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A nul a debutat în forță, 2016
promițând, încă din primele
sale zile, oportunități mari

pentru creștere. Însă principalul motor
al dezvoltării rămâne transportul intra-
comunitar. Flote importante de cami-
oane sunt comandate pentru a deservi
ceea ce pare a fi o nevoie insaturabilă
de transport.

Dar oare nu aceasta este premisa
pentru debutul unei crize? Putem
spera totuși că transportatorii au
devenit mult mai precauți, își planifică
investițiile cu mare grijă, controlează
costurile cu mai mare precizie și nu
mai semnează contracte neprofitabile.
Infuzia de experiență adusă de pre-
cedenta criză, precum și conduita mai
strictă a finanțatorilor sunt aspecte
care oferă un anumit grad de confort.

Totuși, profitul aparent confortabil
obținut pe acest segment presupune
un anumit context. În primul rând, o
cerere de transport semnificativ mai
mare decât oferta, lucru care se
întâmplă în cel mai bun caz câțiva ani
la rând, după care ciclicitatea econo-
mică și creșterea parcului auto inver-
sează balanța.

Apoi, este necesar ca transpor-
tatorii Est-europeni să fie mai ieftini
decât cei occidentali, însă relocarea
companiilor de transport din Vest în
țările estice și angajarea de șoferi din
aceste țări diminuează tot mai mult
avantajul costurilor mai mici.

Și, bineînțeles, profitabilitatea este
conectată la costurile de operare, iar
camioanele de ultimă generație se
pliază extrem de bine pe nevoile
transportatorilor. Se va menține, însă,
pe termen mediu și lung trendul de
reducere a consumului mediu de
carburant? Și, apoi, ce se va întâmpla

cu flota de camioane atunci când se
uzează?

Aparent, acesta ar putea fi mo-
mentul ideal pentru a ne gândi la
transportul intern, aflat astăzi în sufe-
rință, în mare măsură din cauza tari-
felor nesustenabile pentru desfășura-
rea unui transport civilizat. TVA a
scăzut, consumul este în creștere,
economia națională continuă să se
dezvolte la rândul ei, o dată cu volumul
mărfurilor transportate - avem premi-
sele pentru corectarea situației, astfel
încât transportul național să devină o
alternativă reală la cel internațional.

Primul pas ar putea fi chiar redis-
cutarea legislației privind diurnele.
Este oare corect ca diurna națională
să fie de zece ori mai mică decât cea
pentru țări străine? Modelul de succes
reprezentat de transportul internațional
și intracomunitar se bazează într-o
măsură importantă pe diurnă. Poate
că sunt prețuri mai mici în România,
dar nici chiar așa!

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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ÎNCĂ DOUĂ LOTURI DE
AUTOSTRADĂ
TERMINATE

Lotul 2 al autostrăzii Timişoara-
Lugoj, de 25 km, a fost deschis
circulaţiei de Crăciun, cu 7 luni în
avans. Totodată, a devenit
funcţional lotul 1 al autostrăzii
Lugoj - Deva, de 10,5 km, terminat
în 2013 şi rămas de atunci
nefuncţional. Acum şoferii pot
merge continuu pe 142 km de
autostradă de la Nădlac până la
Traian Vuia, la intersecţia cu
DN68A. Porţiunea dintre km 54 -
km 79+625 a autostrăzii Timişoara-
Lugoj are terminate, deocamdată,
două parcări de scurtă durată.
Contractul de proiectare şi
execuţie a lotului 2 a fost semnat
în 4 decembrie 2013, iar ordinul de
începere a lucrărilor, în 10 ianuarie
2014. Termenul de finalizare a
lucrării era prevăzut pentru iulie

2016. Constructorul este Asocierea
Tirrena Scavi SpA - Societa
Italiana Per Condotte D’acqua
SpA, iar lucrarea, în valoare de
423.356.307,32 lei, fără TVA, este
cofinanţată din fonduri de coeziune
(85%).

APLICAŢIE ONLINE
PENTRU TRECEREA LA
VAMĂ

Poliţia de Frontieră a pus în
funcţiune o aplicaţie online care
informează unde nu este
aglomeraţie şi configurează
traseul spre acestea. „Aplicaţia
foloseşte modulul de navigaţie
furnizat de Google Maps,
putându-se configura traseul către
un anumit punct de trecere a
frontierei ce înregistrează valori
de trafic scăzute. Timpii de
aşteptare din punctele de frontieră
sunt actualizaţi în timp real, pe
aplicaţie apărând astfel trasee de
culoare verde - acolo unde timpii
de aşteptare sunt de până în 20
de minute, de culoare galbenă -
unde timpii sunt între 20 şi 60 de
minute şi culoare roşie - unde
timpii de aşteptare sunt de peste
60 de minute”, a anunţat Monica
Dajbog, purtătorul de cuvânt al

MAI. Cei care folosesc aplicaţia
pot avea din timp reprezentarea
celui mai bun traseu pentru a
tranzita punctele de trecere a
frontierei României, atât pe sensul
de intrare, cât şi pe cel de ieşire
din ţară. Totodată, pe site-ul
Poliţiei de Frontieră este
funcţională o secţiune cu
informaţii actualizate din două în
două ore privind timpii de
aşteptare la frontiere.

SCHIMBĂRI ÎN
LEGISLAŢIA ISCTR

În 28 decembrie 2015 au fost
publicate în Monitorul Oficial
modificările privind legislaţia
ISCTR, iniţiate de deputatul Lucian
Şova, secretarul Comisiei de
Transporturi şi Infrastructură,
adoptate de Camera Deputaţilor în
9 decembrie. Astfel, Inspectoratul
va fi finanţat integral din bugetul de
stat, personalul său va avea statut
de funcţionar public iar inspectorii
vor avea salarizare similară
inspectorilor ANAF. Totodată,
printr-un amendament la OUG nr.
101/2013 pentru modificarea OG
nr. 26/2011, contribuţia ARR la
ISCTR a scăzut de la 60% la 20%,
iar cea a RAR, de la 20% la 5% din
cuantumul tarifelor încasate pentru
serviciile specifice prestate. Alte
modificări privesc şcolile de şoferi -
procesul de instruire a
conducătorilor auto.

REZILIERE DE
CONTRACT

CNADNR a reziliat contractul cu
firma italiană Salini Impregilo
pentru Lotul 3 al Autostrăzii Orăştie
- Sibiu, demolat din octombrie şi
lăsat de izbelişte, după alunecările
din zona Sălişte - Cunţa. Ministrul
Transporturilor, Dan Costescu,
asigură că până în august
porţiunea de 200 de metri
demolată în toamnă, plus 300 m
pe care au apărut fisuri vor fi
redate circulaţiei. Lucrările de
reconstrucţie vor costa circa 60-70
de milioane de lei. Ministrul
Costescu asigură că vor fi
executate scrisorile de garanţie în
valoare de 60 de milioane de lei,
iar 30 de milioane lei vor proveni
din garanţiile preliminare de
execuţie.

Ministerul Transporturilor a
lansat în dezbatere publică
un proiect de Ordonanţă
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
265/2008 privind gestionarea
siguranţei circulaţiei pe
infrastructura rutieră,
republicată. Schimbările se
referă la auditul de siguranţă
rutieră - inclusiv formarea,
instruirea şi perfecţionarea
profesională a auditorilor de
siguranţă rutieră, care se vor
asigura „prin organizarea
cursurilor respective în baza
unui standard ocupaţional
pentru educaţie şi formare
profesională, denumit în
continuare SOEFP, întocmit
conform legii”. Avizarea
SOEFP se va face de către
Autoritatea Rutieră Română
(ARR). Cursurile, cu durata

de 240 de ore, se vor realiza
de către instituţii de
învăţământ superior
acreditate, în colaborare cu
ARR, pe baza SOEFP. Până
la adoptarea SOEFP,
cursurile se vor desfăşura în
baza programelor cadru de
formare profesională
aprobate prin ordin al
ministrului Transporturilor.
Totodată, se modifică şi
amenzile, introducându-se şi
noi penalizări.

LEGEA 265/2008 SE MODIFICĂ

CUGETARE
„Învinşii văd străzile acoperite
de gheaţă, dar învingătorii îşi
pun în picioare patinele.“

(Denis Waitley)



Spune-ți părerea!

Despre volume
Cum credeţi că vor evolua volumele de transport
pentru compania dumneavoastră în 2016?
1. Vor scădea.
2. Vor rămâne constante.
3. Vor creşte.
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Puteţi transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secţiunea
„Întrebarea lunii“.

Când credeți că
vor scădea la
valori firești
tarifele pentru
RCA?

Valorile tarifelor RCA reprezintă
unul dintre cele mai sensibile subiecte
pentru transportatori. În ultima peri-
oadă, au existat o serie de proteste,
la care au participat mii de transpor-
tatori din toată țara, unde reducerea
tarifelor RCA s-a numărat printre prin-
cipalele revendicări. Prin intermediul
întrebării din luna decembrie, am în-
cercat să aflăm care este reacția pieței
în urma evenimentelor desfășurate la
finalul anului trecut. Cei mai mulţi din-
tre cei care au răspuns sondajului Ziua
Cargo, 48% mai exact, sunt extrem de
pesimiști, fiind de părere că niciodată
nu vor scădea tarifele RCA la valori
firești. Extrema cealaltă, cea a optimiș-
tilor, numără 35%, aceștia au încre-
dere că în foarte scurt timp lucrurile
se vor schimba, iar tarifele vor ajunge
la o valoare mai apropiată de cea co-
rectă. 10% estimează că se va simți
o schimbare în primele 6 luni ale lui
2016, în timp ce 7% dintre respondenți
sunt de părere că va mai dura ceva
până când vor avea loc modificări în
jos ale tarifelor RCA, mizând mai de-
grabă pe finalul lui 2016 sau chiar
începutul lui 2017.
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NOU RECORD PENTRU
DACIA

Dacia a înregistrat în 2015 un nou
record comercial, volumul
vânzărilor atingând 550.920 de
unităţi, cu 7,7% mai mult faţă de
nivelul atins în 2014.
Această creştere a fost generată
de performanţa excelentă a
întregii game Dacia, trei dintre
modelele mărcii (Sandero, Duster
şi Logan) înregistrând vânzări de
peste 100.000 de unităţi. Cu
36.946 de vehicule comercializate
(+ 24,5% faţă de nivelul înregistrat
în 2014), Dacia îşi consolidează
poziţia de lider pe piaţa din
România, cu aproape o treime din
vânzările de vehicule noi. Cu
peste 16.100 de unităţi vândute,
ceea ce înseamnă aproximativ
43% din vânzările totale, Logan
berlină rămâne soclul mărcii
Dacia în România. Duster ocupă
a doua treaptă a podiumului, cu
7.271 unităţi vândute. Sandero
(inclusiv versiunea Stepway)
domină detaşat segmentul
B-hatch şi, cu aproape 5.600 de
unităţi, se plasează pe locul al
treilea în clasamentul pe modele.
La rândul lor, modelele Lodgy şi
Dokker au înregistrat vânzări în
creştere în 2015, susţinute în
bună măsură de succesul noilor
versiuni Stepway. Cu peste

100.000 de unităţi, Franţa este
prima destinaţie de export pentru
Dacia. Spania ocupă a doua
treaptă a podiumului, cu vânzări
de peste 55.000 de unităţi şi o
cotă de piaţă de 4,6%. Germania
se situează pe poziţia a treia, cu
peste 47.400 de unităţi.

