Covo. „Am lu -
crat la adecvarea perfectă dintre cele
două elemente pentru a putea repro -
du ce efectul de picătură de apă, a
scă dea rezistenţa aerodinamică şi,
deci, a reduce consumul.” Deflectorul
mobil de pe pavilion, deschis în cazul
staţionării pentru a izola mai bine
cabina, se pliază din nou începând cu
o viteză de 50 km/h. Acesta asigură
astfel o continuitate perfectă cu re -
mor ca. Efectul de picătură de apă este
întărit prin forma curbă a acoperişului,
deflectoarele laterale de 70 cm în
partea din spate şi carenajele laterale
pe întreaga lungime a semiremorcii.
Este de reţinut, de asemenea, faptul
că retrovizoarele şi oglinda de dea -
su pra parbrizului au fost înlocuite cu
ca mere video profilate pentru dimi -
nua rea zonelor cu turbulențe şi asigu -
ra rea unei scurgeri perfecte a aerului.

Optifuel Lab 2 dispune şi de un
spoiler mobil situat în partea de jos a
barei de protecţie. Când acesta este
extins, el permite trecerea mai bună

a fluxului de aer de sub camion şi li -
mi tarea frecărilor sub şasiu. Acest
spoiler se repliază automat la viteze
mai mici de 50 km/h pentru a nu fi
avariat la viteză redusă de un prag de
încetinire sau la o trecere delicată, de
exemplu.

Asistarea
conducătorului auto
Conducătorul auto rămâne ele -

men tul central în reducerea consu -
mu lui. Stilul de condus poate influenţa
consumul cu mai mult de 3 litri la 100
km. Inginerii Optifuel Lab 2 au ţinut
cont de acest lucru şi au dezvoltat sis -
teme de asistenţă la condus specifice.
Optifuel Lab 2 este, astfel, echipat cu
un limitator de viteză adaptativ. Având
GPS integrat, limitatorul calculează în
fiecare moment şi prin anticipare cea
mai bună viteză, care nu trebuie de -
pă şită în funcţie de poziţia camionului
şi de profilul şoselei. De asemenea,
pedala de acceleraţie este adaptativă.
Aceasta devine mai mult sau mai puţin
dură în funcţie de situaţia în care se
află conducătorul auto, dacă trebuie
să accelereze sau să încetinească.
Dacă sistemul anticipează ajungerea
la un sens giratoriu, de exemplu, sau
la terminarea unei pante, pedala se va
întări şi îl va obliga pe conducătorul
auto să ridice piciorul. Când sistemul
este cuplat, conducătorul auto este
aver tizat de o pictogramă, care se afi -
şea ză pe tabloul de bord şi ilustrează
eve nimentul care urmează (sens gira -
toriu, pantă, rampă, punct de plată
etc). Graţie acestor ajutoare, condu -
că torul auto ştie întotdeauna cum să-şi
adapteze condusul pentru a fi cât mai
favorabil cu putinţă reducerii con su -
mului.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

OPTIFUEL LAB 2
Cu 22% mai economic
Cu Optifuel Lab 2, Renault Trucks reuneşte, pe un singur
autovehicul-laborator, diferite tehnologii destinate reducerii consumului şi
pregăteşte viitorul camioanelor de serie. După mai multe luni de teste pe
șosea și pe bancurile de probe, rezultatele consumului Optifuel Lab 2 indică
o reducere cu 22% a consumului, adică, în medie, 7,2 litri câştigaţi la 100
km, comparativ cu un model Renault Trucks T standard. 

Limitarea rezistenţei
la rulare

Ca o continuare a preocupării
pentru aspectul aerodinamic,
atenţia inginerilor de la Renault
Trucks s-a îndreptat şi spre
rezistenţa la rulare a ansamblului
camion şi semiremorcă. În acest
scop, inginerii au utilizat o soluţie
inedită care adaptează, în
permanenţă, nivelul de ulei din
interiorul punţii în funcţie de
nevoile sale de lubrifiere şi răcire.
Optifuel Lab 2 este echipat, de
asemenea, cu pneuri prototip
dezvoltate special de producătorul
Michelin. Ele au fost optimizate
pentru rezistenţă redusă la rulare
şi contribuie semnificativ la
reducerea consumului.



Ziua Cargo: La ce
elemente trebuie să fim
atenți pentru a ne asigura
că achiziționăm camionul
potrivit?
Alexandru Sântămărian: Pro -

du sul trebuie să fie configurat si co -
mandat pentru tipul de transport pe
care îl realizează transportatorul. As -
tăzi, performanțele unui camion de
ge ne rație nouă, EURO VI, și consumul
redus de carburant pe care îl oferă
re prezintă aspecte care fac ca auto -
vehiculele noi să fie mult mai rentabile
în condițiile în care media rulajului
unei firme de transport internațional
este de 150.000 km/an. În plus, taxele
de drum pentru camioanele vechi sunt
mai mari.

Apoi, trebuie avut în vedere că o
configurare corectă a camionului este
absolut esenţială - motor, transmisie,
ca bina, raport în punte... Toate influ -
en țează performanțele autovehicu lului.

Dacă am, de exemplu, un raport
greşit în punte, consumul şi perfor man -
ţele dinamice ale camionului vor începe
să fie un handicap. Un trans por tator
care are curse cu predilecție pe un
relief muntos/deluros are nevoie de altă
configuraţie atât ca putere motor, cât
şi ca raport în punte, decât unul care
merge pe un relief prepon de rent plat.

Un motor mai puternic nu înseam -
nă neapărat un consum de combustibil
mai mare, dar cu siguranță perfor -
man țele dinamice ale camionului vor
fi superioare. 

În general, gama de puteri pe care
o achiziționează majoritatea transporta -
 torilor este undeva la 450 CP, +/-10 CP.
Cu 20-25 de ani în urmă, puterea medie
era undeva la 380 CP. În mod evident,
tendința este crescătoare și tre buie să
ai în vedere care va fi va loa rea de
revânzare a vehiculului la finalul pe -
rioadei de exploatare și cât de căutat va
fi respectivul model în piața de second-
hand.

Un transportator care știe cu pre ci -
zie că va utiliza autovehiculul pentru măr -
furi de volum, pe trasee puțin so li ci tante,
este recomandat să aleagă un mo tor cu
o putere mai mică, să spu nem 420 CP,
pentru că nu are ne voie de mai mult,
performanțele vor fi foarte bune, iar
efortul investițional este mai mic.

Pe de altă parte, un asemenea
pro dus nu este la fel de versatil, iar
valoarea de revânzare poate fi mai
mică. De aceea, amănuntele trebuie
cântărite cu grijă.

În Europa de Vest, în general,
transportatorii nu țin un camion mai
mult de 3-4 ani.

Transportatorii sunt
pregătiți din punct de
vedere al cunoștințelor
tehnice pentru a alege
configurația optimă?
Clienții (companiile de transport)

au devenit mult mai pregătiți și soli ci -

tanți în momentul achiziției de cami -
oa ne noi. Piaţa s-a reaşezat după cri -
za financiară, iar astăzi nu cumpără
ni meni camioane dacă nu ştie exact
ce face cu ele. 

Cât de importante sunt
contractele de service în
ecuația succesului pentru
activitatea de transport?
Dacă vreau să îmi transpun cos -

tu rile neprevăzute în decursul a 4 ani
în costuri fixe, fără surprize, să ştiu
exact cât plătesc pe lună, mai puțin
ce ține de operarea camionului (șofer,
motorină, taxe de drum), atunci se pot
dezvolta soluții de finanțare în care
rata lunară să acopere restul de cos -
turi: întreținere, reparații, asigurări etc. 

Sunt firme care, de la achiziția
camionului, știu că nu îl vor ţine mai
mult de 4-5 ani şi aleg să încheie un
con tract de service. Este alegerea fi -
reas că să se concentreze pe activi ta -
tea de transport, nu să îşi repare ca -
mi onul în curte. Astfel, pot beneficia
de clauza de disponibilitate de 100%
a camionului (valabilă în cazul contrac -
te lor GOLD). La ora actuală, aproxi -
ma tiv 25-30% dintre transportatorii ca -
re cumpără camioane noi încheie și
con tracte de service la momentul achi -
ziției. 

Depinde şi de cât timp şi resurse
eşti dispus să aloci, ca transportator,
în alte zone, cum ar fi cea de între ți -
ne re a flotei. 

Șoferii joacă,
de asemenea, 
un rol important atunci
când vine vorba de
consum.
Problema şoferilor este una gene -

ra lă în Europa. Ca să îi ţii, trebuie să
le oferi condiţii avantajoase, cu care
să îi atragi, iar una dintre ele este şi
ca mionul. Este evident că un model
nou oferă alte condiţii de viaţă, față de
unul de acum 5-6 ani.

Însă, oricât de multă experienţă ar
avea şoferul şi oricât de bună ar fi
tehnologia camionului, fără un driver
training adecvat, se poate ajunge la
o exploatare necorespunzătoare și,
im plicit, costuri mai mari pentru res -
pectiva companie. De altfel, pe acest
aspect o să punem accent și mai mare
în viitor, chiar și înainte de livrare. Pen -
tru acest lucru avem nevoie de dispo -
nibilitatea clienților noștri astfel încât
de a doua zi de când este livrat cami -
o nul să se poată pleca cu el în cursă,
în condiții de exploatare optime.

Tehnologia modernă
aduce avantaje,
însă fiecare sistem
presupune și costuri
suplimentare la achiziție.
Cum privesc
transportatorii
numărul mare de
inovații apărute în ultima
vreme?
Inovațiile și-au dovedit, în timp,

utilitatea. De exemplu, astăzi, orice
com panie dispune de un sistem, mai
simplu sau mai complex, pentru mo -
ni torizarea flotei. Este greu de con ce -
put ca o firmă să mai funcționeze fără

a cunoaște măcar poziția camioanelor
și a avea informații legate de con su -
mul de carburant.

În acest sens, Dynafleet este un
sis tem complet, dezvoltat de Volvo,
care oferă foarte multe informaţii și
rapoarte, care și-au dovedit utilitatea
și eficiența în managementul flotelor
de transport, fiind utilizat pe scară
largă.

De asemenea, siguranța repre zin -
tă un aspect foarte important. Din fe -
ri cire, încă din dotarea standard, multe
sisteme de siguranţă sunt incluse. Un
aspect pozitiv îl reprezintă frânarea
automată, la apropierea periculoasă
față de vehiculul din față, ce devine
obligatorie anul acesta. Astfel, vor fi
mai puține accidente. Un pachet mi -
ni mal pe care îl recomand include sis -
te mul de păstrare a benzii şi frânarea
de urgenţă. 

Sistemul I-See conceput de Volvo
a început să se impună tot mai mult
pe piață, fiind o dotare cu impact im -
por tant asupra consumului și care va
fi dezvoltat în continuare în beneficiul
transportatorilor.

I-Shift Dual Clutch reprezintă un
alt produs de elită și o noutate ab so -
lu tă pe piața camioanelor grele, cu
care desigur performanțele camionului
vor fi superioare.

Dacă mă gândesc şi la şofer, nu
aş comanda la ora actuală un camion
fără sistemul de climatizare în sta țio -
na re, I-Parkcool. Îl foloseşti poate 4-5
luni pe an, dar, fără această opţiune,
vara se va utiliza mult mai mult aerul
condiţionat în pauze şi o să înre gis -
tre ze un consum mai mare din cauza
timpului crescut de funcționare a
motorului la ralanti.

Chiar dacă sunt multe tehnologii
noi, transportatorii trebuie să se ba -
ze ze pe consultanța oferită de vânză -
torii și inginerii de produs Volvo.

Consultanța oferită de noi începe
de la momentul configurării camionului
și cuprinde atât produsul cât și toate
ser viciile legate de acesta, astfel încât
efi ciența și rentabilitatea lui să fie
maxime pentru clienți. 

Poate că anumite inovații se con -
fruntă cu un grad de reticenţă - unii
așteptând o confirmare din exploatare.
Însă, când un transportator face o in -
ves tiţie majoră, de peste 100.000 euro
pentru un ansamblu, ar trebui să co -
man de și opţionalele care sunt dispo -
ni bile şi pot duce la creșterea efi cien -
ței, suma adițională fiind mică în raport
cu valoarea totală. Mai ales că, peste
4-5 ani, când va dori să vândă acel
camion, acea opţiune va fi un standard
şi lipsa ei poate scădea valoarea de
revânzare a vehiculului.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Alegerea
corectă
presupune
calcule
precise
Șoferii bine pregătiți, monitorizarea permanentă a
consumului și o flotă pusă la punct în ceea ce
privește partea tehnică sunt principalele aspecte
care asigură un consum redus de carburant. Însă
optim înseamnă mai mult. Am discutat despre
strategia corectă de achiziționare și utilizare a unui
camion cu Alexandru Sântămărian, Commercial
Trucks Manager Volvo Trucks.

„Oricât de multă experienţă ar avea şoferul şi
oricât de bună ar fi tehnologia camionului, fără
un driver training adecvat, se poate ajunge la
greşeli și, implicit, la costuri mai mari.“

„Dacă ai intrat în afacerea de
transport, ar fi bine să te
concentrezi pe activitatea ta de
bază și să laşi reparaţiile pe seama
celor specializaţi.“
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D oar dacă ne imaginăm cele
50 de țări din Europa tran zi -
tate de camioane, cu 50 de le -

gislații diferite pentru transportatori și
50 de sisteme de taxe de drum di fe -
rite, ajungem la dimensiunea dinamicii
acestui sector. În plus, variațiile de
preț ale petrolului, noile proiecte de
in frastructură care asigură optimizarea
tra seelor, directivele legate de mediu
sau chiar inovațiile tehnologice în do -
meniu sunt informații care afectează
într-o măsură din ce în ce mai mare
o afacere de transport.

Un card de combustibil care asi -
gură alimentare cu motorină nu mai
este suficient. Un card trebuie să ofere
garanția unui combustibil de calitate,
siguranța alimentărilor și accesul la o

rețea prezentă în toate țările tranzitate.
Noile carduri integrate (care asigură
servicii complete pentru transportatori,
cum este și cardul euroSHELL) re pre -
zintă un pas înainte pentru suportul
unei afaceri de transport, permițând
ma nagerilor să fie focusați pe creș te -
rea propriilor afaceri. 

Însă, aceste servicii trebuie com -
ple tate cu informație, informația având
puterea de a optimiza toate procesele
unei afaceri de transport.

Schimbările unor sisteme de ta -
xa re din țările Europei pot influența
major cursele, profitabilitatea și relația
cu clienții transportatorilor dacă un
transportator nu se adaptează din timp
la noile sisteme. Invers, adaptarea ra -
pidă la schimbări și accesarea infor -

ma țiilor legate de optimizarea unor
rute de transport care asigură eco no -
mii de timp și bani crește compe ti ti vi -
tatea celor care dețin informația în de -
trimentul celor care sunt privați de
această informație. 

TSG euroShell, agentul exclusiv
Shell în România, a fost și este întot -
deauna aproape de sursa informațiilor
și aproape de transportatori. Aceste
nou tăți reprezintă informație, iar in for -
ma ția este o resursă, la fel ca și oa -
menii, activele, finanțele unui busi ness.

Este o investiție pe care TSG o face
pentru transportatori, pentru a oferi
acestora flexibilitatea și dinamica nece -
sa ră în acest sector mereu în schimbare.

Fiți la curent cu noutățile din
transporturi pe www.tsg-euroshell.ro.

Informațiile pentru
transportatori, o resursă
care permite gestiunea
eficientă a afacerii
Într-un mediu atât de dinamic ca și transporturile, informația
relevantă și primită în timp real este esențială. 
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Comerțul
electronic
schimbă
logistica
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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

PUBLICITATE

Made in simplicity
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CTP A
ACHIZIŢIONAT DEVA
LOGISTICS PARK

CTP, unul dintre liderii
parcurilor de business din
Europa Centrală, a achiziţionat
Deva Logistics Park, adăugând
peste 10 milioane de euro
volumului de investiţii de pe piaţă,
potrivit CBRE, compania care a
consiliat vânzătorul. Deva
Logistics Park este un parc
logistic de clasa A cu o suprafaţă
închiriabilă de 42.600 mp (din
care 26.000 mp a fost deja
finalizată), ocupată de Carrefour,
Havi Logistics şi Tibbett Logistic
(care a subînchiriat de la
Carrefour). Proiectul se află în
Bacia, aproape de Deva şi
adiacent autostrăzii A1 care leagă
România de Ungaria. Prima
clădire din proiect a fost construită
în 2009 – depozit la temperatură
controlată, birouri etc – iar a doua,
în 2011 – cu spații de depozitare
ambiantă şi congelator. Situl
permite adăugarea a peste
16.900 mp suplimentari spaţii de
depozitare. Această tranzacţie a
fost încheiată pe o piaţă
investiţională puternică, prima
jumătate a anului aducând o
creştere substanţială a volumului
vâzărilor de proprietăţi industriale.
Conform unui comunicat CBRE,
au fost încheiate patru vânzări, cu

o valoare cumulată de 133
milioane EUR, fiind demarate şi
proiecte care este foarte posibil a
se finaliza în a doua jumătate a lui
2015.  Bugetul pentru anul în curs
a fost fundamentat luând în calcul
o creştere a PIB de 2,5%. Cea
mai recentă estimare a Comisiei
Naţionale de Prognoză, datând
din luna mai, ia în calcul un avans
de 3,3%.

INVESTIŢIILE STRĂINE
DIRECTE CRESC

Investiţiile străine directe au
însumat în primul semestru (S1)
aproximativ 1,66 miliarde de euro,
cu aproape 40% peste nivelul
înregistrat în perioada similară a
anului trecut, când au fost de 1,19
miliarde de euro, potrivit Băncii
Naţionale a României (BNR). Însă
tot datele BNR arată că investiţiile
străine directe au scăzut anul
trecut cu 10,6% faţă de 2013, la

2,43 miliarde euro, de la un vârf
de 2,71 miliarde euro atins în
2013 după declanşarea crizei
economice. Participaţiile la capital
(inclusiv profitul reinvestit net
estimat) au însumat 943 de
milioane de euro, iar creditele
intragrup 716 milioane de euro
(net) din totalul investiţiile străine
directe din S1. În luna iunie,
investiţiile realizate de
nerezidenţi în România au fost de
372 de milioane de euro, a doua
cea mai mare sumă lunară
înregistrată de la începutul acestui
an. Cea mai mare valoare a
investiţiilor a fost consemnată în
luna martie, respectiv 376 de
milioane de euro. La polul opus,
cea mai săracă lună în investiţii a
fost februarie, cu un volum de
doar 110 milioane de euro. Cel
mai ridicat nivel al investiţiilor
străine din perioada
postdecembristă s-a înregistrat în
anul 2008, când au ajuns la
suma-record de 9,496 miliarde
euro, după o diminuare în 2007, la
7,25 miliarde de euro faţă de
2006, când au atins 9,056
miliarde euro.

3,7% CREŞTERE
ECONOMICĂ ÎN S1

Produsul Intern Brut (PIB) a
crescut în primul semestru (S1)
cu 3,7% pe serie brută şi cu 3,8%
pe serie ajustată sezonier, după
ce în trimestrul doi (T2) a urcat cu
3,2% pe serie brută şi cu 3,7% pe
serie ajustată faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, şi
comparativ cu T1 a avansat cu
0,1%. Seria ajustată sezonier a
PIB trimestrial a fost recalculată
ca urmare a includerii
estimărilor pentru T2, fiind
revizuită faţă de varianta
publicată în iulie, informează
INS. Astfel, estimările pentru T1
au fost revizuite de la 1,5% la
1,4% faţă de T4 din 2014 şi de la
4,1% la 3,8% comparativ cu T1
din 2014. Datele pentru T4 din
2014, comparativ cu T3, au fost şi
ele modificate de la 1% la 0,9%,
iar pentru T3 comparativ cu T2, de
la 2,2% la 1,3%. Totodată, PIB-ul
din T2 din 2014 faţă de T1 a fost
revizuit de la -0,6% la +0,2%, iar
pentru T1 faţă de T4 din 2013,
indicii au fost modificaţi de la
0,1% la 0,2%. INS precizează că
seriile ajustate sezonier se
recalculează trimestrial ca urmare
a modificării modelelor adoptate,
a numărului de regresori folosiţi, a
modificării seriilor brute şi a

numărului de observaţii
disponibile. În T1 din 2015,
creşterea economică a fost de
4,3% pe serie brută şi de 3,8% pe
serie ajustată faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut.

ANAF
RAMBURSEAZĂ TVA DE
1,55 MILIARDE LEI

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF)
rambursează în august TVA în
valoare de aproape
1,55 miliarde lei, pentru
deconturile cu decizii de
rambursare până la 10 iulie şi
pentru cele aferente operaţiunilor
de import soluţionate până la 27
iulie. Deconturile cu compensare
şi restituire totalizează circa 1,34
miliarde lei, din care se restituie
1,29 miliarde lei şi se
compensează 47 milioane lei, se
arată într-un comunicat al
Fiscului. Totodată, deconturile cu
compensare integrală reprezintă
123 milioane lei, iar cele cu
compensare parţială sunt în
valoare de 85,48 milioane lei. În

cazul compensărilor totale sau
parţiale se soluţionează toate
deconturile pentru care s-a emis
decizia de rambursare, iar în
cazul sumelor de restituit, care
totalizează 1,29 miliarde lei, plata
s-a efectuat într-o primă tranşă
miercuri, 12 august, în valoare de
323 milioane lei. A doua tranşă a
plăţilor este programată pentru 31
august, în cuantum de 967,9
milioane lei. 