ÎNCĂ 17 VEHICULE DAF
PENTRU JCL LOGISTICS

EVW Holding, unicul dealer DAF în
România, a livrat în 6 ianuarie 17
vehicule DAF XF către JCL
Logistics. Aceste 17 capete tractor
reprezintă ultima tranşă dintr-o flotă
de 118 vehicule, conform
contractului încheiat în toamna
anului 2014 între operatorul elveţian
şi DAF Trucks N.V.
59 de vehicule au fost livrate în
Olanda, 42 în Austria şi Elveţia şi 17
în România. Contractul a fost
negociat din partea DAF de Johan
Doensen - International Fleet Sales
Manager iar de cealaltă parte de
către Stefan Joebstil - CEO JCL

Logistics şi Marco Dazzi - CFO.
DAF a concurat pentru câştigarea
acestui contract cu Mercedes-Benz
şi MAN, branduri care se regăsesc
alături de DAF în portofoliul de mărci
al operatorului elveţian. Vehiculele
sunt model DAF XF FT 440,
SUPER SPACE CAB, având cutie
de viteze automată S tronic cu
MX Engine Break şi rezervor dublu.
13 unităţi din totalul celor 118 sunt
low deck. Toate XF-urile sunt dotate
conform cerinţei clientului cu cele
mai avansate sisteme DAF în
materie de siguranţă în trafic şi
confort: Adaptive Cruise Control
(ACC), Advanced Emergency
Braking System (AEBS), Forward
Collision Warning (FCW), Lane
Departure Warning System
(LDWS). Vehiculele beneficiază de
intervale extinse de service - până la
120.000 km pe an.

NOU CEO PENTRU MHS
TRUCK & BUS

Recent, Miloš Vujanović (39 de ani)
a preluat poziţia de Chief Executive
Officer (CEO) în cadrul grupului
MHS Truck & Bus, importator
general şi distribuitor al vehiculelor
comerciale MAN în România.
Acesta îl înlocuieşte pe Jorge
Leuschner, care a ocupat această
poziţie pentru aproximativ 8 ani.
„Sunt bucuros să preiau funcţia de
CEO al grupului MHS Truck & Bus.
Sunt convins că împreună cu o
echipă experimentată şi bine
organizată, care operează într-o
reţea modernă de dealeri în
România, vom avea şi mai mult
succes şi vom continua să asigurăm
cel mai înalt grad de satisfacţie
pentru clienţi”, a declarat Miloš
Vujanović. Noul CEO al MHS Truck
& Bus are o experienţă de peste 18
ani, din care 16 ani în domeniul
auto, în Germania şi Europa
Centrală şi de Sud- Est. De
asemenea, în 2013, Miloš Vujanović
a devenit Director General al
Automobile Bavaria Group,
deţinătorul celei mai mari reţele de
dealeri BMW din Europa Centrală şi
de Sud-Est.

După ce Eurocargo a
câștigat titlul de
„International Truck of the
Year 2016” și Magelys pe cel
de „International Coach of
the Year 2016”, Iveco a
înregistrat încă un succes
răsunător, câștigând ediția
din acest an a Raliului Dakar,
care s-a anunțat a fi cea mai
dură din întreaga istorie a
competiției. Gerard De Rooy,
conducătorul echipei
Petronas De Rooy Iveco, la
volanul unui Iveco
Powerstar, s-a clasat pe cea
mai înaltă treaptă a
podiumului, aceasta fiind
cea de-a doua victorie a
pilotului în categoria Dakar
camioane. Iveco a dominat,
de altfel, topul competiției,
cu argentinianul Federico
Villagra situându-se pe locul
trei, tot pe un Powerstar, iar
Ton Van Genugten a terminat
pe locul al cincilea, la

volanul unui Trakker. Nu în
ultimul rând, un alt Trakker,
condus de spaniolul Pep
Vila, a ocupat locul 10 în
clasament. Competiția a
reprezentat pentru Iveco o
oportunitate importantă
pentru a-și pune în valoare
performanța motoarelor sale
Cursor 13, fabricate în
Bourbon Lancy, Franța și
pregătite pentru cursă de
către FPT Industrial și
centrul său de cercetare-
dezvoltare din Arbon. Ediția
2016 a Raliului Dakar a
însumat 9.000 km, iar traseul
a parcurs o mare parte a
Americii de Sud.

IVECO TRIUMFĂ ÎN DAKAR



ianuarie 2016 ................................................................................................................................................

S
TA

T
IS

T
IC

I

9

Peste 26.000 de
camioane în plus
Numărul de vehicule de transport marfă licenţiate a ajuns la finalul
anului 2015 la 134.937 unităţi, faţă de 108.417 la sfârşitul lui 2014,
potrivit datelor furnizate de ARR.

D iferenţa este reprezentată în
cea mai mare parte de vehi-
cule cu ani de fabricaţie mai

mari de 2006, un număr mare de ve-
hicule fiind din 2007, 2008 şi 2011.
Cele mai multe camioane, 6.757, sunt
însă noi. La sfârşitul lui 2015, numărul
vehiculelor sub 16 t licenţiate era de
24.217, iar al camioanelor de peste
16 t de 110.717. Tot anul trecut, numă-
rul de firme a crescut cu 3.751 de la
26.094 în 2014 la 29.845 la sfârşitul
lui 2015.

Numărul şoferilor profesionişti a
ajuns la 337.069, 70.659 fiind atestaţi
şi pentru transport ADR, în timp ce
cartelele tahograf pentru conducători
auto valabile sunt 245.639. Interesant,
au fost emise numai 10.232 de cartele
tahograf de întreprindere, în condiţiile
în care sunt licenţiate de aproape trei
ori mai multe firme. Cifrele indică faptul
că flota, în cea mai mare parte, este
concentrată în parcurile unei treimi din
companiile licenţiate pentru transport.
De menţionat că un număr de 49.853
persoane deţin certificate de manager
de transport marfă.

Primele 10 parcuri licenţiate la fi-
nalul anului 2015 aparţin, potrivit da-
telor ARR, următoarelor companii:
Transilvania General Import Export
(1.032 unităţi), Carrion Expedition
(1.012 unităţi), International Lazăr
Company (607 unităţi - la 31 decem-
brie erau încă 101 vehicule licenţiate
pe compania Edy Internaţional Spe-
dition, preluată anul trecut de Inter-
national Lazăr Company), Transcon-
dor (586), Arabesque (562), Aquila
Part Prod Com (521), Dumagas
Transport (510), Dunca Expediții
(410), Compania Romprest Service
(313), H. Essers (309).

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

22001155 22001144
Denumire Nr. Nr.
Certificat de transport în cont propriu 3012 2680
Licență pentru transport rutier internațional 
de mărfuri contra cost în numele unui terț 29845 26094
CC Licență pentru transport rutier internațional 
de mărfuri contra cost în numele unui terț 134937 108417

Sursa: ARR

Vechime parc – MARFĂ
AAnn  FFaabbrriiccaaţţiiee NNrr..  vveehhiiccuullee  NNrr..  vveehhiiccuullee  

lliicceennţţiiaattee  22001155 lliicceennţţiiaattee  22001144
1980 123 149
1981 89 97
1982 157 170
1983 160 180
1984 238 272
1985 294 332
1986 234 300
1987 359 392
1988 394 449
1989 408 462
1990 526 602
1991 545 619
1992 393 445
1993 413 403
1994 557 567
1995 1225 1261
1996 1670 1670
1997 2090 2016
1998 3158 3065
1999 3005 2853
2000 4596 4281
2001 7798 7356
2002 7136 6502
2003 6670 5889
2004 7510 6739
2005 7290 6477
2006 10101 8789
2007 16762 14120
2008 13786 10812
2009 3824 2759
2010 4394 2704
2011 6807 4143
2012 4578 3377
2013 5026 4212
2014 5455 3796
2015 6757

Sursa: ARR
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ASF nu respectă
protocolul semnat
pentru RCA
Protestele din decembrie nu au avut efectul scontat de
transportatori pentru stoparea „exploziei” preţurilor la RCA,
chiar dacă au încheiat un protocol cu ASF şi asigurători în
22 decembrie 2015.

P rotocolul prevedea măsuri
ime diate pe care Autoritatea
de Supraveghere Financiară

(ASF) s-a angajat să le aplice: mo di -
fi carea Normei RCA în sensul po si -
bilităţii achiziţionării de poliţe pe pe ri -
oa de mai mici - nu obligatoriu pe 6
sau 12 luni, ca în prezent - şi elimi -
na rea componentei de Carte Verde în
cadrul fundamentării tarifelor pentru
poliţele RCA la operatorii de transport
lo cal. Asigurătorii au acceptat, la rân -
dul lor, să majoreze preţul poliţelor în
2016 cu maxim 50% faţă de 30 iunie
2015. S-a dovedit însă că, după a -
proa pe o lună, în 15 ianuarie, lucrurile
nu s-au schimbat cu nimic. Preţurile
RCA s-au mărit cu 100-150%, nu exis -
tă poliţe pentru perioade mai mici, iar
preşedintele ASF, Mişu Negriţoiu, îi
cheamă acum la discuţii separat pe
transportatori, anunţând că va opera
o modificare a Normei RCA la sfârşitul
lunii martie, după o informare te mei -
ni că.

„Păi, până la sfârşitul lui martie, noi
apucăm să încheiem toate poliţele
RCA! Pentru noi, orice întârziere în -
seam nă pierdere, dar pentru asigu ră -
tori înseamnă încasări de milioane de
lei pe zi”, îşi exprimă nemulţumirea
Vasile Ştefănescu, preşedintele
COTAR. „Cu scuzele de rigoare, ve -
dem că se aplică nişte metode secu -
ris to-comuniste. Iată cum: la prima în -
tâlnire de la sediul ASF, am fost che maţi
toţi transportatorii (liderii orga nizaţiilor
patronale - n.r.). Vedem acum că au
început să cheme câte unul la 3-4 zile.
Cum argumentează dl Mişu Negriţoiu:
Ne informăm de la fiecare, discutăm,
după care tragem o con clu zie şi, până
la finele lunii martie, schimbăm norma
RCA. Vă vine să credeţi aşa ceva?
Păi, noi ce am dis cu tat anul trecut? Ce
facem acum, ne cheamă pe rând? Eu
sunt convins că a ceşti oameni sunt
extraordinar de deş tepţi, dar cât de
proşti ne cred pe noi?!? Mâine ne

ducem la discuţii noi, CO TAR, săp -
tămâna viitoare APTE2002, apoi
UNTRR ş.a.. Noi le spu nem foarte clar:
Aţi promis ceva, aţi făcut un protocol
cu noi, am avut răbdare, am zis hai,
nu se rezolvă până la 31 decembrie,
aş teptăm până în 15 ianuarie, dar
vedem acum că vor să ne ducă până
la sfârşitul lui mar tie. Cu scuzele de ri -
goa re, dar noi nu muncim pentru ei”,
ne-a declarat Ştefănescu. 

ASF a anunţat în 23 decembrie,
la o zi de la semnarea protocolului,
că va modifica Norma RCA: „Proiectul
de normă impune introducerea unei
corelaţii între evoluţia nivelului tarifelor

şi nivelul daunalităţii pentru fiecare
seg ment de asiguraţi, precum şi obli -
ga ţia asigurătorilor de a utiliza su -
ficiente date istorice pentru a putea
efec tua un calcul relevant statistic pen -
tru fiecare categorie de riscuri omo -
gene”.
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De atunci până în 12 ianuarie, nu
s-a întâmplat nimic. Preşedintele
COTAR a răbufnit: „Protocolul nu s-a
respectat, iar dacă se va dovedi că
întâlnirea din 22 decembrie 2015 a
fost doar o încercare de inducere în
eroa re a transportatorilor pentru a se
obţine încetarea protestelor, pe lângă
acţiunile noastre viitoare vom des chi -
de o acţiune în instanţă împotriva ASF,
care încalcă mai multe legi inter na ţio -
nale”, a ameninţat Vasile Ştefănescu.

Mişu Negriţoiu:
Am modificat
Norma RCA!
A doua zi, în 13 ianuarie, preşe -

din tele ASF, Mişu Negriţoiu, a anunţat
că Norma 23/2014 privind RCA a fost
modificată astfel încât asigurătorii vor
fi obligaţi să coreleze evoluţia tarifelor
RCA cu nivelul daunelor pentru fiecare
segment de asiguraţi. „Totodată, pose -
so rii de autovehicule care nu pot cir -
cula în străinătate din cauze tehnice
nu vor mai trebui să încheie şi poliţe
Car te Verde”, a precizat el, la o întâl -

nire cu jurnaliştii. De asemenea, „asi -
gu rătorii vor fi obligaţi să transmită în
for mat electronic Autorităţii de Supra -
ve ghere Financiară ipotezele folosite,
metodele actuariale şi justificarea apli -
cării acestora pentru calculul primelor,
împreună cu baza de date utilizată
pentru aceste calcule”. Potrivit art. 21,
alin (6) modificat, în calculul tarifului
de primă, asigurătorilor le este interzis
să folosească indici de încărcare,
coeficienţi de majorare şi/sau corecţie
sau alte instrumente de ajustare a
tarifelor care să nu fie fundamentate
statistic şi actuarial, asigurându-se în
acest fel o proporţionalitate între ta ri -
fe le practicate în perioade succesive
şi evoluţia daunalităţii pe segmentul
respectiv de asiguraţi.

Acelaşi articol din Norma 23 a fost
completat cu un alineat potrivit căruia
„pentru fiecare segment, asigurătorul
RCA trebuie să utilizeze suficiente da -
te istorice pentru a putea efectua un
cal cul relevant din punct de vedere
sta tistic”. Dacă nu le are pentru fiecare
seg ment, va trebui să utilizeze date
isto rice disponibile din alte surse, ra -
portate la piaţa din România sau la
piaţa Uniunii Europene. Totodată, nor -
ma modificată prevede că asigurătorii
vor emite doar poliţa RCA, fără Carte
Verde, pentru vehiculele care nu pot
cir cula în afara României, din cauza
limitărilor tehnice. În această categorie
se pot încadra mijloacele de transport
în comun sau tractoarele cu regim
spe cial de înmatriculare. „Nu ne-am

referit expres la transportatori aici,
sunt toate vehiculele care nu pot cir -
cula în străinătate, pe fondul limitărilor
tehnice”, le-a precizat preşedintele
ASF, Mişu Negriţoiu, jurnaliştilor aleşi
de el pentru întâlnire.

Ştefănescu, COTAR:
Care este calculul
actuarial, până la
urmă?
Preşedintele COTAR este revoltat

de declaraţiile şefului ASF: „Negriţoiu
spune că a scos Cartea Verde, dar
nouă, de când tot trimitem adrese, de
prin octombrie - noiembrie 2014, nu
ne-a prezentat nimeni un calcul al
aces tei daunalităţi. Care este calculul
actuarial, până la urmă? N-a văzut
nimeni metoda de calcul actuarial.
Dl. Negriţoiu ne spune acum că aplică
ac tuarialul. Actuarialul la ce? Actua -
rialul cui? Ne-a băgat pe toţi la gră ma -
dă şi revenim la un tarif pe care îl fac
iarăşi asigurătorii. Şi ne-a scos acum
ochii că dânsul a modificat Norma RCA
23/2014 şi a scos Cartea Ver de. Dar
să ne spună cu cât au scăzut tarifele
RCA, dacă a scos Cartea Verde? La
cele care fac trans port local şi nu au
nevoie de Carte Verde, să ne spună
cu cât au scăzut tarifele”. 

Vasile Ştefănescu reclamă că
tarifele RCA au crescut cu 100 - 150%
de la 1 ianuarie. „Transportatorii noştri
ne anunţă că tarifele sunt crescute.
Nu se respectă nimic din ce am trecut
în acel protocol. Negriţoiu ne spune
că asigurătorii l-au respectat. Păi tu,
ditamai ASF, spui asta fără să verifici
pe piaţă, să vezi că ei nu respectă
nimic? Protocolul a prevăzut măsuri
imediate - adică până la sfârşitul anului
2015: modificarea Normei 23 astfel:
«1. Limitarea creşterii tarifelor RCA în
medie de până la 50% comparativ cu
tarifele anterioare majorărilor, operate
până la 30.06.2015». Deci am fi ac -
cep tat majorarea cu până la 50%, dar
ei nu au venit cu o fundamentare a
creş terii tarifului - să-l prezinte ASF -
uite de ce am mărit tarifele. Tarifele
sunt crescute în continuare cu 100 -
150%, şi avem dovada cu diferenţa la
poliţele RCA încheiate în 30 iunie 2015
- pentru autobuze, pentru capete de
tractor, pentru tot. Într-adevăr, am
cerut eliminarea componentei de Car -
te Verde în cadrul fundamentării ta ri -
fe lor pentru poliţele RCA, în cazul ope -
ratorilor de transport local. Dar să ne
spună clar cu cât a scăzut preţul, nu
să ne scoată un formular să nu-l mai
avem. Păi, asta am cerut noi?”, întrea -
bă retoric liderul COTAR.

Ştefănescu arată că nu s-a res -
pec tat din Protocol nici posibilitatea
în cheierii de poliţe RCA pe perioade
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mai mici, începând de la o lună până
la 12 luni: „Astea erau nişte probleme
ime diate, adică până pe 30.12.2015
tre buiau să fie reglementate. Noi nu
am văzut aşa ceva. Acum vine dl. Ne -
gr iţoiu de la ASF şi zice «Gata, am
mo dificat Norma RCA!». Ce a modi -
fi cat?!?”. 

„Văd că discuţiile sunt cu uşile
închise. Noi suntem hotărâţi în
continuare: COTAR va lua legătura şi
cu celelalte organizaţii patronale din
transport şi vom merge până la blo -
carea totală a activităţii de transport”,
a ameninţat preşedintele COTAR.

Diferenţe uriaşe între
preţuri la asigurători
Mai mult, diferenţele între preţurile

practicate de asigurători sunt uriaşe.
Astfel, potrivit documentelor pre zen -
ta te de un transportator, pentru un
autotractor Volvo FH 4x2 T există
diferenţe şi de 3 ori mai mari la
valoarea poliţelor RCA.

Concret: Asirom încheie poliţe con -
tra sumei de 7.554,40 lei pe 6 luni şi
de 15.108,80 lei pe 12 luni, în timp ce
UNIQA încheie poliţe contra a
35.439,25 lei pe 6 luni şi de 61.213,25
lei pe 12 luni, iar Groupama, poliţe de
10.754,13 lei pentru 6 luni şi de
16.544,75 lei pentru 12 luni. 

Ce prevede
Protocolul din 22
decembrie 2015
Protocolul semnat în 22 decembrie

de reprezentanţii ASF (preşedinte,
vicepreşedinte, director în cadrul
Sectorului Asigurări-Reasigurări), ai
trans portatorilor - COTAR, FORT,
APTE2002, UNTRR, ARTRI, AOTR,
ANTTI, ADTI - ai companiilor de asi -
gu rări autorizate să vândă poliţe RCA
şi ai UNSAR, ai intermediarilor de asi -
gu rări din România (UNSICAR), ai Mi -
nis terului de Finanţe şi un repre zen -
tant al Consiliului Concurenţei
pre ve de:

A. Măsuri imediate:
1. Limitarea creşterii tarifelor RCA

în medie de până la 50% comparativ
cu tarifele anterioare majorărilor,
operate până la 30.06.2015

2. Operarea unor amendamente
la Norma 23/2014 privind RCA, în ve -
de rea asigurării proporţionalităţii între
creşterea tarifelor din noile notificări
faţă de evoluţia daunalităţii medii
înregistrate de asigurători, posibilitatea
achiziţionării de poliţe RCA pe pe ri -
oa de mai mici (de ex. o lună)

3. Eliminarea componentei de Car -
te Verde în cadrul fundamentării ta ri -
felor pentru poliţele RCA, în cazul ope -
ra torilor de transport local

4. Realizarea unei analize din per -
spectiva RCA privind impactul intrării
în vigoare a Legii 237/2015 privind
autorizarea şi supravegherea activităţii
de asigurare şi reasigurare (Solven -
cy II) şi identificarea unor posibilităţi
de adaptare în cadrul regimului local

B. Măsuri pe termen mediu, ce vor
fi realizate în prima parte a anului
2016:

1. Îmbunătăţirea bazei de date
CEDAM şi identificarea de soluţii pen -
tru îmbunătăţirea modului de emitere
a poliţelor RCA (poliţă pe vehicul şi
şofer)

2. Creşterea nivelului de transpa -
ren ţă şi afişarea de informaţii supli -
men tare privind modul de funda men -
tare a tarifelor - formula de calcul,
istoric de daunalitate, detalii privind
calculele actuariale

3. Implementarea de către ASF a
unui sistem de preţuri de referinţă (preţ
mediu la nivel de piaţă)

C. Măsuri pentru îmbunătăţirea
sis temului RCA prin modificarea
struct urală a sistemului actual:

1. Actualizarea Legii 136/1995 în
ve derea acordării posibilităţii sus pen -
dării poliţelor RCA pe perioada în care
autovehiculul nu este utilizat de către
proprietar

2. Analiza cadrului legal naţional şi
european, analiza oportunităţii mo di fi -
cării reglementării naţionale în vederea
emiterii poliţelor RCA pe per soa ne fizice
(pe CNP) sau indivi dua lizat la nivel de
persoane juridice (stabilire de tarife
individuale pentru flote).

UNTRR vrea controlul
preţurilor în baza
Legii Concurenţei
UNTRR a solicitat limitarea valo -

ri lor asigurărilor RCA/Carte Verde în
baza Legii Concurenţei. „Considerăm
că evoluţiile recente ale poliţelor RCA
afectează grav mediul concurenţial şi
ne exprimăm îngrijorarea privind di -
recţia către care se îndreaptă costurile
acestor asigurări. Având în vedere că
piaţa liberă RCA este în pragul co lap -



su lui în România, solicităm ca, potrivit
art. 4, pct. 2 din Legea nr. 21/1996,
re publicată, Guvernul, cu avizul Con -
siliului Concurenţei şi prin ASF, să
instituie controlul preţurilor, întrucât
preţurile nu se mai stabilesc în mod
liber, pe baza cererii şi ofertei”, a re -
cla mat Radu Dinescu, secretarul
general al Uniunii.

FORT cere şi
asigurarea drumurilor
de către CNADNR
Federaţia Operatorilor Români de

Trans port (FORT) a cerut ASF la întâl -
ni rea din 13 ianuarie, în plus faţă de
cele prevăzute în Protocolul din de -
cem brie, „ca soluţie de reducere a
eve nimentelor rutiere, asigurarea, de
către administratorii drumurilor, a fie -
cărui km de infrastructură rutieră, mă -
su ră ce conduce la auditarea reţelelor
de drumuri şi la responsabilizarea ad -
ministratorilor în ceeea ce priveşte
siguranţa şi securitatea utilizatorilor”.
FORT consideră că „trebuie instituite
mă suri astfel încât toate auto ve hi cu -
lele care circulă să aibă asigurare RCA
valabilă. Această măsură se impune
în contextul în care procente însem -
na te din autovehiculele înmatriculate

circulă pe drumurile publice fără să
deţină asigurare RCA valabilă, fiind,
astfel, restrânsă baza celor care în -
che ie şi achită poliţele RCA. Pro pu -
nerea noastră este de adoptare a unui
sistem după modelul controlului în
trafic a rovinietelor, eventual chiar prin
intermediul infrastructurii de camere a
CNADNR şi a platformei CEDAM ges -
tio nată de ASF”.

Totodată, FORT solicită ca asi gu -
ră torii „să pună la dispoziţia clienţilor,
la cerere, calculul actuarial şi indicatorii
care stau la baza stabilirii valorilor po -
li ţelor de asigurare RCA, iar aplicarea
în calcul a ratei daunalităţii să se facă
segmentat pe fiecare tip de vehicul şi
nicidecum raportat la rata medie com -
binată”. FORT a mai propus ca prima
de asigurare anuală să nu poată de -
pă şi 50% din valoarea daunalităţii pro -
vocate în anul anterior, coroborat cu
obligaţia ca prima de asigurare medie
(calculată pentru ultimii 5 ani) să nu
de pă şească 50% din valoarea dau -
na lităţii medii (calculată ca medie a
daunalităţii provocate în ultimii 5 ani.
De asemenea, „trebuie reaşezat siste -
mul bonus/malus astfel încât atribuirea
de clase bonus sau malus să se facă
în funcţie de valoarea primelor plătite
raportată la valoarea daunalităţii pro -

vocate, şi nu de numărul de eve ni -
men te, aşa cum este în prezent”.