ATLAS COPCO
ROMÂNIA BATE
RECORDURI

Atlas Copco România, divizia
locală a liderului mondial în
soluţii pentru productivitate
sustenabilă, estimează că anul
acesta va atinge pragul de 100
milioane RON cifră de afaceri, în

creştere cu 10% faţă de
rezultatele anului anterior.
Gigantul Atlas Copco, fondat
în 1873 în Suedia, dezvoltă
produse şi servicii axate pe
productivitate, eficienţă
energetică, siguranţă şi
ergonomie pentru 180 de pieţe şi
este prezent pe piaţa din România
de 10 ani. Avansul afacerilor
peste media grupului, prognozat
pe România, este în strânsă
legătură cu obiectivul de creştere
a cotei pe piaţa locală, al cărei
potenţial este estimat la
aproximativ 50 de milioane de
euro. Atlas Copco România este
furnizor de echipamente pentru
companii precum: OMV Petrom,
Dacia Renault, Daewoo Mangalia
Heavy Industries, Compania
Naţională a Huilei, Centrala
Nucleară de la Cernavodă,
Holcim, Schlumberger,
Prospecţiuni, Ford, Michelin etc.
Atlas Copco România
funcţionează ca un HUB regional
pentru acţionarul majoritar, echipa
de specialişti români având
responsabilităţi şi în alte pieţe din
regiune cum sunt Bulgaria,
Serbia, Croaţia, Grecia şi Israel. 

FAN Courier se aliniază noilor
reglementări privind
modificarea regimului utilizării
ştampilei, prevăzute prin
Ordonanţa 17/2015, publicată
în Monitorul Oficial din 20 iulie.
Astfel, în relaţia cu clienţii săi,
persoane fizice, persoane
juridice de drept privat,
precum şi instituţii fără
personalitate juridică,
compania elimină
obligativitatea ştampilării
documentelor. Conform
prevederilor actului normativ,
începând din 23 iulie 2015,
ştampilarea documentelor nu
mai este obligatorie în relaţia
dintre persoane de drept
privat. Obligativitatea utilizării
ştampilei pe înscrisuri oficiale
se menţine doar pentru
instituţiile publice. 
„FAN Courier salută adoptarea
Ordonanţei 17, eliminarea

ştampilei fiind un pas firesc
către alinierea la normativele
internaţionale în materie. De la
momentul intrării în vigoare a
actului normativ, am decis să
renunţăm la ştampilă şi
totodată am demarat procesul
de informare a clienţilor în
acest sens”, a declarat Nadir
Bălăşel, director adjunct FAN
Courier.

FAN COURIER ELIMINĂ OBLIGATIVITATEA
ŞTAMPILEI
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S pre deosebire de majoritatea
monedelor, Bitcoin nu se ba -
zea ză pe încrederea într-un

emitent central. Bitcoin foloseşte o ba -
ză de date distribuită peste noduri ale
unei reţele de la egal la egal (peer-
to-peer) pentru a inventaria tranzacţiile
şi se foloseşte de criptografie pentru
a furniza funcţii de bază pentru se cu -
ri tate, cum ar fi asigurarea că bitcoinii
nu pot fi cheltuiţi decât de cel care îi
deţine şi doar o singură dată.

Construcţia monedei Bitcoin per -
mi te deţinerea şi transferul anonim de
valoare. Bitcoinii pot fi salvaţi pe un
com puter personal sau telefon mobil
sub forma unui fişier „portofel” şi pot
fi trimişi prin intermediul internetului
oricărei persoane cu o adresă Bitcoin.
Topologia „de la egal la egal” şi lipsa
unei administraţii centrale fac nefezabil
ca o autoritate, un guvern etc să ma -
ni puleze valoarea Bitcoinului sau să
introducă inflaţie prin producerea lor.

Adrese şi tranzacţii
Portofelul utilizatorului conţine un

număr arbitrar de perechi de chei crip -
to grafice. Cheile publice - sau adrese
Bitcoin - funcţionează ca punctul ter -
mi nal de primire a tuturor plăţilor. Adre -
se le nu conţin nicio informaţie despre
de ţinătorul lor şi sunt, în general, ano -
ni me. Acestea sunt şiruri de numere
şi litere aleatorii, de aproximativ 33
de caractere, întotdeauna începând
cu cifra 1. Utilizatorii Bitcoin pot deţine
multiple adrese şi au posibilitatea de
a genera noi adrese fără limite prac -
ti ce. Crearea de adrese de unică folo -
sinţă ajută la menţinerea anonimatului
utilizatorului.

Când un utilizator transferă o sumă
către un altul, primul renunţă la pro -
prie tatea pe bitcoinii trimişi prin adău -
ga rea cheii publice a celuilalt şi sem -
nân du-i cu propria cheie privată.
Res tul nodurilor din reţea validează
sem năturile criptografice şi sumele
tran zacţiei înainte de a o accepta.
Tran zacţiile sunt realizate, aşa cum
am amintit, prin intermediul unui „por -
to fel Bitcoin” (Bitcoin wallet), o aplicaţie

care se conectează la reţeaua Bitcoin
şi permite păstrarea şi tranzacţionarea
monedei cu orice alt utilizator.

Bitcoin în economie
În luna iulie a acestui an, numărul

de bitcoin era de 14.446.075. La pre -
ţu rile curente, valoarea cumulativă a
mo ne delor Bitcoin emise (indicator
echi valent cu capitalizarea de piaţă)
de pă şeşte 7 miliarde USD. 

Economia Bitcoin este încă mică
în relaţie cu economiile stabilite cu
mult timp în urmă, iar programul este
încă în stadiul beta de dezvoltare. Dar
bunuri reale şi servicii, cum ar fi maşini
uzate şi contracte pentru dezvoltare
de software independent, sunt acum
tranzacţionate prin intermediul acestui
sistem. Bitcoinii sunt acceptaţi atât
pen tru servicii online cât şi pentru bu -
nuri tangibile, ba chiar şi de către une -
le fundaţii, în calitate de donaţii. De
ase menea, site-urile de jocuri sau
pariuri pe Bitcoin sunt din ce în ce mai
multe. Persoane fizice sau juridice
schimbă monede fizice în Bitcoin şi
invers, tranzacţiile având loc prin inter -
me diul unor site-uri de schimb. 

Diferitele scenarii presupuse de
eşec a monedei bitcoin includ o deva -
lo rizare a monedei, un număr în scă -
de re de utilizatori sau o represiune a

guvernului mondial asupra progra mu -
lui. Succesiunea la un alt sistem de
mo nedă criptologică este, de ase me -
nea posibilă, dacă o nouă monedă ar
fi creată şi va fi considerată mai le -
gitimă (spre exemplu să fie susţinută
de o mare companie de tehnologie
sau instituţie). 

Potrivit Wikipedia, de la primele
tran zacţii din 2009, Bitcoin a avut o
evo luţie relativ stabilă până în 2011,
cur sul de schimb în raport cu dolarul
ame rican crescând de la 0,30 USD
pen tru un Bitcoin (BTC), până la apro -
xi mativ 17 USD. La începutul anului
2011, o serie de probleme ale enti tă -
ţi lor care efectuau tranzacţii în dolari au
condus la scăderea rapidă a cursu lui
la valoarea de 5 USD/BTC. Anii 2011
şi 2012 au fost perioade de con so -
lidare, cursul variind destul de puţin şi
ajungând la aproximativ 14 USD/BTC.

În 2013, preţul unui Bitcoin a ex -
plodat de la 14$/BTC în ianuarie la
un maxim istoric de peste 1.000 dolari
în perioada noiembrie - decembrie
2013, în special din cauza crizei din
Cipru, pentru a descreşte, apoi, în
2014, până la aproximativ 580. În
prezent, cursul variază între 250-300
USD per bitcoin. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Bitcoin - moneda
viitorului?
Bitcoin este un sistem de plată electronică descentralizat şi o
monedă digitală creată în 2009 de Satoshi Nakamoto. Numele
Bitcoin se referă, de asemenea, şi la programul cu sursă deschisă
pentru folosirea acestor monede, cât şi la reţeaua peer-to-peer pe
care acesta o formează. Popularitatea acestei modalităţi de plată
este în creştere, deşi nu puţine au fost zvonurile care anunţau
„încetarea din viaţă” a Bitcoin.

I novația este stimulată de nevoia
îm bunătățirii serviciilor din dome -
niul producției, al retailerilor și al lo -

gis ticienilor, pentru un comerț mai rapid.
În timp ce comerțul electronic creș te în
popularitate, timpul de livrare a măr fu -
rilor devine din ce în ce mai important,
deoarece clienții așteaptă livrarea
produselor în doar câteva zile de la
lansarea comenzii. Chiriașii sunt nevoiți
să își optimizeze rețeaua folo sind
tehnologii de ultimă oră și să se asigure
că localizarea centrelor proprii răspunde
nevoilor de a avea o unitate con solidată
în afara orașului și altele mai mici pentru
a deservi zonele ur bane cât mai repede,
se arată în raportul CBRE.

Amplasamentul
este vital
Raportul este, după cum am men -

ționat, rezultatul sondajului realizat de
către CBRE în timpul conferintei anua -
le „Power of Three”, organizată în acest

an la Paris. Acesta reflectă punc tul de
vedere al celor 200 de chiriași, investitori
și dezvoltatori, precum și al celor 120
de participanți din cadrul CBRE. Dar
trebuie menționat că nu toate întrebările
sondajului au primit răs puns de la
aceiași respondenți și nici de la același
număr de respon denți.

Potrivit raportului, chiriașii din in -
dus trie trebuie să echilibreze nece si -
tă țile între unități logistice de mari di -
mensiuni, hub-uri personalizate și
cen tre de colectare de mici dimen -
siuni. În timp ce tehnologia și cerințele
clienților avansează, actualii chiriași
nu își mai doresc să dețină proprietăți
în portofoliu, 96% dintre respondenți
in dică o preferință pentru închiriere.
În special pentru hub-urile mai mici
din zonele urbane, flexibilitatea în ter -
meni de localizare permite chiriașilor
să reacționeze la schimbările din in -
dus trie și la nevoile consumatorilor.
De asemenea, 84% dintre respondenți
sunt de acord că inovațiile tehnice vor

conduce la schimbări majore în ceea
ce privește amplasamentul unităților
de producție în următorii cinci ani. 

„Anumite aspecte vor deveni ex -
trem de importante, și anume: ampla -
samentul și rolul unităților de distribuție
și compromisul între costurile mai mari
cu forța de muncă și cele de ocupare,
raportate la timpi și costuri de transport
mai mici. După rezolvarea acestor lu -
cruri, ne putem aștepta să vedem o
pe nurie în termeni de stocuri la nivelul
unor orașe mari și centre logistice im -
portante”, afirmă Amaury Gariel,
Managing Director, Industrial și
Logistică, EMEA. 

Cine ia pulsul pieței
Reamintim, CBRE Group, cu sediul

cen tral în Los Angeles, este cea mai
mare companie în domeniul imo biliar
din lume și societate de inves tiții (în ter -
meni de venituri, 2014). Com pania are
mai mult de 52.000 de an gajați (exclu -
zând companiile afiliate) și deservește
pro prietarii de active imo biliare, inves -
ti torii și chiriașii prin inter mediul celor
peste 370 de birouri (excluzând filialele)
din întreaga lume. CBRE oferă con sul -
tanță strategică și executorie pentru
vân zarea sau închi rie rea proprietăților,
ser vicii corporate, ad ministrarea pro -
prie tăților, mana ge ment de proiect, ser -
vicii bancare ipo tecare, evaluare, servicii
de consu l tan ță pentru dezvoltări imo -
bi liare, de ad ministrare a investițiilor și
de cer cetare. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Comerțul electronic
schimbă logistica
Influenţa comerţului electronic asupra inovațiilor din sectorul industrial și
logistic este într-o continuă creştere, tendinţă care se reflectă şi în privinţa
spațiului de depozitare. În cadrul conferinței „Power of Three” din acest an,
organizată de CBRE, jumătate din persoanele prezente au declarat că
segmentul comerțului electronic va avea cel mai mare impact asupra
deciziilor chiriașilor care oferă servicii logistice în următorii trei ani.