Consiliul Concurenţei
a constatat
ineficienţe
În 4 ianuarie, Consiliul Concurenţei

a făcut publice rezultatele investigaţiei
sec toriale privind piaţa asigurărilor auto,
arătând că „au fost identificate pro bleme
cu impact concurenţial de ter minate de
o serie de ineficienţe”. Cu pri vire la
scumpirea RCA, „s-a con sta tat, pe baza
datelor puse la dis po ziţie de către ASF
şi având în vedere ra ta inflaţiei, că prima
tarifară medie pentru persoanele fizice
a crescut în perioada 2011-2014 cu
aproximativ 16% iar pentru persoanele
juridice, cu aproximativ 29%”. Despre
scumpirile de 300%-400% reclamate
de trans por tatori în anul 2015 Consiliul
nu spune nimic. Autoritatea de con cu -
ren ţă a transmis o serie de recomandări
ASF şi asigurătorilor. „ASF ar putea ca,
împreună cu Asociaţia Română de
Actuariat (ARA), să recomande mo dele
de referinţă asigurătorilor RCA”, este
una dintre ele.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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A genţia pentru Agenda Digitală
a României (AADR) a alocat
în cursul anului 2015 un nu -

măr de 50.057 autorizaţii de transport
internaţional, faţă de 48.342 autorizaţii
în 2014.

Probleme privind stocul aflat la dis -
po ziţia cărăuşilor români au fost în re -
gis trate, ca şi în 2014, în cazul auto -
ri zaţiilor de terţă ţară pentru Turcia, în
cazul cărora a fost alocat întregul con -

tin gent protocolat de 4.500 de unităţi,
în cazul autorizaţiilor Belarus des ti na -
ţie tranzit (întregul contingent de 3.400
unităţi fiind alocat) şi în cazul Rusiilor
terţe (contingentul de 2.400 de unităţi
a fost distribuit în totalitate). Pe zero
au ajuns, de asemenea, autorizaţiile
des tinaţie tranzit şi terţele pentru Azer -
baidjan precum şi autorizaţiile de terţă
ţară pentru Kazahstan. De asemenea,
solicitate aproape de contingentul pro -

to colat au fost autorizaţiile de terţă
țară scutite pentru Bulgaria, terţele
pen tru Belarus şi Poloniile de terţă
ţară. 

De menţionat că solicitările trans -
por ta torilor pentru terţe de Bulgaria, de
Belarus, de Ungaria şi de Polonia au
crescut în 2015 față de 2014.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Relaţiile extracomunitare
pe un trend constant
Numărul autorizaţiilor de transport internaţional alocate în cursul
anului 2015 a crescut uşor (cu aproximativ 3%) faţă de 2014.

AANN  NNrr..  aauuttoorriizzaaţţiiii  aallooccaattee  
2014 48.342
2015 50.057

Sursa: AADR

22001144 22001155
Denumire autorizaţii Stoc Număr Stoc Stoc Număr Stoc 

anual autorizaţii rămas anual autorizaţii rămas
autorizaţii alocate autorizaţii alocate

Turcia Terţă 4.500 4.500 0 4.500 4.500 0
Belarus Destinaţie 
Tranzit 3.400 3.400 0 3.400 3.400 0
Bulgaria Terţă 
Scutit 750 714 36 750 739 11
Belarus Terţă 500 374 126 500 444 56
Rusia Terţă 
Excepţie Italia 2.400 2.400 0 2.400 2.400 0
Ungaria Terţă 
Scutită Euro 3 3000 400 2600 500 482 18
Polonia Terţă 400 224 176 400 381 19
Azerbaidjan 
Destinaţie Tranzit 100 100 0 200 149 51
Kazahstan Terţă 150 150 0 150 150 0
Azerbaidjan Terţă 50 50 0 100 100 0

Sursa: AADR
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R ecentele atacuri teroriste în -
cu rajează din ce în ce mai
multe companii să îşi re vi zu -

iască nivelul de percepţie asupra se -
curităţii pe care o au angajaţii lor. Acest
lucru ar trebui să includă şi utilizarea
smartphone-urilor şi a social media,
precum şi a conectivităţii digitale a
vehiculelor. În plus, situaţia migranţilor
din Europa a provocat multora dintre
noi adevărate coşmaruri logistice şi a
cres cut riscurile şi nivelul de stres al
şof erilor care încearcă să-şi facă trea -
ba şi să se întoarcă în siguranță
acasă.

În 2015, folosirea transmisiilor mo -
bile de date şi vânzările de smart pho -
ne-uri au continuat să crească expo -
ne n ţial, permiţând o comunicare
îm bu nătăţită atât în scopuri profe sio -
nale, cât şi sociale. În mod evident,
co municaţiile îmbunătăţite te ajută să
stai în contact cu personalul, în special

cu şoferii, cărora, în plus, le permite
să rămână în legătură cu familiile lor
atunci când se află departe de casă. 

În numeroase cazuri, numeroşi an -
gajaţi sunt dotaţi cu smartphone-uri
chiar de către angajatori. Nivelul de
se curitate tinde să fie corect admi nis -
trat pe aceste dispozitive şi sunt apli -
cate limitări în ceea ce priveşte adre -
sele care pot sau care nu pot fi
ac ce sate online sau aplicaţiilor care
este permis a fi instalate. Rezultatul
aces tor atât de necesare restricţii este
faptul că mulţi au ales să aibă un te -
le fon propriu în plus faţă de cel de la
ser viciu, care să le permită să folo -
seas că la liber social media, cum ar
fi Facebook sau Twitter, alături de
acce sul la mesageria privată prin
Whatsapp, Snapchat sau Viber. 

În timp ce o organizaţie este ca -
pabilă să controleze sau să blocheze
aplicaţiile sau alte elemente de pe

dispozitivele de serviciu, provocarea
ră mâne modalitatea de protecţie a
tele foanelor private, mai ales în con -
tex tul în care angajaţii continuă să
pos teze pe social media din clădirile
cor porate. În industria transporturilor
şi logisticii, mulţi şoferi postează me -
sa je în timpul încărcării, descărcării,
pe rutele de distribuţie, de la ca fe ne -
lele de pe autostradă şi din parcările
de camioane. 

Totul despre
toată lumea
În general, acest lucru poate fi ino -

fen siv, dar numeroşi utilizatori pos tea -
ză mesaje cu serviciile de localizare
GPS activate, lăsând, astfel, amprente
geografice ale locurilor unde sunt sau
au fost, ce permit urmărirea şi ana liza
de către observatorii avizaţi, care-şi
pot da seama unde au livrat bunuri
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TAPA EMEA atrage atenţia asupra faptului că firmele de transport,
şi nu numai, trebuie să fie foarte conştiente de riscurile pe care le
implică folosirea social media şi a modalităţilor de conectivitate
digitală de către angajaţi. 

Cine te
urmăreşte?
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sau de unde le-au încărcat. Aceste
„urme” pot dezvălui unde locuiesc,
unde parchează, ba chiar şi tipul de
mărfuri transportate sau fotografii ale
camioanelor lor. În plus, un urmăritor
avizat poate realiza adevărate profile
ale statutului social şi ale familiilor
şoferilor, inclusiv, uneori, privind gradul
de satisfacţie profesională, de vreme
ce unii oameni îşi împărtăşesc gân -
du rile şi sentimentele pe social media. 

Acest gen de „profiling” poate
uneori expune potenţiale vulnerabilităţi
şi slăbiciuni care pot conduce la corup -
t ibilitate şi la evaluarea a cât de uşor
poate fi ca persoana respectivă să fie
co optată ca posibilă ameninţare inter -
nă, fie prin şantaj, mită sau înşelă -
ciune. De asemenea, nu trebuie să
uite de cei care ocupă poziţii mai înalte
în cadrul companiei care au acces
privilegiat la informaţii, resurse fi nan -
ciare sau proprietăţi. Vulnerabilităţile
pot fi exploatare într-o eventuală încer -
ca re de a lansa un atac asupra orga -
ni zaţiei din care aceştia fac parte. 

Iar aceste ameninţări capătă o im -
portanţă specială, dacă luăm în con -

si derare toate evenimentele tragice
ale anului trecut, cum ar fi atacul de
la Charlie Hebdo, atacurile din Tunisia,
criza migranţilor din Europa, criza siria -
nă, totul culminând cu atacurile tero -
ris te coordonate din noiembrie din Pa -
ris şi Mali. 

La mintea 
cocoşului
Criza europeană a migranţilor re -

pre zintă un bun exemplu pentru a sub -
li nia vulnerabilităţile pe care le dez -
vă luie folosirea social media de către
şoferi. Este destul de la mintea coco -
şu lui să scanezi o anumită locaţie du -
pă postările social media geo-loca li -
za te. Buletinul informativ lunar al
TAPA, Vigilant, chiar oferă repere clare
în privinţa poziţionării, la Calais, a
camioanelor care aşteaptă să se
îmbarce pe trenurile ce traversează
Eurotunelul, prin intermediul postărilor
pe Facebook, Instagram, YouTube
sau Panoramio realizate toate de către
şoferii de camion şi însoţitorii lor sau
de către pasagerii din autocare. Unii
dintre şoferi chiar postează pe Insta -
gram fotografii ale camioanelor, cu nu -
mele firmei şi cu număr de înma tri cu -
lare cu tot. Şi dacă îşi mai dau şi
nu me le reale pe conturile de social
me dia este şi mai „bine”. Combinaţia
dintre localizarea fizică a camionului,
rute, identitatea vehiculului, a anga ja -
torului, încărcătură şi datarea exactă
a opririlor asociate pot face mai simplă
sarcina unei bande organizate de a-şi
planifica lovitura, fie pentru trafic de
persoane sau de bunuri ilegale, fie
pentru spargeri asupra vehiculelor. 

Acest tip de comportament poate
fi rectificat prin creşterea gradului de
conştienţă a angajaţilor în privinţa
utilizării aparatelor şi a social media.
În principiu, este în regulă să folo -
seas că social media, dar nu ar trebui
să adauge o locaţie postărilor lor sau
să precizeze prea multe detalii în pri -
vin ţa curselor, cum ar fi tipul de încăr -
că tură, numerele de înmatriculare sau
in terioarele trailerelor. 

Şi camioanele
transmit date
O altă consideraţie este conec ti vi -

ta tea vehiculelor. Multe dintre cele mai
re cente generaţii de autoturisme şi ca -
mioane dispun de Bluetooth ca dotare
standard. Majoritatea îl au activat din
oficiu iar unele vehicule au chiar wi-fi.
Fie care element din acest sistem de co -
nec tivitate are propria sa adresă MAC,
un cod unic alfanumeric de identificare,
ce permite utilizatorului conectarea via
smartphone, playere audio, tablete etc.
În cazul în care cineva cunoaşte adresa
MAC a sis te mului Bluetooth al unui ca -
mion, de exemplu, poate fabrica un mic
aparat, utilizând un computer Raspberry
Pi, pre văzut cu un stick Bluetooth, care
poa  te fi utilizat în mai multe feluri atunci
când intră în contact cu ca mi o nul, cum
ar fi trimiterea unei notificări că vehiculul
a ajuns într-un anumit punct. Acest dis -
po zitiv poate fi folosit şi pentru detonarea
de la distanţă a unui explozibil, atunci
când camionul ajunge unde trebuie. 

Bluetooth este un element fantas -
tic ce permite operarea hands-free a
telefoanelor mobile, dar în circum stan -
ţe extreme poate prezenta riscuri aso -
cia te. Conştientizarea acestui fapt este
pri mul pas în direcţia corectă pentru ma -
nagementul potenţialelor probleme de
securitate. 

Un element pozitiv este faptul că
pentru zonele de risc prezentate în a -
cest articol pot fi, de asemenea, opor -
tu nităţi fantastice de investigare pentru
ma nagerii de securitate. Totuşi, este
esen ţial ca oricine care să se gân deşte
să investigheze aceste aspecte de se -
curitate să beneficieze de un training
adec vat. Lipsa cunoştinţelor nu numai
că poate conduce la rezul ta te inadec -
va te, ci un nivel limitat de în ţelegere a
fap tului că aceste in ves ti ga ţii trebuie
realizate discret şi în si gu ranţă poate
re prezenta un risc în sine. 

Sursa: David Benford, buletinul
informativ Vigilant, TAPA EMEA

Traducerea şi adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
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BURSATRANSPORT

Șase ani
în ascensiune
Cel mai puternic brand pe piața burselor de transport de mărfuri
din România închide anul 2015 cu un număr de 4,7 milioane de
mărfuri publicate. 

V orbim de o creștere de 22%
a mărfurilor publicate în anul
2015 față de 2014 și de un

trend ascendent al Bursei în ultimii 6
ani.

Numărul mediu de consultanți ai
anunțurilor de marfă de transportat a
fost în 2015 de 34. În proporție de
77%, mărfurile publicate au fost șterse
înainte de expirare. Ceea ce denotă,
cu o probabilitate de 50% aplicată a -
ces tor mărfuri șterse înainte de ex pi -
rare, ca pe platforma BursaTransport,
în 2015, să se fi încheiat zilnic un nu -
măr mediu de 7.150 tranzacții între
postatori și consultanţi.

Din perspectiva tipului de trans -
port, ponderea semnificativă este deți -
nută și în anul 2015 de transportul in -
tern, urmată de cel internațional legat
de România (41%) și într-o proporție
de 6% de cel pur internațional (rute
externe nelegate de România).

Referitor la traseele mărfurilor
postate pe BursaTransport, evoluția
sem nificativ pozitivă a mărfurilor din
segmentul de rute externe, nelegate
de România - care a înregistrat o creș -
tere de 89% în 2015 față de 2014, su -
bli niază consolidarea și dezvoltarea
regională a Bursei. 

Cele mai populare rute de import
sunt cele din Germania, Italia, Polonia,
Ungaria și Franța, iar pentru exporturi,
cele mai multe au fost către Germania,
Franța, Italia, Ungaria și Austria.

De asemenea, în anul 2015, mem -
brii BursaTransport au avut acces la
mărfuri provenite din colaborarea cu
bur sa lituaniană Cargo.lt pe rute ce
asi gură legătura cu Rusia și Țările
Bal tice, dar și la mărfuri din Teleroute
- cu precădere rute legate de Europa
de Vest, cum ar fi cele dintre Franța,
Ger mania și Benelux, dar și mărfuri de
ca botaj în Franța și Germania, rute
po pulare printre transportatorii români.

Împreună cu mărfurile postate de
mem brii proprii, acestea au ridicat ni -
velul mărfurilor disponibile în Bur -

saTra nsport la peste 1 milion în luna
iulie 2015. În ceea ce priveşte pro ve -
niența măr furilor publicate pe Bursă,
în anul 2015 cea mai mare pondere
au avut-o companiile de expediție
(65%), ur mate de cărăuși (22%) și de
clienții de transport (8%).

Anul 2015 a adus o dinamică mai
pronunțată și în ceea ce privește nu -
mă rul camioanelor înregistrate pe
BursaTransport, cu un trend vizibil as -
cendent în ultimii 2 ani. 

63% din camioanele înregistrate
pe Bursă în anul 2015 au fost pu bli -
ca te cu destinații alternative, ceea ce
in dică faptul că transportatorii au în -
ce put să aprecieze și să folosească
a ceastă facilitate. 

Membri
BursaTransport
La nivelul întregului an 2015,

BursaTransport se bucură de o creș -
te re de 4% și în ceea ce privește nu -
mărul de clienți. 40% din această creș -
tere este reprezentată de clienți din
afara României. Evoluția semnificativă
a numărului de clienți noi străini se
da torează procesului continuu de dez -
voltare a BurseiTransport în România,
respectiv a brandului 123cargo în stră -
i nătate, precum și faptului că prin ci -
pa la preocupare este asigurarea si -
gu ranței celor care au marfă de
trans  portat sau flote de utilizat. Con -
form planului de extindere re gională
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a BurseiTransport în Estul Europei,
bursa activează prin brandul
123Cargo pe piețele din afara Ro mâ -
niei și are birouri de reprezentare în
Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria,
Bul garia, Serbia, Muntenegru și Mace -
do nia. 

Prin intermediul acestor birouri re -
gio nale, au fost invitate și activează
în BursaTransport companii respec -
ta bile cu istoric pozitiv în țările Est-
Eu ropene, aceste companii fiind
marcate cu un semn special pentru a
fi recunoscute.

Din cele 16.000 de firme prezente
în 2015 în lista membrilor (medie
lunară), nu toate au fost receptive în
a-şi spori vizibilitatea şi adresabilitatea
prin furnizarea diverselor detalii în fa -
voa rea celorlalţi membri BursaTrans -
port, astfel:

Se poate remarca totuși o creștere
a menționării limbilor străine vorbite
de la 31% la 53%, probabil ca reacție
la internaționalizarea Bursei în ultimul
an.

Ca fenomen complementar, veri -
fi ca rea informaţiilor celorlalţi membri
în lista membrilor nu am putea spune
că este o componentă curentă a utili -
za to rilor aplicaţiei BursaTransport; ast -
fel, pe cifrele 2015, dintre toate com -
pa niile active:

Considerăm că o utilizare mai in -
te n să a acestor facilități poate crește
atât satisfacția de utilizare a Bur -
saTransport, cât și siguranța tran zac -
țiilor, și vom continua să le promovăm
către utilizatori și în 2016.

Siguranță mai mare
Datorită măsurilor de siguranță pe

care BursaTransport le-a implementat

de-a lungul timpului, oferind astfel cli -
en ților săi cel mai mare beneficiu - se -
curizarea mărfurilor postate - numărul
incidentelor de plată și de transport și
tentativele de fraudă s-au redus și în
anul 2015.

BursaTransport a încheiat partene -
ria te cu ARR și cu Risco și a derulat
de-a lungul timpului campaniile de
informare asupra riscurilor, dar și în
ceea ce privește măsurile de siguranță
pe care clienţii Bursei le pot lua pentru
a preveni episoadele nefavorabile.

Pe BursaTransport, membrii bursei
au tot timpul acces la lista celor care
le-au consultat anunțurile, iar această
ve rificare simplă îi ferește de o moda -
li ta te foarte frecventă de fraudă - folo -
si rea paravanului unei alte companii.

O măsură importantă pe care
BursaTransport o ia pentru diminuarea
incidentelor de plată și de transport
este reprezentată de scăderea sco -
ru lui de comportare contractuală a au -
to rilor incidentelor, suspendarea drep -
tu rilor de publicare de mărfuri până la
stin gerea celor existente, ca și retra -
ge rea definitivă a calității de mem ber -
ship.

Această degradare a scorului are
efecte pe termen lung asupra autorilor
in cidentelor, reprezentând un semnal
de alarmă pentru potenţialii lor cola -
bo ratori. 

De asemenea, putem spune că
anul 2015 a fost un an de consolidare
a clienților onești, aplicațiile de secu -
ri tate existente pe Bursă având efecte
be nefice puternice:

• 133 de firme au primit interdicție
de a mai posta mărfuri până nu
își rezolvă întârzierile de plată;

• 29 de firme excluse din platformă
pen tru risc mare la adresa celor -
lalți utilizatori;

• 16 răspunsuri la cererile de in -
for mații din partea Poliției sau a
Parchetului;

• 3 sesizări nesolicitate în legătură
cu fraude către DIICOT;

• 140 de solicitări de acces refu -
za te. În anul 2015, Bur saTrans -
port/123Cargo a raportat un pro -
cent de 86,13% plăți de transport
so luționate prin intermediul apli -
cației și o rată de succes de
99,9998% în ceea ce privește si -
guranța mărfurilor.

Utilizarea cu simț de răspundere
din partea clienților a aplicației
BursaTransport, alături de preo cu pa -
rea continuă pentru siguranța tran zac -
 ți ilor efectuate, sunt capabile, îm pre -
ună, să țină riscul de a fi rea lizate
fraude sub control. 

Administraţia 
BursaTransport

Au făcut cel puţin o căutare 
în lista membrilor 72%
Au făcut cel puţin o căutare în
pagina descriere flote 3%
Au căutat depozite în pagina
depozite 3%
Au interogat o licenţă/copie
conformă ARR 26%
Au solicitat un raport 
de companie 6%

Şi-au completat un profil de 
firmă 15%
Dintre companiile de transport, 
şi-au descris parcul auto 58%
Dintre utilizatori, şi-au descris
funcţia pe care o au în 
companie 16%
Dintre utilizatori, au menţionat 
limbi străine vorbite în profilul
personal 53%
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Noutăţi fiscale în 2016: 

Taxe mai mici,
supraacciză
încă un an
Anul 2016 a debutat cu trei dări importante reduse: cota unică de
TVA, impozitul pe dividende şi cel pentru micile afaceri. Va fi
menţinută, însă, până în 2017, supraacciza la carburanţi.

R elaxarea fiscală este prevă -
zu tă prin scăderea cotei unice
de TVA (după 6 ani de la ma -

jo r area din 2010) de la 24% la 20%
la produsele nealimentare - îmbrăc ă -
min te, încălţăminte, bilete de călătorie,
maşini etc. După reducerea de 9%
apli cată în iunie 2015 la produsele ali -
men tare, TVA a scăzut la începutul
aces tui an de la 24% la 9% pentru
me di camente şi de la 9% la 5% pentru
ci nematografe, muzee, livrări de cărţi,
ma nuale, ziare şi reviste. Cota a fost
mic şorată de la 24% la 9% şi pentru
eve nimentele sportive şi culturale şi de
la 20% la 9% pentru furnizarea de
apă. Energia electrică s-a ieftinit cu
5%-6%, după reducerea tarifelor de
dis tribuţie şi a bonusului de coge ne -
rare. 

TVA mai mică a antrenat şi o redu -
cere cu 3,22% a preţurilor la benzină
şi motorină (cu 16-19 bani pe litru),
însă acestea vor depinde, până la
urmă, de evoluţia cotaţiei petrolului
pe pieţele externe. Guvernul a men -
ţi nut pentru anul acesta nivelul accizei,
cal culat după o formulă inventată. Ast -
fel, cursul de schimb pe baza căruia
se calculează acciza în 2016 este unul
nereal, de 4,7380 lei/euro, utilizat în
2014 şi în 2015, la care se adaugă şi
rata inflaţiei. Cum însă inflaţia a fost
ne gativă în 2015, Ministerul Finanţelor
a decis să menţină acelaşi nivel al
cursului. În plus, a fost amânată până
la 1 ianuarie 2017 eliminarea supraac -
ci zei de 7 eurocenţi/litru (fără TVA) la
car buranţi. Taxele şi accizele perce -
pu te de stat reprezintă peste jumătate
din preţul carburanţilor. Noul Cod Fis -
cal a amânat cu un an şi eliminarea
impo zitului pe construcţiile speciale
(ta xa pe stâlp) - cu excepţia construc -
ţi ilor agricole, pentru care impozitul a
dis părut din 2016.

În schimb, a scăzut de la 16% la
5% impozitul pe dividende pentru câş -

ti gurile aferente anului trecut. Totodată,
au fost majorate plafoanele în care se
în cadrează o microîntreprindere, de
la 65.000 euro la 100.000 euro, pre -
cum şi impozitarea diferenţiată a aces -
to ra în funcţie de numărul angajaţilor.
Astfel, se păstrează impozitul pe venit
de 3% pentru firmele fără angajaţi,
dar scade la 2% dacă firma are un
sa la riat şi la 1% dacă angajează două
per soane. Facilitatea fiscală este apli -
cată pentru angajaţi cu normă întreagă

sau cu fracţie de normă, dar care cu -
mu lează împreună o normă întreagă.
Însă noul Cod Fiscal a crescut sarcina
fiscală a persoanelor fizice autorizate
(PFA), prin introducerea obligatorie a
contribuţiei la pensii de 10,5% din ve -
nitul net realizat, plafonată la un nivel
anual de maxim 5 salarii medii pe eco -
nomie.