Costurile 
totale din 

supply-chain

Facilitățile
imobiliare

5%

Minimum - transport
50%

Echipamente
20%

Forța de muncă
15%

alte costuri
10%

Care tehnologie va avea cel mai mare
impact asupra deciziilor de ocupare

în următorii trei ani?
- 50% - comerțul electronic și cumpărăturile online
- 33% - internetul
- 7% - cererea pentru livrarea rapidă a bunurilor
- 5% - administrarea depozitelor
- 5% - printarea 3D a bunurilor direct în depozitul distribuitorului

Sursa: CBRE

Ce avantaj competitiv
va oferi inovația?

- 58% - viteză ridicată de deplasare
a mărfurilor pe piață
- 22% - reducerea costurilor de
producție și din supply-chain
- 16% - customizarea produselor
- 3% - fiabilitate mai ridicată a
produselor
- 1% - abilitatea de a crea o
politică de prețuri premium

Sursa: CBRE
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G eografia diversă și infra struc -
tu ra în dezvoltare va continua
să prezinte provocări în 2015

pentru lanțul de aprovizionare a multor
com panii, incluzând comercianți în ex -
pan siune, producători, importatori și
dis tribuitori.

Evoluțiile dintr-o industrie logistică
în proces de maturizare sunt deter -
mi nate de către tendințele din comerț,
producție, export și investițiile directe
în România. Potențialul de creștere
dintr-o piață estimată în 2014 la aproa -
pe 3,5 miliarde euro (ziarul Financiar
- Top 43 Jucători din Logistică și de
către ARILOG) a atras toți marii jucă -
tori europeni, inclusiv câțiva din SUA,
Australia și Noua Zeelandă.

Oportunități
Timp de câțiva ani, logistica a fost

percepută de mulți CEO sau proprie -
tari de afaceri ca generatoare de cos -
turi și ca un rău necesar. Criza finan -
cia ră și economică a dezvăluit
ade vă ra tul rol al logisticii, și anume
cel generator de valoare: valoare de
timp (prin depozitare) și valoare de
locație (prin transport). Într-o epocă
în care diferențierea (produselor sau
serviciilor) este din ce în ce mai grea,
efi ciența și agilitatea lanțului de apro -
vi zionare au un rol decisiv în percepția
și alegerea pe care o face consu ma -
torul. Un lanț de aprovizionare inefi -
cient poate adăuga între 10% și 20%
la prețul de la raft.

Creșterea anuală medie înregis -
tra tă de mulți jucători din industrie,
între 8% - 15%, nu a provenit din cea
în registrată de indicatorii macroe co no -
mici, ci a fost determinată în principal
de oportunitățile prezentate de terția -
li zare și de comerțul online. Întregul
sec tor logistic și de transport și-a asu -
mat un rol activ în educarea produ că -
to rilor, comercianților și distribuitorilor
spre terțializarea serviciilor de de po -
zi tare și transport - convertind astfel

cos turile fixe în costuri variabile și per -
mi țându-le acestora să se concentreze
pe afacerea și specializarea de bază.
În mod tradițional, în majoritate, pro -
du cătorii organizau intern depozitarea
și distribuția și continuau să folosească
echipamente și incinte demodate.
Aceas ta este zona în care profe sio -
niștii din logistică văd oportunități de
creștere într-o țară în care doar apro -
xi mativ 25% din servicii sunt ter ția -
lizate către specialiști.

În ultimii ani, presiunea asupra
marginilor de profit ale comercianților
și pro ducătorilor a rezultat într-o cursă
de reducere a costurilor prin care ni -
ve lul stocurilor a fost redus la mi ni -
mum, achizițiile s-au făcut la nivelul
comenzii optime, în cantități LTL (less
than truck load) și LCL (less than con -
tainer load), iar livrările s-au în drep -
tat spre secvențe JIT (just in time).
Acest lucru a oferit oportunități in -
teresante furnizorilor de servicii lo gis -
tice de a introduce tehnici avansate de
management al lanțului de aprovi zio -
nare, care au permis o gestiune mai
transparentă și mai pre ci să a fluxurilor
de materiale și informații. Nevoia de
viteză, transparență și pre cizie a
catalizat creșterea pe piață a unor
servicii precum rețelele de distri bu ție
expres a mărfurilor paletizate sau a
serviciilor de grupaj regulat și con -
solidare partide mici de marfă dinspre
Europa și Orientul Îndepărtat. Astfel,
prima rețea de distribuție ex pres, Pall-
Ex Romania, o franșiză bri tanică, lan -
sa tă acum 4 ani în Româ nia, a ajuns
lider de piață.

În acest fel, producătorii și impor -
tatorii români au primit acces la soluții
croite special pe nevoile lor și care au
adus agilitate și eficiență în lanțurile
logistice, permițându-le să comande,
re cepționeze și să expedieze partide
mici de marfă la nivel național, Pan-
Eu ropean sau global, într-o manieră
JIT, să reducă sau să elimine depo -
zi ta rea, iar eficiențele câștigate să se

traducă în reduceri de costuri la nivel
de raft sau la consumatorul final. 

Sisteme
Întreaga industrie și jucătorii aces -

teia sunt într-o evoluție continuă răs -
pun zând la sau anticipând tendințele
din piață și nevoile clienților. Sisteme
avansate de IT, incluzând WMS
(Ware house Management Systems),
TMS (Transport Management Sys -
tems), live Track and Trace solutions,
dovada livrării (POD) instantanee on -
line, Interfețe live cu sistemele clie n -
ților, Monitorizare GPS etc nu mai sunt
surse de avantaj competitiv, ci au de -
ve nit pre-condiții necesare pentru a
câș tiga și menține un cont bun și, în
cele din urmă, necesare supraviețuirii.

Cărăușii tradiționali au început să
construiască și să opereze depozite
moderne, furnizorii de servicii logistice
folosesc nu numai transport sub con -
trac tat, ci fac leasing la flote spe cia -
li zate (remorci cu camere multiple de
temperatură controlată, remorci pentru
confecții pe umerașe sau remorci din
aluminiu securizate și monitorizate
pre cu m și swap bodies). Aproape
toată lumea oferă servicii cu valoare
adăugată, cum ar fi picking, împa che -
ta re, multi pachete promoționale, eti -
che tare, ajungând până la testare,
reparații, inspecție și logistică de retur
(reverse logistics).

Transport feroviar
și rutier
Deși transportul feroviar are un

mare potențial pentru dezvoltare,
încer cările timide de a crea servicii re -
gulate care să traverseze țara nu au
avut mult succes, clienții fiind des cu -
ra jați de disciplina acestor servicii pe
care le consideră ieftine, dar impre -
cise. Infrastructura rutieră suportă
greul tranzitelor naționale precum și
al celor Vest - Est. Coridorul Pan Eu -
ro pean IV (Constanța - București -
Pitești - Sibiu - Arad - Nădlac) ar trebui
să facă legătura dintre poarta estică
de intrare în Europa (Constanța) și
infrastructura dezvoltată care începe
din Ungaria și Austria.

Danor IONESCU
CEO Pall-Ex

Evoluție și inovație continue
în sectorul logistic românesc
Cerere crescută pentru
soluții integrate
Jucătorii din industria de logistică din România se reinventează în
mod continuu prin inovarea modelelor de afaceri și a abordării
diferitelor provocări și prin introducerea de procese predictibile și
transparente pentru a răspunde unei cereri crescute de soluții
credibile pentru fulfilment și, în special, pentru comerțul online.

PUBLICITATE

Danor 
Ionescu

România, 
așezare
ideală

Țara noastră este ideal locată să
atragă hub-uri regionale și
intermodale pentru a deservi
întreaga regiune. Mulți producători
și distribuitori multinaționali și-au
plasat Centrele Regionale de
Distribuție în România sau la
granițele acesteia cu Ungaria,
Bulgaria și Serbia.

Centre logistice în România -
previziuni (Sursa: Arhicom)

Coridoare de transport în România

România în rețeaua europeană
de transport 
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S tresul la locul de muncă apare
atunci când cerinţele postului
de păşesc capacitatea lucrăto -

ru lui de a le face faţă. Lumea în care
trăim aproape că ne obligă să facem
totul în grabă, iar statul peste program,
lucrul de acasă şi şedinţele inter mi na -
bile pot crea un mediu propice situa -
ţiilor stresante. Atât stresul social cât
şi cel emoţional pot fi cauzate de relaţii
conflictuale fie cu cei apropiaţi, fie cu
persoanele de la serviciu. Iar un mediu
familial tensionat, la care se adaugă
pro blemele de la serviciu pot, în scurt
timp, să macine atât psihicul, cât şi
or ganismul. În acest context, devenim
stre saţi din orice, iar nivelul produc ti -
vi tăţii scade semnificativ.

Costuri enorme din
cauza afecţiunilor
psihice
Studiile arată că stresul ocupă

locul al doilea în topul problemelor de
sănătate cel mai frecvent raportate în
Eu ropa şi, împreună cu alte riscuri
psi hosociale, este considerat a fi cau -
za a peste jumătate (50-60%) din nu -
mă rul total de zile lucrătoare pierdute.

Costurile totale ale problemelor de
sănătate psihică înregistrate în Europa
(a sociate sau neasociate locului de
mun că) sunt estimate la 240 de mili -
ar de de euro pe an. De asemenea,
stre sul la locul de muncă poate contri -
bui la creşterea ratei de pensionare
anticipată, în special în rândul func -
ţio narilor. Cu toate acestea, peste ju -
mătate din lucrătorii din Europa rapor -
tează că stresul la locul de muncă
este un aspect obişnuit acolo unde
lu crează, iar aproximativ patru din
zece lucrători consideră că stresul nu
este bine gestionat la locul lor de
muncă. Din cauza stresului lucrătorii
pot lipsi de la lucru o perioadă mai
îndelungată de timp mai ales atunci
când sunt afectaţi şi de alte probleme
psi hologice la locul de muncă, pentru
ca atunci când se reîntorc la lucru să
fie incapabili să funcţioneze la întreaga
lor capacitate.

Angajaţii sănătoşi -
cheia unei afaceri de
succes
Acesta este unul dintre elementele

de bază de care trebuie să se ţină

seama în special în perioade de incer -
ti tudine economică, atunci când este
esenţial ca întreprinderile să îşi men -
ţi nă productivitatea, când se lucrează
sub presiunea termenelor-limită şi
când probabilitatea de a se produce

erori şi accidente este mult crescută.
Ar putea fi tentant, în condiţiile locurilor
de muncă moderne, unde presiunea
este mare, să nu se ţină seama de
securitatea şi sănătatea în muncă
(SSM) şi să se considere că acestea
re prezintă o „sarcină administrativă”
care înseamnă pur şi simplu respec -

ta rea obligaţiilor legale. O astfel de
abordare ar fi însă contraproductivă.
Este întotdeauna important ca riscurile
existente la locul de muncă să fie
cunoscute şi ţinute sub control.