Pe de altă parte, autorităţile locale
au primit o mai multă libertate în a
cre ş te impozitele pentru clădirile rezi -
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den ţiale, mai ales pentru cele în care
se desfăşoară activităţi economice. A
fost reintrodusă şi prevederea potrivit
că reia poate fi majorat cu 500% im -
po zitul pe clădirile şi terenurile ne în -
grijite.

Totodată, românii vor plăti mai mult
anul viitor pentru asigurările auto obli -
ga torii. După proteste în stradă ale
patronatelor din transporturi, liderii a -
ces tora au încheiat un protocol cu
reprezentanţii companiilor de asigurări
şi ai Autorităţii de Supraveghere Finan -
cia ră privind limitarea creşterii RCA la
50% faţă de nivelul din iunie 2015.

Legea insolvenţei
persoanelor fizice,
amânată
Aplicarea Legii nr. 151/2015 pri -

vind procedura insolvenţei persoanelor
fizice a fost amânată cu un an, până
în decembrie 2016. Motivul: normele
me todologice nu sunt gata, deşi Gu -
vernul a avut la dispoziţie 6 luni pentru
a le concepe şi aproba. Astfel, printr-o
Ordonanţă de Urgenţă, Executivul a
stabilit că Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Consumatorului (ANPC) va
înfiinţa în acest an cele 42 de Comisii
de insolvenţă la nivel teritorial şi Co -
misia de insolvenţă la nivel central,

va organiza concursurile pentru anga -
ja rea personalului acestora şi va face
demersurile pentru dotarea spaţiilor
în care vor funcţiona Comisiile de in -
sol venţă. 

De asemenea, vor fi stabilite ono -
ra riile pentru administratorii judiciari
ai datornicilor. Potrivit legii insolvenţei
persoanelor fizice, orice român aflat
în incapacitate de plată a datoriilor,
nu din vina sa, îşi poate reeşalona da -
to riile pe baza unui plan de redresare
fi nanciară, pe 5 ani.

Casele de marcat
cu jurnal electronic,
din 2017 
Guvernul a amânat cu încă 6 luni,

până în aprilie 2017, obligativitatea
utili zării de către comercianţi a caselor
de marcat cu jurnal electronic, pre vă -
zută în Legea nr. 267/2015. Anul tre -
cut, în vară, mai fusese operată o
amâ nare similară, după ce, iniţial, ter -
menele tranziţiei fuseseră stabilite
astfel: 1 aprilie 2016 pentru contribua -
bi lii mari, 1 iulie 2016 pentru contri bua -
bilii mijlocii şi 1 noiembrie 2016 pentru
contribuabilii mici, cu interzicerea
comercializării caselor de marcat cu
rolă jurnal de la 1 ianuarie 2016.
Acum, prin OUG nr. 57/2015, marii

con tribuabili vor fi obligaţi să utilizeze
noile aparate începând cu 1 aprilie
2017, contribuabilii mijlocii - de la 1
iulie 2017 iar contribuabilii mici de la
1 noiembrie 2017.

Casele de marcat vor trebui co -
nec tate la un sistem de supraveghere
şi monitorizare, pentru transmiterea
datelor către Agenţia Naţională de Ad -
mi nistrare Fiscală (ANAF), care va
întoc mi în formă electronică un regis -
tru naţional de evidenţă a acestora.
Fir mele vor trebui să asigure conec -
ta rea la distanţă, pentru a transmite
la Fisc datele fiscale. Termenul-limită
până la care trebuie aprobată pro ce -
dura de conectare este 1 februarie
2018.

De asemenea, pe bonul fiscal va
fi introdus ca element obligatoriu codul
de înregistrare în scopuri de TVA al
beneficiarului, la cererea acestuia. Ast -
fel, va fi realizată corelarea cu legisla -
ţia privind Codul fiscal, respectiv pre -
vederile pentru deducerea TVA care
poate fi justificată cu bonurile fiscale
care îndeplinesc condiţiile unei facturi
simplificate, motivează MFP. De ase -
me nea, bonul fiscal va conţine uni ta -
tea de măsură. Firmele care nu vor
respecta termenele de schimbare a
caselor de marcat riscă o amendă de
9.000 de lei, prevăzută, în prezent,
de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia
ope ratorilor economici de a utiliza apa -
rate de marcat electronice fiscale. În
plus, li se suspendă activitatea până
când plătesc amenda.

Salariul minim
creşte la 1.250 lei
de la 1 mai
Printr-o Hotărâre adoptată în 30

decem brie, Guvernul a majorat cu
19% salariul minim pe economie, de
la 1.050 lei la 1.250 de lei, începând
cu data de 1 mai 2016. Numărul be -
ne ficiarilor salariului lunar net de 917
lei este de 1.131.686 persoane, dintre
care 1.092.364 lucrează în sectorul
priv at și 39.322 sunt bugetari. Efortul
su portat de angajator este de 1.015
lei/salariat pentru cele 7 luni din anul
acesta. „Încheierea unui contract indi -
vi dual de muncă cu stabilirea unui sa -
la riu de bază mai mic decât cel pre -
vă zut în actul normativ adoptat de
Gu vern va constitui contravenţie şi se
va sancţiona cu amendă contraven -
ţio nală de la 1.000 lei la 2.000 lei.
Aceas tă amendă este distinctă de cea
prevăzută de Codul muncii. Cons ta -
tarea contravenţiilor şi aplicarea amen -
zi lor se realizează de către inspectorii
de muncă”, precizează Hotărârea de
Guvern.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro



................................................................................................................................................ ianuarie 201622

C
O

N
S

U
LT

A
N

Ț
Ă

P otrivit estimărilor, creşterea e -
co nomică se va situa şi în anul
2016 în jurul valorii de 4%,

avan sul puternic al consumului privat
fi ind în parte neutralizat de importurile
în creştere. Într-o astfel de perioadă,
ar trebui să asistăm la o creştere a a -
pe titului investiţional şi chiar preluarea
de către investiţii a rolului de motor al
creşterii economice. Dar sunt inves -
ti torii motivaţi să devină mai activi o
dată cu implementarea politicii de re -
la xare fiscală - prin intrarea în vigoare
de la 1 ianuarie 2016 a Noului Cod
Fis cal - sau vor aştepta aceştia, cu
pru denţă, semnalele unei consolidări
fiscale? Este România pregătită să
ofere investitorilor altceva decât o poli -
ti că fiscală „lipsită de continuitate, pre -
dic tibilitate şi planificare strategică“,
aşa cum acuza Comisia Europeană în
Raportul de țară al României pentru
anul 2015?

Dependenți
de investiții
Realitatea este că o creştere eco -

no mică robustă nu va fi suficientă pen -
tru a păstra deficitul bugetar sub 3%
din PIB în perioada 2016 - 2017.
Aceasta întrucât amplele tăieri de taxe
şi impozite - reducerea TVA la 20%,
reducerea impozitului pe dividende la
5%, scutiri la impozitul pe venit, redu -
ceri de contribuţii sociale, scăderea
acci zelor la carburanţi, desfiinţarea ta -
xei pe stâlp - au fost, în mod hazardat,
combinate cu creşteri ale salariilor şi
cheltuielilor cu protecţia socială - ma -
jorarea salariilor bugetarilor cu 10%,
majorarea punctului de pensie peste
procentul impus de lege. 

Dacă ar fi să ne raportăm la notele
de fundamentare ale actelor legislative
ce conturează noua politică de rela -
xa re fiscală, vom observa că, pentru
contracararea dezechilibrului bugetar,
foştii guvernanţi au mizat pe atragerea
de investiţii noi şi pe capacitatea ro -
mâ nilor de a-şi îmbunătăţi gradul de
asu mare voluntară a obligaţiilor buge -
tare. În comparaţie cu această viziune
idealistă, ne aşteptăm ca tehnocraţii
conduşi de Dacian Cioloș să aibă o

abor dare mai pragmatică. Aceasta
întru cât situaţia indică mai degrabă
un parcurs sinuos decât atingerea ra -
pi dă a rezultatelor aşteptate de fostul
gu vern. Încrederea investitorilor străini
în economia locală este încă la cote
extrem de reduse şi nu trebuie să ne
aş teptăm la îmbunătăţiri majore în
lipsa stabilizării politicii fiscale şi a re -
formei reale a sistemului administrativ.

Pe de altă parte, inactivitatea capi -
ta lului autohton nu este cauzată de
lipsa de iniţiativă, spiritul antreprenorial
fiind mai prezent aici decât în alte ţări
din regiune, ci de obstacole mult mai
dificil de înlăturat - birocraţia, neîn cre -
de rea generalizată în politicile publice,
dar, mai ales, lipsa de educaţie antre -
pre norială. În fine, cu privire la gradul
de conformare voluntară în rândul
con tribuabililor români, creşterea lentă
a acestuia nu ar trebui să reprezinte
un reper. În schimb, nu putem să omi -
tem faptul că, în mod constant - chiar
şi în perioade de creştere economică
- ponderea firmelor româneşti cu pier -
dere este mai mare decât cea a fir -
me lor care înregistrează profit. Un ast -
fel de rezultat nu poate fi pus exclusiv
pe seama unei pregătiri antre pre no -
riale necorespunzătoare, fiind cu cer -
ti tudine şi un indicator al unui fenomen
evazionist larg răspândit.

Măsuri menite să
menţină deficitul
bugetar sub 3%
În contextul de mai sus, prudenţa

ar urma să devină un factor crucial în
execuţia bugetară. Având în vedere
faptul că pierderea popularităţii nu re -
prezintă un risc pentru un guvern teh -
no crat, ne putem aştepta din partea
nou lui guvern la măsuri imediate de
spo rire a veniturilor bugetare, cu im -
pact asupra jucătorilor deja prezenţi
pe piaţă. 

Anticipăm, aşadar, că în prim plan
vom avea măsuri de maximizare a în -
ca sărilor de taxe şi impozite. În lipsa
po sibilităţii de monitorizare de la
distanţă a operatorilor economici - obli -
ga tivitatea utilizării aparatelor de mar -
cat fiscale cu jurnal electronic a fost

amânată până în 2017, iar conectarea
acestora la sistemul informatic naţional
de supraveghere a datelor fiscale nu
se va realiza decât în 2018 - ne aş -
tep tăm să avem un ANAF extrem de
activ pe teren. Pentru că serviciile vor
rămâne, cel mai probabil, principalul
contribuitor la creşterea PIB şi în acest
an - dintre acestea, transporturile şi
IT-ul fiind estimate a înregistra cea mai
bună evoluţie - nu trebuie să ne mire
o extindere a activităţii de control şi cu
privire la alte sectoare de acti vi tate
decât cel de comerţ. Mai mult, în 2016,
ne putem aştepta şi la o spori re a nu -

Capcanele
relaxării fiscale
Situaţia macroeconomică a ţării este stabilă... pentru moment.
Perioada de criză economică a trecut, performanţe importante fiind
înregistrate de România în ultimii ani.
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mărului de controale pe tema tici deja
anunţate, dintre care cea mai fier binte
pare a fi cea a dosarului pre ţu rilor de
trans fer. Întocmirea acestui dosar a
devenit obligatorie, începând cu anul
2016, pentru operatorii care rea lizează
tran zacţii cu entităţi afiliate, un număr
sem nificativ dintre aceştia ope rând în
sec torul transporturilor rutiere. 

Schimbările acceptate de gu ver -
nanţi pentru menţinerea păcii sociale
- majorarea salariului minim pe eco -
no mie începând cu 1 mai 2016 - ar
tre bui să atragă, într-o primă fază,
înca sări suplimentare la buget. Pe de
altă parte, temerea că această măsură
va afecta negativ, pe termen mediu,
competitivitatea externă a ţării şi va
încetini scăderea şomajului este justi -
fi cată. Mai mult, în contextul în care
se anunţă şi o relansare a controlului
muncii nedeclarate - un protocol de
colaborare dintre ANAF şi Inspecţia
Muncii vizează verificarea, începând
din 2016, a muncii „la gri“ (programul
de lucru al angajaţilor încadraţi cu timp
parţial) - este foarte posibil să asistăm
şi la efecte negative imediate, res pec -
tiv pierderea unui număr semnificativ
de locuri de muncă. Ne aşteptăm ca

decizii privind disponibilizarea de per -
sonal să fie luate mai ales de operatori
din zone mai sărace ale ţării, contri -
buind astfel la procesul de accentuare
a diferenţelor de dezvoltare regională. 