Potrivit studiilor realizate de
Agenţia Europeană pentru Sănătate
şi Securitate în Muncă (EU-OSHA)

ca uzele ce duc la amplificarea stre su -
lui la locul de muncă ţin de: 

- hărţuirea psihologică sau sexuală
la locul de muncă - victimizarea, umi -
li rea, subminarea sau lansarea de a -
meninţări din partea şefilor sau a co -
legilor faţă de un salariat sau de un
grup de salariaţi;

- repartizarea inechitabilă a muncii,
a recompenselor, a promovărilor sau
a oportunităţilor de carieră;

- comunicarea ineficientă, schim -
bă rile organizaţionale gestionate neco -
res punzător şi nesiguranţa locului de
muncă;

- dificultăţile în ceea ce priveşte
îm binarea angajamentelor de la locul
de muncă cu cele de acasă.

Dar stresul în muncă poate fi evitat
iar acţiunile de reducere a acestuia
pot fi foarte rentabile. Eva lua rea
riscurilor de stres în muncă im plică
aceleaşi principii şi procese de bază
ca şi evaluarea celorlalte riscuri de la
locul de muncă. Includerea anga ja -
ţilor şi a reprezentanţilor lor în pro ce -
sul de evaluare este indispensabilă
reuşitei acestuia; ei trebuie consultaţi
pentru identificarea cauzelor stresului,
a grupelor care sunt victimele aces -
tuia, precum şi a soluţiilor care trebuie
adoptate pentru a ajuta. Stresul în
muncă poate genera stări ca: depre -
sie, anxietate, nervozitate, oboseală
şi afecţiuni cardiace. În afară de aces -
tea, stresul antrenează perturbări con -
siderabile pe planul productivităţii,
creativităţii şi competitivităţii. Fiecare
din tre noi poate fi victima stresului
legat de activitatea profesională, indi -
fe rent de domeniul de activitate sau
de mărimea întreprinderii în care
lucrăm.

Dar despre modul în care poate fi
gestionat stresul în cadrul companiei,
vom vorbi în numărul din septembrie
al revistei Ziua Cargo.

Andreea ALECU
andreea.alecu@ziuacargo.ro

Despre managementul
stresului
Profesia şi locul de muncă reprezintă un aspect important în viața
fiecăruia dintre noi. În afară de a fi principala sursă de venituri,
serviciul contează şi din multe alte puncte de vedere, influenţând
imaginea de sine şi viaţa socială. Dar el constituie deseori şi o
importantă sursă de stres. Despre cauzele acestuia, riscurile
psihosociale, dar şi despre cum poate fi combătut stresul, vom
discuta într-o serie de articole.

Ce cred lucrătorii europeni despre stresul la
locul de muncă?

Un sondaj de opinie paneuropean efectuat recent arată că:
- 72% dintre lucrători consideră că reorganizarea sau nesiguranța locului de
muncă reprezintă una dintre cele mai frecvent întâlnite cauze ale stresului la
locul de muncă;
- 66% atribuie stresul „numărului de ore lucrate sau volumului de muncă”;
- 59% atribuie stresul faptului că „sunt supuși unor comportamente
inacceptabile, precum hărțuirea psihologică sau sexuală”;
- 51% din numărul total al lucrătorilor raportează că stresul la locul de muncă
este ceva obișnuit acolo unde lucrează;
- aproximativ patru din zece lucrători consideră că stresul nu este bine
gestionat la locul lor de muncă.

Informaţiile care stau la baza
acestei serii de articole ne-au
fost puse la dispoziţie de Toyota
Material Handling Romania,
partener al campaniei
„Managementul stresului pentru
locuri de muncă sănătoase”
desfăşurate de EU-OSHA.

Stresul - o problemă
organizaţională, 

nu o culpă individuală
Campania paneuropeană „Managementul stresului
pentru locuri de muncă sănătoase” coordonată de
Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în
Muncă oferă atât lucrătorilor, cât şi angajatorilor sprijin
şi orientări pentru gestionarea stresului şi a riscurilor
psihosociale la locul de muncă, promovând utilizarea
unor instrumente practice şi uşor de folosit pentru
facilitarea acestei gestionări. Organizaţia contribuie
astfel la transformarea Europei într-un loc de muncă
mai sigur, mai sănătos şi mai productiv. Înfiinţată de
Uniunea Europeană în 1996, agenţia reuneşte
reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai guvernelor
statelor membre, ai organizaţiilor angajatorilor şi ale
lucrătorilor, precum şi cei mai buni experţi din fiecare
stat membru al UE şi din afara acesteia.
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Întrebările lunii AUGUST (etapa 69)

1. TQM are ca țintă centrală
a. Implicarea angajaților
b. Îmbunătățirea continuă a proceselor
c. Satisfacerea clienților
d. Benchmarking
2. Benchmarking-ul este o

_____________________ prin
care organizațiile să poată
compara performanța lor într-un
proces special cu cea a „celui
mai bun din clasa sa” de
organizații aflând modul în care
organizația atinge aceste niveluri
de performanță.

a. gândire sistemică
b. perspectivă holistică
c. metodă sistemică
3. Standardele ISO oferă

__________________ pentru
companiile și organizațiile ce
doresc să se asigure că
produsele și serviciile lor
îndeplinesc în mod constant
cerințele clienților, iar calitatea
este permanent îmbunătățită.

a. orientări și instrumente
b. instrumente și servicii
c. orientări
d. instrumente

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 69-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 septembrie 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 august şi

variantele corecte de răspuns vor
fi publicate în numărul din

septembrie al revistei
ZIUA CARGO.

Întrebările lunii IULIE (etapa 68) şi răspunsurile corecte:

1. La ce este utilă modificarea
EAN 8?

a. Pentru identificarea
componentelor auto

b. Pentru identificarea produselor din
depozit

c. Pentru identificarea articolelor mici
- CORECT

d. Pentru identificarea articolelor
mari

2. Ce înseamnă „Benchmarking”?

a. Procesul de comparare a
performanțelor clienților

b. Procesul de comparare a
performanțelor furnizorilor

c. Procesul de comparare a
performanțelor proprii cu
performanțele unor entități
considerate de referință -
CORECT

d. Procesul de comparare a
performanțelor personalului

3. Ce este Coeficientul 
de Calitate în depozit 
(CCD)?

a. Acuratețea Interviului x Acuratețea
Inventarului

b. Acuratețea Inventarului x
Acuratețea Picking-ului

c. Acuratețea Livrării x Acuratețea
Inventarului - CORECT

d. Acuratețea Recepției x Acuratețea
Livrării

Câştigătorii lunii IULIE
RRaadduu  PPaauull  AAlleeccuu,,  OOaannaa  CCiioorrtteeaa  șșii  AAlleexxaannddrraa  TTrruușșccăă

EEii  aauu  ffoosstt  aalleeșșii  pprriinn  ttrraaggeerree  llaa  ssoorrțții  ddiinnttrree  ccoonnccuurreennţţiiii  ccaarree  aauu
rrăăssppuunnss  ccoorreecctt  llaa  îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  iiuulliiee,,  cceeaa  ddee--aa  6688--aa  eettaappăă  aa
ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă..

LLiissttaa  ccoonnccuurreennțțiilloorr  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt::
AAlleexxaannddrraa  TTrruușșccăă,,  RRaadduu  VVllaassee,,  RRaadduu  PPaauull  AAlleeccuu,,  AAddrriiaann  VVllaassee,,
TTuurrii AAttttiillaa  șșii  OOaannaa  CCiioorrtteeaa..

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (69)

CCoonncceeppttuull
„„PPrreemmiiuumm““
ssee ddeezzvvoollttăă
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CRAIOVA - MANGALIA,
REDUCERE 30% CU
TRENUL

De la 1 august şi până în 13
septembrie, biletul la clasa a II-a
pentru cei care merg cu trenul de la
Craiova spre litoral costă 67,35 de lei
în loc de 90,50 lei la trenul IR
10802/10802-1. Este o reducere de
27,15 lei (30%) acordată de CFR
Călători şi reprezintă cel mai mic preţ
pe această rută. Tariful include prețul
pentru rezervarea locului. Totodată,
se acordă şi o reducere de 25% la
clasa I. Oferta este valabilă numai
pentru pasagerii care călătoresc din
Craiova, Caracal, Roșiori Nord și
Videle, având ca destinație toate
punctele de oprire de pe ruta
Constanța - Mangalia. Oferta nu se
cumulează cu alte reduceri tarifare,
exceptând reducerea de 5% la
cumpărarea online, care este
valabilă numai pentru călătoria dus.

CONTROL LA CONDIȚIILE
DIN TRENURI

În această vară caniculară, condu -
cerea CFR Călători a intensificat
controalele asupra activităţii perso -
nalului feroviar şi a condiţiilor de
călătorie din trenuri. „Pentru a preîn -
tâmpina disfuncționalități tehnice la
nivel de condiții de călăto rie, vom
organiza periodic acțiuni de verificare
a modului în care vor fi pregătite din
punct de vedere tehnic și sanitar
garniturile trenurilor de călători. Acor -
dăm o atenție sporită funcționării
instalaţiilor de climatizare și sanitare,
precum și bunei funcțio nări a ușilor
de acces și inter co mu ni cație, a
sistemului de închidere/deschidere a

ferestrelor, funcționării prizelor
electrice și, în mod special, stării de
curățenie a vagoanelor (exterior,
interior, cabine WC)”, a declarat Iosif
Szentes, directorul general al CFR
Călători. Cel mai recent control a
avut loc în trenurile IR 1645
Bucureşti Nord - Târgu Jiu, IR 1663
Bucureşti Nord - Iaşi, R 9003
Bucureşti Nord - Craio va şi IR 1892
Craiova - Bucureşti Nord. Au fost
depistate activităţi ilegale de comerţ
și nereguli la salu bri zare și
igienizare. Firma de salu brizare a
fost notificată iar CFR Călă tori ia în
calcul rezilierea contrac tului. Cât
priveşte comerţul ilegal, Poliţia de
Transport Feroviar va intensifica
acţiunile de control la urcarea în
trenuri şi în parcursul acestora.

GOODYEAR ȘI
PROVOCĂRILE
VIITORULUI

Milenienii, mai exact generația celor
născuți sau la vârsta adolescenței în
jurul anului 2000, vor un viitor priete -
nos cu mediul în Europa și văd
beneficiile vehiculelor sustenabile ca
fiind de mare ajutor pentru realiza rea
acestui deziderat. Potrivit unui studiu
realizat de către Goodyear Dunlop
Tires Europe (GDTE) în aso ciație cu
ThinkYoung, majori tatea milenienilor
(59,3%) prezice că, în următorii 10
ani, cea mai mare provocare pentru
industria auto va fi construirea de
mașini sustenabile cu un focus
special pe tehnologiile prietenoase
cu mediul. Cercetarea
„ThinkGoodMobility” a fost derulată
în rândul a peste 2.500 de tineri (cu
vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani),
din 12 țări, ce studiază știința,

tehnologia, ingineria, arta, designul,
și matematica, care și-au afirmat
modul în care văd mobilitatea viito -
rului în 2025. Mai bine de jumătate
(49%) dintre tineri cred că vehiculele
eficiente din punct de vedere al
consumului de carburant trebuie să
fie una din ariile centrale ale atenției
lor. Acest procent este chiar foarte
mare în raport cu cei doar 27% care
văd investițiile în transportul public ca
fiind o prioritate importantă. Acest
lucru indică faptul că tinerii europeni
se așteaptă la îmbunătățiri la nivelul
sistemului de transport, dar nu vor ca
libertatea de a alege și de miș ca re
de care se bucură acum să nu fie
restricționate în viitor. De fapt, 85%
dintre respondenți cred că vor avea
propria lor mașină în următorii 10
ani. Alte priorități pentru susținerea
eforturilor sustenabile din următoa -
rea decadă sunt dezvoltarea de
tehnologii inteligente pentru vehicule
inteligente (24,1%), de sisteme de
trafic inteligente pentru vehicule
(17,1%) și de anvelope eco-friendly
și adaptative (18,1%).

SECHESTRU ANAF PE
CONTURILE RATB

ANAF a instituit în 21 iulie poprire pe
conturile RATB - în care sunt operate
și salariile personalului şi se alimen -
tează cu carburant vehiculele -, din
cauza datoriei de 272.431.800  de lei
către bugetul de stat. RATB
precizează că suma provine din TVA
aplicată subvenției acordată benefi ci -
arilor de gratuități și reduceri
(pen sio nari, elevi, studenți etc),
pentru perioada septembrie 2007 -
martie 2013. În 24 iulie, Consiliul de
Administraţie al RATB a aprobat una
din cele două variante propuse de
ANAF: eşalonarea datoriei pe maxim
5 ani. Condiţia este obţine rea unei
scrisori de garanţie bancară sau
încheierea unui contract de ipotecă
sau gaj în favoarea ANAF, având ca
obiect bunuri proprietate a unei terţe
persoane. Emiterea de către
instituţiile bancare a unei scrisori de
garanţie în numele RATB presupune
acordul CGMB privind contractarea
angajamentului şi garan ţiile propuse,
aprobarea Buge tului de venituri şi
cheltuieli al RATB pentru anul 2015,
clarificarea prevederilor care au
generat litigiul cu ANAF astfel încât
să se elimine riscul de neconformi -
tate cu legislaţia fiscală, identificarea,
reglementarea şi implementarea
unor măsuri care vor asigura sursa
financiară supli men tară necesară
plăţilor lunare către ANAF şi achita -
rea la zi a celorlalte datorii către
bugetul statului.

RATB a cerut CGMB - sub
autoritatea căruia se află -
aprobarea majorării costului
călătoriei de la 1,3 lei la 2 lei şi
acordarea gratuităţii numai
pensionarilor a căror pensie
nu depăşeşte 1.500 de lei. La
abonamentele lunare, RATB
propune următoarele tarife: 45
de lei pentru o linie, 55 de lei
pentru două linii, 75 de lei
pentru toate liniile şi 180 lei
pentru toate liniile şi expres.
Preţurile abonamentelor
lunare nominale reduse ar
urma să fie de 22,50 lei pentru
o singură linie, 27,50 lei pentru
două linii, şi 37,50 pentru toate
liniile. Pentru cursele expres,

două călătorii vor costa 10 lei,
10 călătorii - 40 de lei iar un
abonament lunar, 120 de lei.
Un abonament pentru o zi va fi
de 12 lei, unul de 7 zile - 25 de
lei iar unul de 15 zile - 40 de
lei. Suprataxa propusă pentru
nevalidarea abonamentului va
fi de 10 lei iar pentru lipsa
biletului, 100 de lei.

SCUMPIRE RATB DUPĂ 7 ANI

C ampania de achiziții a fost de -
ma rată la începutul anului,
atunci când compania a cum -

pă rat 40 de autobuze articulate, cu
fon duri de la bugetul local. Acum ea
con tinuă, adăugând alte 10 autobuze
par cului, acestea fiind achitate din fon -
duri de la bugetul companiei. Banii
care au făcut posibilă această achiziție
provin dintr-o taxă specială, introdusă
de către CTP Cluj-Napoca în prețul
bi le telor de călătorie. Achiziția s-a rea -
lizat prin Briaris Ind, dealer Iveco în
Ro mânia, vehiculele au garanție 5 ani,
iar costurile totale ale tranzacției se
cifrează la 9,3 milioane de lei.

Sisteme moderne de
monitorizare
Modelul achiziționat este Iveco Ur -

banway, ce are o lungime de 12 m,
auto buz ce corespunde tuturor nor me -
lor europene și românești din do me niu.
Acestea au o capacitate de trans port
de 95 de locuri, din care 27 pe scaune,
și vor deservi în principal rutele ce fac
legătura cu zona indus tria lă a orașului
pe linii precum 50, 41, 40 și 26. Noile
mijloace de transport sunt echipate cu
motoare de tip Tector 7, ce produc 286
CP și respectă nor ma de poluare
EURO 6 grație tehno lo giei Hi-eSCR.
Acest motor lucrează în tandem cu o
cutie de viteze auto ma tă de tip ZF
Ecolife, iar pentru a pu tea fi „stăpânit”
se folosește intarder-ul din dotare și
sistemul electronic de control al frânării,
EBS 5. 

În echiparea autobuzelor livrate că -
tre CTP Cluj se regăsește un sistem

per formant de aer condiționat, ce in -
clu de perdele de aer în dreptul ușilor
pen tru reducerea pierderilor de aer.
Pen tru iluminarea internă s-a folosit teh -
 nologia LED, iar pentru informarea pa -
sagerilor cu privire la rută a fost mon -
tat un sistem infotainment. Pentru
si gu ranța călătorilor, autobuzele au în
do  tare camere de luat vederi (3 la in -
terior și 3 la exterior), prevenind po ten -
țiale acte de vandalism. Acest sis tem
este capabil și de stocarea în re gis trărilor
și imaginilor, nu doar de mo nitorizare.
Pentru a face lucrurile mai simple pentru
călători, autobuzele sunt echipate cu
un sistem de ticketing pentru a valida

legitimațiile de călă to rie, în plus, toți
călătorii care urcă și co boară într-o stație
sunt numărați gra ție unui sistem special.
Șoferul se bu cură, la rândul său, de un
post de con ducere confortabil, cu o
poziție înaltă, vi zibilitate bună și multiple
com par ti mente de depozitare.

Pe segmentul ce ține de manage -
men tul vehiculelor, lucrurile sunt bine
definite, existând un computer ce co -
lec tează, înmagazinează şi transmite
datele privind activitatea autobuzului.
Acesta este dotat cu GPS și cu tot
echi pamentul necesar pentru trans -
mi terea online şi wireless a datelor
pri vind exploatarea. Din acest com -
pu ter se pot descărca date precum
con sum de combustibil pe anumite
intervale (ore, schimb, instantaneu
etc), numărul de călători transportaţi,
par cursul (nr. de km/schimb, la o dată
anu me, într-un interval stabilit), eve -
ni mente rutiere (blocaje în trafic, ac -
ci dente, distrugeri interioare ale au -
tove hiculului), numărul de ore de
funcţionare a autovehiculului sau a
unor componente ale acestuia (aerul
condiţionat), numărul de ore de imo -
bi lizare a autovehiculului sau informaţii
privind perioada efectuării lucrărilor
pla nificate de întreţinere.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Autobuze noi 
pentru Cluj
Compania de Transport Public din Cluj-Napoca a achiziționat
10 autobuze noi, marca Iveco, completându-și parcul auto.

EURO 6 cu HI-eSCR
HI-eSCR este o tehnologie dezvoltată de către grupul Fiat, reprezentând unul
dintre avantajele principale ale motoarelor produse de către grup. Acesta
este un sistem inovator de post-tratare a gazelor de combustie, care permite
obținerea unui nivel redus de poluare fără a fi necesară recircularea gazelor
de ardere, crescând astfel fiabilitatea sistemului de propulsie.



teriu de alegere a pasagerilor români
în ceea ce privește transportatorul era
pre ţul. Acum am văzut însă că oamenii
încep să caute şi calitatea, lucru care
nu poate decât să mă bucure, deoa re -
ce suntem în măsură să oferim as ta“,
a completat directorul general Atlassib.

Servicii complete,
prezență în toată
Europa
Prezența Atlassib în toate zonele

unde există comunități de români re -
pre  z intă unul dintre factorii importanți
care asigură stabilitate afacerii.

„Românii se orientează după piaţa
muncii mergând acolo unde găsesc
con diţii mai bune de viaţă şi, bine în -
ţe les, se întorc, periodic, acasă. A ces -
ta este unul dintre motivele pentru
care la absolut toate liniile noastre am
păstrat această idee, de a acorda re -
du cere la biletele dus-întors. În gene -
ral, discutăm de o reducere de
10-15% tocmai pentru fidelizare şi
pentru a-i asigura pe toţi clienţii noştri
de con tinuitatea serviciilor noastre“, a
arătat Daniel Micu.

Totodată, serviciile adiționale pre -
cum cel de coletărie și transfer de bani
completează funcțional afacerea de
transport, întărind legătura cu co mu -
ni tățile de români stabiliți în străinătate.

„Constatăm, în ultima vreme, o
scă dere pe transfer de bani în special
pe Italia, dar se compensează cu creş -
teri pe Belgia, Olanda. Referitor la ac -

tivitatea de coletărie, trebuie avut în
vedere şi faptul că acolo unde piaţa
de pasageri suferă o uşoară contrac -
tare, se observă întotdeauna o creş -
te re a pieţei în activitatea de curierat.
Dacă românii nu mai pot să se depla -
se ze spre ţară, dacă nu mai pot să fa -
că sărbătorile acasă, atunci cu sigu -
ran ţă creşte volumul trimiterilor, fie
co lete poştale, fie transfer de bani“, a
arătat Daniel Micu. 

Concurența neloială rămâne un
motiv de îngrijorare, reprezentanții
Atlassib considerând că aceasta re -
pre zintă una dintre cauzele pentru
care nu există investiții străine în trans -
por turile rutiere de călători din
România.

„Rezultatele noastre sunt influen -
ța te de multe elemente, iar unele nu
de pind de noi. Piața neagră şi gri exer -
cită în continuare o presiune mare,
dar sperăm că instituţiile statului îşi
vor face treaba. Atlassib pune accent
pe satisfacţia clientului şi vrem ca
acesta să apeleze în continuare cu
în credere la serviciile noastre“, a con -
cluzionat directorul general Atlassib.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziaucargo.ro

A utocarele sunt parte dintr-o
edi ție aniversară, având prin -
tre dotări sisteme de asistență

la frânare și asistență la menținerea
benzii de rulare.

Totodată, această nouă achiziție
con firmă succesul unuia dintre cele
mai recente proiecte Atlassib - cursele
premium. Astfel, unul dintre autocare
a fost special conceput pentru acest
serviciu, ce asigură un confort superior
pasagerilor.