Nu vom exclude nici posibilitatea
unor creşteri de taxe pentru atragerea
de bani la buget, în schimb, anticipăm
că acestea vor fi adoptate în condiţiile
în care se vor materializa anumite ris -
curi cu impact negativ asupra în ca să -
rilor bugetare - încetinirea ritmului de
redresare economică în Uniunea Eu -
ropeană, cauzată de tensiuni geo po -
li tice, cu impact direct asupra situaţiei
ex porturilor româneşti; adoptarea de
către Parlament a unor măsuri po pu -
liste pe parcursul anului electoral
2016; înregistrarea unor rezultate sub
aş teptări urmare a implementării mă -
surii privind amnistia fiscală (anularea
parţială a creanţelor bugetare acce so -
rii cu condiţia stingerii integrale a obli -
ga ţiilor principale până la 31 martie
2016). În cazul în care se va impune
creşterea taxelor, primele vizate, ca
de fiecare dată, vor fi accizele, fiind
însă posibilă şi o accelerare a mă su -
rilor de majorare a redevenţelor. O ac -
cen tuare semnificativă a dezechi li -
brului bugetar ar putea atrage şi
a mâ narea în 2017 a reducerii cotei
TVA la 19%, o măsură pe care unii
eco nomişti o indică încă de pe acum
ca necesară pentru menţinerea sta bi -
lităţii situaţiei macroeconomice. 

Investim sau
economisim?
Aşa cum menţionam deja, pentru

ope ratorii de pe piaţa serviciilor - în
special sectorul transportului şi IT-ului -
ne așteptăm la majorări de venituri în
contextul scăderii taxelor şi creşterii
consumului. 

În acest context, dacă nu măsurile
fis cale recente de impulsionare a in -
ves tiţiilor - devansarea cu un an a re -
du cerii impozitului pe dividente la 5%
- cel puţin tendinţa băncilor de a tăia
dras tic ratele de dobândă la depozite
- unele voci anticipând chiar înre gis -
tr area de dobânzi negative la depozite
- vor convinge parte din antreprenori
să investească. 

Se anticipează că investiţiile vor
be neficia de condiţii monetare laxe.
În condițiile în care rata inflaţiei ar ur -
ma să urce peste zero abia în a doua
parte a anului 2016, în piaţă se înr e -
gistrează deja un exces de lichiditate

iar deprecierea leului este văzută de
economişti ca improbabilă, apreciem
că există premisele necesare men ţi -
nerii în anul 2016 a ratelor dobânzilor
la valori reduse pentru creditele în lei.
Aşadar, vom putea asista la o revenire
a creditării companiilor şi la con ti -
nuarea procesului de conversie
treptată a creditelor în valută. 

În acest an, oportunitatea accesării
de finanţare nerambursabilă în cadrul
programelor operaţionale 2014 - 2020
ar putea să revină, de asemenea, în
aten ţia antreprenorilor, chiar dacă sec -
to rul transporturilor rutiere se bucură
de mai puţine opţiuni decât alte sec -
toa re de activitate - e.g. finanţarea de
investiţii al căror rezultat anticipat este
reducerea impactului transportului
asupra mediului în cadrul Programului
Operațional Infrastructură Mare 2014
- 2020; finanţarea unor cheltuieli cu
lucrări, servicii sau achiziţii (mai puţin
achi ziţia mijloacelor de transport) în
cadrul Programului Operațional Re -
gio nal 2014 - 2020 etc.

Antreprenorii care doresc să îşi di -
versifice activitatea pot avea în vedere
fa ptul că o revenire a creditării com -
pa niilor va impulsiona în special sec -
to rul imobiliar. Pe de altă parte, poate
fi luată în calcul şi susţinerea finan -
cia ră a unor idei de afaceri promi ţă -
toare ale unor companii tinere (afaceri
start-up), legea business angel, adop -
tată la jumătatea anului trecut, promo -
vând facilităţi fiscale substanţiale pen -
tru cei care arată încredere în idei noi
de afaceri - scutire la impozitul pe
dividendele pentru o perioadă de trei
ani calculați de la data achiziției părților
sociale; scutire la impozitul pe venitul
din transferul părților sociale, dacă
exit-ul are loc trei ani de la achiziţia
părţilor sociale.

Într-un an plin de provocări, dar şi
cu un risc semnificativ de abatere a
po liticii fiscale de la traiectoria curentă,
re comandăm investitorilor prudenţă.
Un antreprenor atent la semnalele pie -
ţei va putea anticipa modificări de po -
li tică fiscală cu potenţial impact asupra
afacerii curente sau planurilor inves -
ti ţionale. Prudenţa - ca artă de control
a riscului - este condiţionată de o aten -
tă şi constantă informare. Mai departe,
cheia pentru luarea unei decizii bune
rămâne înţelegerea informaţiei. 

Mult succes în Noul An!

Ariana PANTEA
ariana.pantea@ja.ro

Inactivitatea investițiilor autohtone nu este cauzată de lipsa de iniţiativă,
spiritul antreprenorial fiind mai prezent aici decât în alte ţări din regiune, ci
de obstacole mult mai dificil de înlăturat - birocraţia, neîncrederea
generalizată în politicile publice dar, mai ales, lipsa de educaţie
antreprenorială.



C u doar 3 zile înainte de Cră -
ciun, un grup de 40 de par la -
mentari au depus la Senat

proiectul unui nou Cod Rutier. Acțiu -
nea nu a reprezentat un cadou de la
Moș Crăciun, ci o inițiativă prin care
Codul Rutier - care a suferit din 2006
și până în prezent modificări și com -
ple tări prin 14 ordonanțe, legi și ho -
tărâri de guvern, precum și modificări
prin Decizii ale Curții Constituționale
- să devină unitar, să se alinieze la
reglementările europene și, nu în ul -
timul rând, să răspundă nevoilor ac -
tua le privind circulația rutieră. 

În acest sens, propunerea legis -
la tivă prevede la articolul 136 obligaţia
conducătorilor de vehicule de a nu
adopta un comportament agresiv în

trafic, precizându-se și manevrele con -
siderate a fi cu caracter agresiv.

Ce înseamnă, de fapt,
comportamentul
agresiv în trafic
Problema este cum definim și mai

ales cum putem depista obiectiv com -
por tamentele agresive în trafic de cele
nor male, de comportamentele sau ati -
tu dinile care nu sunt cu caracter agre -
siv față de ceilalți participanți la trafic.

Chiar dacă, aparent, accidentele
se consideră a fi în principal cauzate
de nerespectarea regulilor de circu -
la ție, cum ar fi viteza excesivă, de pă -
și rile neregulamentare, consumul de
alcool etc, de fapt starea de sănătate,

comportamentul și atitudinile, echilibrul
bio-psiho-social al conducătorilor auto
sunt factorii principali care influențează
în mod pozitiv sau negativ conducerea
unui vehicul în condiții de siguranță
ru tieră sau, dimpotrivă, expun la ac -
ci dente.

Un studiu realizat în anul 2011 pe
un eșantion de 1119 conducători auto
activi, studiu solicitat de Direcția Ru tie -
ră, demonstrează că agresivitatea în
tra fic este o problemă cu care se con -
fruntă toți conducătorii auto. Astfel, au
fost reclamate: flash-urile sau cla -
xoanele (78,7% dintre cei chestionați),
gesturi amenințătoare sau obscene
(48,8%), agresiuni verbale (43,5%), blo -
ca rea mașinii în parcare (39,1%), ur mă -
riri în trafic (6%), agresiuni fizice (3,3%).
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Agresivitatea
la volan

Nimeni nu poate contesta faptul că, în prezent, agresivitatea la
volan reprezintă o problemă majoră a siguranței circulației. Atât în
România cât și în celelalte state membre ale UE, agresivitatea
conducătorilor auto este una din cauzele producerii accidentelor
rutiere și a instalării unui climat de nesiguranță în trafic.

Agresivitatea este o formă de
curaj, dar o formă foarte
proastă! (Sinclair Lewis)



Fie că vorbim despre agresivitatea
ver bală, de cea fizică sau de cea com -
por tamentală, în prezent ea se mani -
fes tă aproape permanent în trafic. 

Majoritatea celor care se ocupă
de studiul siguranței rutiere consideră
că, în trafic, comportamentele agre si -
ve sunt conduite intenţionate alimen -
tate de furie sau de frustrare şi care
pun în pericol pe ceilalţi participanţi
la trafic, fie psihologic, fie fizic.

Astfel, în SUA și Anglia, s-a ob -
ser vat că automobiliştii cu un scor ridi -
cat pe scara DAS (Driving Anger Scale
- chestionar de măsurare a reacţiilor
agresive ale conducătorilor auto) sunt
im plicaţi frecvent în accidente de cir -
culaţie. 

Cu toate acestea, agresivitatea la
vo lan a șoferilor nu se manifestă în
ace leaşi moduri. În funcţie de persona -
li tatea şi situaţiile de trafic întâlnite,
unii şoferi pot să nu îşi exprime agre -
si vitatea şi să încerce să gestioneze
în mod pozitiv situaţiile conflictuale,
pen tru ca în acelaşi timp, alţii să ma -

nifeste o conduită mai mult sau mai
puțin agresivă, exprimată în moduri și
cu intensități diferite.

Tipuri de manifestări
Agresivitatea în trafic se poate

manifesta pe mai multe planuri. 
Există o agresivitate asupra vehi -

cu lului, agresivitate manifestată prin
brus carea comenzilor, prin plecări de
pe loc în scrâșnet de cauciucuri, prin
frânări bruște, prin derapaje controlate,
prin turarea excesivă a motorului etc.
Aceste comportamente duc la un con -
sum mare de combustibil, la poluare
excesivă, la uzura prematură a unor
piese, într-un cuvânt la creșterea cos -
tu rilor cu mentenanța sau, uneori,
chiar la pierderea garanției pentru ma -
și nile noi. Nu sunt puțini transportatorii
care se plâng că șoferii nu au grijă de
ma șini așa cum ar trebui. Agresivitatea
este una din cauzele acestor com por -
ta mente.

Agresivitatea conducătorilor auto
se manifestă în trafic în două direcții.
Pe de o parte sunt conducătorii auto
a gresivi cu spațiul rutier în general,
care nu se adresează unui anumit
participant la trafic (șofer sau pieton);
pe de altă parte, întâlnim în trafic acei
șoferi care își manifesta agresivitatea
sau chiar violența asupra unui anumit
conducător auto sau asupra unui
anumit pieton. În ambele situații, agre -
si vitatea poate îmbrăca forme diverse.

Studiile de caz
confirmă fenomenul
Mai putem vorbi și de o agre si vi -

tate indusă. Este acea agresivitate
născută ca răspuns la o acțiune de
tip agresiv.

Producătorul de pneuri Goodyear
în parteneriat cu Şcoala de Economie
şi Politici Sociale din Londra (LSE) a
realizat un studiu pe 9.000 de şoferi
din 15 ţări europene: România, Belgia,
Ce hia, Germania, Franţa, Italia, Olan -
da, Polonia, Rusia, Suedia, Turcia,

Slovenia, Spania, Marea Britanie şi
Austria. 

Studiul a demonstrat că agre si vi -
ta tea şoferilor la volan este strâns
legată de modul în care se comportă
ceilalţi participanţi la trafic: peste ju -
mătate dintre şoferi - inclusiv cei din
România au recunoscut că au tendinţa
de a deveni agresivi dacă sunt pro -
vo caţi şi iritaţi de alţi şoferi. 

„Studiul nostru sugerează că un
com portament agresiv al unui şofer
poate iniţia un lanţ de reacţii între alţi
şoferi şi, eventual, poate produce o
situaţie periculoasă sau un accident,
chiar şi după ce instigatorul a părăsit
deja locul faptei”, menționează Olivier
Rousseau, vicepreşedintele Goodyear
pentru Europa, Orientul Mijlociu şi
Africa.