„În ceea ce priveşte cursele pre -
mium, dacă vorbim de dinamică, este
suficient să spunem că anul trecut am
lansat acest concept cu primul autocar
vişiniu, iar acum avem șapte astfel de
au tocare. Deocamdată doar pe Italia,
de oarece nu putem satisface nici ce -
re rile de pe această relație. Diferenţa
se vede în confort, în viteză de depla -
sa re, în faptul că este vorba despre
curse directe şi sunt evitate în foarte
mare măsură transferurile. Să nu
uităm şi de celelalte facilităţi: mini bar
gratuit, scaune cu un confort superior,
se oferă băutură la bord, o masă cal -

dă, cafea, Internet. Un bilet la o cursă
premium este mai scump cu 5 euro,
iar la scurt timp după dezvoltarea
aces tui concept, am avut confirmarea
fap tului că am luat o decizie corectă“,
a explicat Daniel Micu, director ge ne -
ral Atlassib.

Lansarea curselor premium con -
fir mă o nouă tendință apărută pe piață
- tot mai mulți pasageri sunt gata să
plă tească mai mult pentru servicii de
calitate superioară.

„Din păcate, a existat o perioadă
destul de lungă în care principalul cri -

august 2015 ..................................................................................................................................................

L
IV

R
A

R
E

59.................................................................................................................................................. august 201558

L
IV

R
A

R
E

Conceptul „Premium“
se dezvoltă
Atlassib a achiziționat 15 autocare Mercedes-Benz Tourismo,
respectând planul anual de reîmprospătare a flotei.

FIŞĂ TEHNICĂ
MERCEDES-BENZ

TOURISMO 15 RHD
Motor: OM 470
Capacitate: 10,7 l
Putere: 394 CP/1.800 rpm
Cuplu: 290 Nm/1.100 rpm
Transmisie: GO 250-8 PowerShift
Capacitate: 55 de locuri
Opționale: dormitor șofer (cu

interfon, încălzire și iluminare),
toaletă.

Daniel Micu, director general Atlassib: 
„Oriunde în Europa, o comunitate românească este definită prin trei elemente
- biserică, consulat şi Atlassib. Autocarele noastre parcurg anual aproape 49
de milioane de km.“

„Cu ocazia curselor premium, am
constatat că România stă foarte
bine la capitolul internet. În
celelalte ţări, mai ales în Italia,
internetul pe drumurile naţionale
este mult sub cel din România.“
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VOLKSWAGEN TRANSPORTER

T6, generaţia
confortului
şi a siguranţei
Volkswagen a ajuns în România cu cea de-a şasea generaţie
Transporter. Primele cinci generaţii s-au dovedit a fi modele de
mare succes pe segmentul de piaţă acoperit, iar acum este rândul
celei de-a şasea să menţină steagul sus.

ne şi redesenate, bazate pe tehnolo -
gia LED, cu benzile cromate din grila
radiatorului, cu noul model de hayon
şi jantele de aliaj uşor. Pentru perso -
na lizarea maşinii, producătorul oferă
versiuni diferite de habitaclu, în funcţie
de activitatea pe care urmează să o
des făşoare. Designul elegant, spaţiile
de depozitare bine gândite, viziunea
de ansamblu, toate stau sub semnul
funcţionalităţii. Posibilităţile configurării
indi viduale a scaunului şoferului fac
din T6 un „birou mobil“ foarte confor -
tabil. O serie consistentă de sisteme
de asistenţă şi siguranţă pentru şofer
îl pot ajuta pe acesta să identifice şi
să prevină situaţiile critice din timp.
Există şi sisteme ce acţionează post-
impact, cu rolul de a minimiza
pagubele. Este vorba de Automatic
Post-Co llision Braking System, care
de clan şează frânarea automată, după
ac cident, cu scopul de a preveni coli -
ziuni secundare. În materie de confort,
totul este superlativ. Discutăm de un
model unde calitatea materialelor,

func ţionalitatea echipamentelor, siste -
mul ingenios de şine culisante din
compartimentul pasagerilor conferă
cel mai înalt grad de confort pe timpul
deplasărilor. Spaţiul de depozitare ge -
neros, scaunele ergonomice şi confor -
ta bile asigură o atmosferă plăcută,
relaxată, atât pentru şofer cât şi pentru
pasageri. În ceea ce priveşte sistemul
info tainment, noul Multivan este echi -
pat cu cele mai noi sisteme radio şi
de navigaţie, oferind o foarte bună
com patibilitate multimedia. Interfaţa
„Com fort” pentru telefonul mobil oferă
o recepţie foarte bună, iar prin serviciul
Car Net „App Connect”, aplicaţiile din
smartphone-uri sunt replicate pe dis -
play-ul sistemului radio sau de na vi -

FIŞĂ TEHNICĂ
VW T6 MULTIVAN

Motorizare: 2.0 TDI, 1.968 cmc
Putere: 150 CP 
Transmisie: manuală, 6+1 trepte
Emisii: 161 g/km
Locuri: 6
Masa totală: 3.000 kg
Dotări: pilot automat adaptiv (ACC),

suspensie ajustabilă (DCC), piele
Alcantara, Privacy Glass

Consum test: urban: 10 l/100 km;
extraurban: 8 l/100 km

F aţă de generaţia precedentă,
pe care încă nu am apucat să
o considerăm „cea veche“,

noul T6 este un upgrade fin. Chiar
dacă linia de design a fost păstrată,
aceasta este adusă în zilele noastre,
detalii precum luminile de zi ale
Multivanului (daylight running lights -
DRL) te duc cu gândul mai degrabă
în viitor.

T6 Multivan
Acest nou model încearcă să com -

bine designul modern cu accentele
retro ale modelului T1 lansat acum 65
de ani. Tehnologia este de ultimă ge -
ne raţie, motoarele respectă normele
de poluare EURO 6 iar în dotarea
stan dard au primit tehnologia BlueMo -
tion. La interior au fost folosite mate -

ria le de calitate superioară, scaunele
sunt extrem de confortabile, iar siste -
mul infotainment şi multitudinea de
sis teme de siguranţă şi asistenţă
repre zintă vârful. Este cel mai arătos,
dar şi cel mai bine dotat Multivan de
până acum. Designul modern, cu for -
ma bine definită şi linii clare, este ca -
rac teristic întregii game de modele T6,
care atrage privirile cu farurile moder -
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el schimbat faţă de pre decesorul său,
partea frontală fiind (vrând-nevrând)
cea la care dife ren ţele sunt vizibile,
unde grila a fost re de senată, asemenea
farurilor, dar şi sto purilor spate. Nu exis -
tă atâtea do tări, standard ori suplimen -

ta re, despre care să discutăm, însă, cu
toate aces tea, este un model pe care
şoferii de pe acest segment şi-l vor dori.
Mate ria lele folosite la interior, ca şi la
Multi van, sunt cu o clasă mai sus decât
ne aşteptam. Pentru a creşte gradul de

si  guranţă, modelele din seria T6 (Trans -
por ter, Caravelle sau Multivan) vin echi -
pa te cu un modul Bluetooth, indiferent
dacă este prezent sau nu sistemul de
infotainment, dar, în cazul modelului
testat, am beneficiat de sistemul op ţio -
nal Composition Media, cu touchscreen.
Chiar dacă eram obiş nuiţi cu un volan
multifuncţional şi îm brăcat în piele, sen -
zaţia de la bordul fur gonului a fost una
plăcută, poziţia înal tă de condus oferind
multă vizibi litate şi confort. Asta în ciuda
faptului că scaunelor le poate fi reglată
doar poziţia spătarului, iar volanului doar
înălţimea. Pasagerii au spaţiu suficient
pe bancheta dublă, totuși, dacă dis cu -
tăm de două persoane, ambele cu o
greutate şi înălţime peste medie, pot
apărea dificultăţi la drumurile mai lungi.

Latura practică
Din punctul de vedere al spaţiilor

de depozitare, noul Transporter este
bine pregătit. Pe lângă torpedou, exis -
tă un spaţiu de depozitare în partea
fron tală a plafonului, buzunarele de uşi
sunt încăpătoare, iar pentru cei ce
lucrează cu acte, există pe planşa de
bord mai multe decupaje, de care aceş -
tia sigur se vor bucura. Com par timentul
de marfă a fost conceput pentru o folo -
sire cât mai eficientă a spa ţiului dispo -
ni bil. Modelul testat de noi, cel cu am -
pa tament scurt, poate primi un maxim
de 4,3 mp sau 5,8 mc. Varianta scurtă
cu plafon mediu are un volum de 6,7
mc, asemenea celei lungi cu plafon nor -
mal; versiunea lungă cu plafon mediu
ajunge la 7,8 mc, în timp ce aceeaşi ver -
siune lungă, dar cu plafon înalt, atinge
chiar 9,3 mc. Spaţiul cargo se acce -
sea ză pe par tea laterală dreaptă, unde
există o uşă culisantă, sau prin spate,
unde există două uşi de dimensiuni
ega le, cu balamale, ce pot fi deschise
până la 270 de grade. Trebuie men ţio -
nat şi fap tul că acest model de furgon,
echi  pat cu motorul 2.0 TDI de 84 CP,
aşa cum a fost cel testat de noi, s-a
des  curcat fără probleme în traficul ur -
ban, având suficient cuplu pentru a miş -
ca maşina cu dezinvoltură chiar şi atunci
când este încărcată.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

ga ţie. Serviciile online oferite de Car-
Net „Guide & Inform” completează sis -
temul propriu de navigaţie al auto ve -
hiculului. 

BlueMotion standard
Dar nu trebuie să uităm de unde

am plecat. Această maşină, la bază,
trebuie să fie eficientă, iar noua ge -

ne raţie de motoare oferă un consum
de combustibil impresionant de mic,
fără a afecta plăcerea condusului.
Pen tru noile motoare TDI, EURO 6,
teh nologia BlueMotion este oferită în
dotarea standard. Există 4 versiuni de
putere pentru legendarul TDI, de 84,
102, 150 şi 204 CP, iar pentru fanii
ben zinei au fost create două variante,
tot de 2 litri, de 150 sau 204 CP. Trac -

ţiu nea integrală 4MOTION, disponibilă
opţional, şi cutia automată DSG cu 7
trepte de viteză redefinesc viziunea
despre cum ar trebui să se comporte
un vehicul din această clasă. Chiar şi
în varianta cu transmisie manuală,
aşa cum a fost modelul testat de noi,
sen zaţia întâlnită la volanul acestei
ma şini este remarcabilă, şi nu nea -
parat prin sportivitate pentru că dis cu -
tăm totuşi de un propulsor 2.0 TDI de
150 CP, ci mai degrabă prin atitudine.
Modelul testat a fost unul special,
ediţia „Generation Six“, care are la
bază versiunea Multivan Comfortline
şi beneficiază de blocuri optice cu
LED-uri, piele alcantara, de geamuri
cu tentă, suspensie reglabilă (Normal
- Confort - Sport) şi multe alte opţio -
nale. În plus, clienţii pot opta pentru
o caroserie în două nuanţe şi pentru
jante de 18 inch cu aspect retro.

T6 clasic
Chiar dacă versiunea Multivan este

una spectaculoasă, cărăuşii cu si gu -
ranţă nu privesc vehiculele comer cia le
din punctul de vedere al unui om de
rând. Transportatorul doreşte ca maşina
să care marfă, să îi producă bani şi să
aibă costuri de întreţinere mici. Aici întră
în scenă modelul furgon al lui Trans -
porter, generaţia a şasea. Vanul este şi
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FIŞĂ TEHNICĂ
VW T6 VAN

Motor: 2.0 TDI, 1.968 cmc
Putere: 84 CP
Transmisie: manuală, 5+1 trepte
Emisii: 149 g/km
Locuri: 3
Volum marfă: 5,8 mc
Suprafaţă marfă: 4,3 mp



Pe de altă parte, proiectul a stârnit
și preocupări ecologice. Biologii și-au
exprimat îngrijorarea că acest proiect
va avea un impact asupra biodiver si -
tă ții și ecosistemului din Marea Medite -
rană. Peste 1.000 de specii invazive
au pătruns în Marea Mediterană prin
Ca nalul Suez de la construcția lui la
jumătatea secolului 19, activitățile
umane devenind cauza principală a
declinului biodiversității maritime. 

Expansiunea canalului și rea li za rea
tunelelor au avut un cost pre conizat de
aproximativ 60 miliarde lire egiptene
(8,4 miliarde USD), jumătate pentru să -
parea noului canal și cealaltă jumătate
pentru cele șase noi tuneluri. Pre șe -
dintele el-Sisi a refuzat să permi tă
investitorilor străini să participe la pro -
iect, dar le-a solicitat egiptenilor să o
facă. Inițial, a fost finanțat prin bursă,
per mițând o proprietate privată parțială
asu pra proiectului. Apoi, Guvenul și-a
schimbat strategia de finanțare, recur -
gând la certificate de investiții cu do bân -
dă care nu oferă drept de pro pri e tate
investitorilor. Cetățenilor li s-a cerut să
cumpere certificate în valoare de 10,
100 sau 1.000 lire egiptene, cele mai
„mici” astfel de certificate permițându-le
inclusiv studenților să investească în
pro iect. Patru bănci au vândut certificate
netransferabile, pe 5 ani, cu dobândă
de 12%, pentru cele de 1.000 lire a -
ceasta urmând să fie plătită trimestrial,
iar pentru cele mai mici, la termenul de
5 ani. 82% din cer ti ficate au fost vândute
către per soa ne individuale și toate cer -
tificatele emi se de Banca Centrală s-au
vândut în numai opt zile lucrătoare. 

Construcția
Pe 19 august 2014, 42 companii

au fost selectate pentru a lucra la ca -
nal, sub supravegherea forțelor arma -
te. În octombrie, Egiptul a semnat con -
tracte cu șase companii de dragaj:
Com pania Națională de Dragaj Marin
din Emiratele Arabe Unite, Royal Bos -
kalis Westminster și Van Oord, ambele
din Olanda, Jan de Nul Group și Deme
Group din Belgia și Great Lakes
Dredge and Dock Company din SUA.
Companiile au lucrat pe cinci zone, în

timp ce pe a șasea au lucrat inginerii
din Armata Egipteană. 

În octombrie, compania de stat
The Arab Contractors și firma privată
Orascom Construction Industries
(OCI) au fost selectate să construiască
pa tru tuneluri, două rutiere și două
feroviare. În noiembrie, s-a anunțat
că firma germană Herrenknecht a fost
selectată pentru a oferi echipamentul
de foraj pentru tuneluri. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

P roiectul a adăugat o a doua
„ban dă” de navigație de 35 km
la canalul deja existent, acesta

din urmă având o lungime de 164 km;
a ceastă bandă permite navigația se -
pa rată a navelor în direcții opuse de
cir culație. Proiectul a presupus, de a -
se menea, adâncirea și extinderea unei
secțiuni de 37 km a canalului exis tent. 

Înainte de implementarea acestor
modificări, marea parte a canalului
avea o lățime de numai o bandă de
na vi gație, cu un număr limitat de ba -
zi ne mai late. Lărgirea canalului se
pre co nizează că va scurta timpul de
aș teptare al navelor de la 11 la 3 ore
și va crește capacitatea Canalului
Suez de la 49 la 97 nave pe zi. Con -
struc ția noului canal fusese inițial pla -
ni ficată a dura cinci ani, apoi a fost re -
du să la trei, în final președintele
E gip tului, Abdel Fattah el-Sisi impu -
nând un termen de un sigur an. 

Inițial, au apărut ceva dificultăți
teh nice, cum ar fi inundarea noului

canal din cauza infiltrațiilor din cel
existent, dar lucrările au fost finalizate,
așa cum fusese stabilit, în iulie 2015.
Canalul a fost inaugurat oficial pe 6
august, în cadrul unei ceremonii la
care au participat mai mulți lideri de
stat străini. 

Sunt planificate, de asemenea, șase
noi tuneluri rutiere și feroviare care să
conecteze peninsula Sinai cu Egiptul
continental; în prezent, există numai un
singur tunel, denumit Ahmed Hamdi. 

Investiții, beneficii
și riscuri 
Președintele Autorității Canalului

Suez, vice-amiralul Mohab Mamish,
a anunțat că veniturile realizate de
către canal vor sări de la 5 la 12,5 mi -
liarde dolari anual. Dar, potrivit exper -
ți lor egipteni în domeniul economic,
esti marea unei dublări a traficului în
pri mul an de operare este întrucâtva
exa gerată. 
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Noul Canal Suez Noul Canal Suez
Lungime: 71,99 km
Începerea construcției: august

2014
Finalizarea lucrărilor: 23 iulie 2015
Inaugurare: 6 august 2015

Vechiul Canal Suez
Lungime: 193,30 km
Începerea construcției: 25 aprilie

1859
Finalizarea lucrărilor: 17 noiembrie

1869„Noul Canal Suez” este numele unui proiect egiptean care și-a propus
extinderea existentului Canalului Suez, localizat între Marea
Mediterană și Marea Roșie. Acesta a fost lansat simultan cu planurile
de a construi șase noi tunele pe sub canal și de a transforma o zonă
cu o suprafață de 76.000 kmp de pe ambele maluri într-un hub logistic,
comercial și industrial. Lucrările au fost terminate pe 23 iulie, iar
canalul a fost dat în folosință pe data de 6 august a acestui an.
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Lipsa de energie care vă
caracterizează în această

perioadă este posibil să vă aducă
multe neajunsuri. Încercaţi să
descoperiţi bucuriile vieţii şi în
lucruri mai mărunte, la care poate
nici nu v-aţi gândit până acum.
Dacă aveţi posibilitatea, călătoriţi
mai mult decât de obicei: locuri
noi, oameni noi, experienţe noi...
vă pot ajuta să reechilibraţi
balanţa.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Activităţile profesionale
devin prioritatea numărul

1 pentru dumneavoastră. De
modul în care puneţi lucrurile la
punct acum, depinde excelenţa
rezultatelor pe termen lung.
Acţionaţi întotdeauna la primul
impuls, dar numai dacă este de
natură pozitivă. Drumuri multe, şi
lungi, şi scurte. Conduceţi relaxat
- veţi ajunge în siguranţă la
destinaţie.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Este o perioadă un pic
mai dificilă pentru

dumneavoastră, în care resursele
energetice încep să se epuizeze.
Concentraţi-vă atenţia asupra
priorităţilor şi ignoraţi detaliile
nesemnificative, chiar dacă unele
dintre ele vă agasează. Veţi
călători ceva mai mult decât de
obicei. Planificaţi-vă din timp
agenda de drum. Respectaţi
regulile de circulaţie.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Şi în această perioadă,
în plan profesional, aveţi o

mare forţă de susţinere a tuturor
activităţilor. Profitaţi de forma
bună de care beneficiaţi în prezent
pentru a organiza cât mai bine
lucrurile. Din punct de vedere
financiar, aveţi de aşteptat în
continuare vremuri mai bune. Veţi
călători mai mult decât de obicei:
ţineţi sub control cheltuielile!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Până acum, motoarele
au mers mai mult la

ralanti. Este timpul să luaţi o
decizie clară şi să vă apucaţi de
treabă. Faceţi ordine, pe rând, în
viaţa personală şi imediat apoi în
cea profesională. În funcţie de
cum vă stabiliţi priorităţile,
lucrurile vor reveni pe făgaşul
normal. Veţi călători moderat, însă
pe distanţe lungi. Purtaţi centura
de siguranţă! 

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Lucrurile se
îmbunătăţesc pe toate

planurile, în special pe fondul
activităţilor susţinute în plan
profesional. Menţineţi ritmul de
lucru la acelaşi nivel şi nimic nu
vă poate opri pe calea spre
succes. Veţi călători foarte mult în
această perioadă, în majoritate
drumuri de relaxare. Conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi centura de
siguranţă.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Un pic mai multă
relaxare nu strică nimănui,

aşa că multaşteptatul concediu a
intrat, în sfârşit, pe lista de
priorităţi. Uitaţi de problemele
cotidiene şi evadaţi în locuri noi
pentru a cunoaşte oameni noi şi a
avea parte de noi experienţe de
viaţă. Veţi reveni în viaţa
profesională cu forţe proaspete şi
noi proiecte. Odihniţi-vă înainte de
a urca la volan.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Chiar dacă aveţi senzaţia
că cineva acolo sus nu vă

iubeşte, a sosit timpul să luaţi
măsuri drastice în viaţa
dumneavoastră. Lucrurile bune vin
dacă le aşteptaţi şi mai ales dacă
acţionaţi în sensul de a face lucrurile
cât mai bine. Veţi călători mult, în
locuri minunate. Încărcaţi-vă
„bateriile” de la natură. Evitaţi
conflictele cu partenerii de trafic.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Se anunţă o perioadă
de efervescenţă în ceea

ce priveşte călătoriile pe care le
aveţi de făcut. Înarmaţi-vă cu
răbdare şi asiguraţi-vă că toate
lucrurile sunt puse la punct din
timp, pentru a putea face faţă
întâmplărilor neprevăzute, care
vor fi extrem de multe şi
consumatoare de energie.
Conduceţi preventiv şi nu uitaţi să
purtați centura de siguranţă.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Este o perioadă extrem
de bună pentru

dumneavoastră în toate planurile.
Chiar dacă, în anumite privinţe,
lucrurile par incerte,
perspectivele, şi pe termen scurt,
dar, mai ales, pe termen lung, sunt
excelente. Planificaţi-vă pas cu
pas ceea ce aveţi de făcut şi
menţineţi ritmul de îndeplinire a
proiectelor. Veţi călători moderat.
Conduceţi preventiv.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Vacanţa e aproape de
final. A sosit momentul să

vă concentraţi atenţia asupra
activităţilor profesionale. Evitaţi să
acţionaţi individual: doar lucrul în
echipă este favorizat în această
perioadă. Din punct de vedere
financiar, se anunţă noi
oportunităţi. Atenţie la volan:
concentraţi-vă asupra traficului şi
nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Apar noi oportunităţi în
plan profesional şi finan -

ciar. Succesul este garantat dacă
acţionaţi precis, corect şi foarte
rapid. Nu este o perioadă încărcată
din punctul de vedere al călătoriilor
pe care le aveţi de făcut. Sunt
posibile câteva drumuri neprevă -
zute. Nu apăsaţi prea tare pedala
de acceleraţie şi concentraţi-vă
permanent asupra traficului.

15 august - 15 septembrie 2015