Nimic mai adevărat. Un șofer care
agresează prin comportament coloana
de mașini în care este participant
creează un fenomen de agresivitate
la nivelul coloanei, care se menține și
după ce declanșatorul agresivității
părăsește zona.

Noile sancțiuni pot fi
o soluție...
Șoferii cu comportamente agresive

sunt o realitate, iar consecințele aces -
tor comportamente sunt cunoscute.
Pro blema este ce putem face, cum
putem diminua aceste manifestări,
cum putem să stopăm transformarea
unor șoferi „normali” în șoferi „agre -
sivi“, cum putem, pe cât posibil, să-i
facem pe cei agresivi să se auto co n -
troleze în așa fel încât să poată ges -
tiona pozitiv situațiile conflictuale.

Potrivit noului proiect de Cod
Rutier depus la Senat, șoferii depistați
în trafic cu comportament agresiv vor
fi sancţionaţi cu 6 până la 8 puncte
amendă şi chiar cu suspendarea per -
mi sului, asta în funcție de manevrele
efectuate și incriminate ca agresive.

Prevenirea conduitei agresive nu
se realizează însă numai prin creş te -
rea nivelului represiv al sancțiunilor
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pe care le riscă conducătorii auto,
studiile arătând că eficacitatea legilor
este limitată, dacă nu este însoţită de
măsuri de educație și prevenire. 

... educația rutieră
aduce însă
rezultate pe
termen lung...
Fără măsuri care să se refere la

educația rutieră, fără stagii de sigu ran -
ță rutieră pentru reabilitarea soferilor
agresivi, articolul 136 din proiectul
noului Cod Rutier devine numai un
articol pe hârtie, un articol care, atunci
când nu ne vede nimeni, îl putem în -
căl ca. Și cum poliția nu poate pune
câte un polițist la fiecare intersecție,
de geaba amenzi usturătoare, de gea -
ba suspendări ale permiselor de
conducere. 

Oare cât la sută dintre cei care vor
încălca articolul 136 vor fi sancționați
de polițiști? Sancționarea explicită a
agresivității în trafic a conducătorilor
auto nu va fi decât un foc de paie dacă
mentalitatea șoferilor agresivi, indife -
rent dacă sunt profesioniști sau ama -
tori, rămâne aceiași. Uneori, lipsa de
autoritate a polițiștilor, alteori, de ce să
nu o spunem, polițiștii coruptibili, dar,
mai ales, imposibilitatea unui control
per manent al comportamentelor agre -
si ve în trafic duc la posibila ineficiență
a noilor măsuri de sancționare. Per -
cep ția subiectivă a durității sancțiunilor
în timp se diminuează și rata compor -
ta mentelor agresive în trafic va crește
din nou. O problemă fără soluție? Nici -
decum. Doar că trebuie schimbate și
mentalitățile celor care compun re gle -
mentările rutiere. Factorii implicați tre -
buie să înțeleagă că sancțiunile refe -

ri toare la comportamentele agresive
în trafic nu vor avea consecințele do -
rite dacă nu vor fi dublate și de măsuri
coerente în domeniul educației rutiere.
Plecând de la educația copiilor încă
de la grădiniță și terminând cu școlile
de șoferi și centrele de pregătire
profesională. Și nu numai. 

... iar consultanța
psihologică este utilă
pentru reabilitare
Măsurile corective, de recalibrare

a atitudinilor și a comportamentelor
agresive la rândul lor trebuie să repre -
zinte o pondere majoră în modalitățile
concrete de acțiune. Un șofer sanc -
țio nat pentru conduită agresivă în trafic
va fi oare mai puțin agresiv, va avea
el comportamente de trafic mult
schim bate în bine după aplicarea
sancțiunii? 

Nu s-ar putea, în vederea realizării
dezideratului de prevenție și corecție,
ca în noul Cod Rutier pentru sancțiu -
ni le aplicate pentru agresivitate repe -
ta tă în trafic să existe posibilitatea di -
mi nuării lor (la fel ca în Franța sau
Ger mania) dacă se efectuează un
număr de ore de consultanță psiholo -
gi că și nu prin trecerea testului de cu -
noș tințe? Mai ales că și Strategia na -
țională de siguranță rutieră 2013-2020
- mai există ea oare?!? - prevede
astfel de măsuri. Aceste programe de
rea bilitare a comportamentelor agre -
si ve în trafic pot fi susținute de experți
în siguranța rutieră și de psihologi
experți în transporturile rutiere agreați
de Poliția Rutieră.

La rândul său, Ministerul Transpor -
tu rilor ar trebui să includă în pro gra -
mele Centrelor de pregătire profe sio -

nală, ore de formare a com por ta -
mentelor non agresive în tra fic, ore
susținute de psihologi experți în
domeniul siguranței rutiere.

Beneficii ale
programelor de
formare a
comportamentelor
non agresive
Până atunci, transportatorii pot

apela la programele de formare a
com portamentelor non agresive în
trafic și de recalibrare a celor agresive,
pro grame care pot fi puse în practică
de psihologi specializați în domeniul
sigu ranței rutiere. Beneficii? Dimi nua -
rea numărului de amenzi, de acci den -
te, de conflicte cu beneficiarii datorate
comportamentelor agresive ale con -
du cătorilor auto, reducerea consu mu -
lui de carburant, scăderea costurilor
cu mentenanța autovehiculelor, redu -
ce rea costurilor cu polițele RCA.

Articolul 136 din proiectul noului
Cod rutier trebuie să fie un articol care
să limiteze comportamentele agresive
în trafic pentru siguranța tuturor celor
implicați direct sau indirect în trafic și
nu să devină un simplu instrument de
aplicat amenzi și suspendări de per -
mis. 

Lucru posibil în cazul în care cei
răs punzători vor fi și responsabili
acordând atenția cuvenită nu numai
sanc țiunilor pecuniare sau adminis -
tra tive, ci și măsurilor preventive și
co rective.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575
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Proiect legislativ:
Şoferii agresivi,
amendaţi şi lăsaţi
pietoni
Un proiect legislativ depus la Senat de 40 de parlamentari prevede
modificarea Codului Rutier prin sancţionarea drastică a şoferilor
agresivi din trafic.

A stfel, la articolul 146 al iniţia -
ti vei legislative, se stipulează
pe depsirea cu 6 - 8 puncte-

amendă (sancţiuni din clasa a III-a)
pentru:

- demararea în trombă;
- circulaţia cu viteză la o distanţă

foarte redusă faţă de un alt vehicul,
îna intea sau în spatele acestuia, cât
şi în lateral, în scopul agresării sau
in timidării conducătorului acestuia;

- folosirea repetată a semnalelor
lu minoase sau a claxonului pentru
obli ga rea nejustificată a condu că to -
rului vehiculului din faţă de a elibera
ban da de circulaţie;

- circulaţia cu autovehiculul pe tro -
tuar, în lungul acestuia;

- realizarea intenţionată a unui de -
rapaj controlat în vederea întoarcerii
sau rotirii vehiculului;

- oprirea neregulamentară a vehi -
cu lului pe prima bandă, blocând depla -
sa rea vehiculelor aflate în spate, care
au dreptul de a vira la dreapta la cu -
loa rea roşie a luminii semaforului;

- conducerea unui vehicul care po -
luează fonic, peste norma stabilită de

reglementările în vigoare, din cauza
eli minării amortizoarelor fonice din to -
bă sau a utilizării unor astfel de amor -
ti zoare neomologate;

- conducerea unui moped sau a u -
nei motociclete pe o singură roată, cir -
culaţia pe o altă bandă decât prima,
cu viteză redusă nejustificat, împie di -
când circulaţia regulamentară a ve hi -
culelor care se deplasează în urma sa;

- mersul înapoi cu spatele în sco -
pul agresării sau intimidării celorlalţi
participanţi la circulaţie.

Faptele mai grave vor duce la sus -
pen darea permisului pe o perioadă
de 60 de zile, plus amenda prevăzută
în clasa a III-a:

- deplasarea succesivă, neregu -
la mentară, de pe o bandă de circulaţie
pe alta sau de pe un rând pe altul,
alter nând din stânga în dreapta, în
sco pul depăşirii unui şir de vehicule
care circulă în acelaşi sens;

- efectuarea manevrei de întoar -
ce re a vehiculului prin folosirea frânei
de ajutor;

- frânarea bruscă la revenirea pe
bandă, imediat după ce conducătorul

unui vehicul a efectuat o depăşire a
unui vehicul, de natură a-l determina
pe conducătorul acestuia din urmă să
schimbe brusc direcţia de mers sau
să frâneze excesiv pentru a evita
impactul;

- depăşirea neregulamentară a
unei coloane oprite formată din ve hi -
cule obligate să oprească la pătrun -
de rea într-o intersecţie, la trecerea la
nivel cu calea ferată sau în alt caz de
forţă majoră, în scopul de a plasa ve -
hiculul în partea din faţă a coloanei.

„În aplicarea prevederilor OUG nr.
195/2002, Regulamentul de aplicare,
precum şi a altor reglementări directe
sau conexe existente se relevă de fi -
cien ţe constând în existenţa dublei
regle mentări, interpretarea contra dic -
to rie a unor reglementări, reglemen -
ta rea excesivă a unor situaţii prevă -
zute în lege şi existenţa unor lacune
de reglementare pentru anumite si -
tua ţii din trafic“, argumentează autorii
pro iectului legislativ.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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20 de ani de
Mercedes-Benz
Sprinter
Gama Sprinter a sărbătorit recent 20 de ani de la lansarea pe
piaţă, timp în care au fost construite peste 2,9 milioane de unităţi
ce rulează în peste 150 de pieţe din toată lumea.

D in momentul debutului său, în
1995, modelul Sprinter a re -
pre zentat un punct de cotitură

pentru segmentul de autovehicule co -
mer ciale uşoare, acesta influenţând
po zitiv ultimele două decade. Pentru
a celebra cei 20 de ani de istorie, con -
struc torul german a adus în atenţia
pu blicului modelul „Edition Sprinter”.

Sigur de peste
20 de ani
Modelul Sprinter nu este numai

con fortabil, conducătorul şi pasagerii
lui se simt, de asemenea, în siguranţă.

Lista lungă de premiere pentru noua
teh nologie de siguranţă prezentă pe
Sprin ter a început în 1995, cu discuri
de frână, ABS şi multe alte inovaţii.
Evo luţia continuă cu introducerea ESP
ca standard în 2002, o premieră mon -
dia lă pentru autovehiculele comer cia -
le. Iar cea mai nouă tehnologie este
re prezentată de cele cinci sisteme de
asis tenţă disponibile de la modelul
lan sat în 2013. Procesul de dezvoltare
con tinuă, după cum arată istoria Sprin -
ter. Lansat în 1995, modelul a fost
com plet revizuit, atât vizual, cât şi teh -
nic. Următoarele schimbări vizibile au
avut loc în anul 2002. În 2006, un nou

Sprinter a fost lansat. În anul 2009, a
beneficiat de noi motoare şi transmisii,
iar în 2013 a fost lansată cea mai re -
cen tă versiune.

Grad ridicat de
personalizare
În prezent, modelul este fabricat

în şase fabrici dispuse pe patru con -
ti nente. Factorii cheie în succesul
aces tui van includ conceptul perso -
na lizat şi procesul continuu de dez -
voltare. Recent lansată, gama cu trei
ampatamente (patru variante de lun -
gime şi trei de înălţime, cu o greutate
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cuprinsă între 3,2 şi 5 t, la care se
adau gă numeroase variante de echi -
pa mente din fabrică) îndeplineşte toa -
te cerinţele şi este de neegalat în in -
dus trie. Portofoliul este completat cu
un sistem de organizare ce oferă va -
ria ţii suplimentare, disponibile la par -
te nerii autorizaţi. O dată cu lansarea
în 1995, noul vehicul comercial a atras
atenţia datorită celui mai puternic mo -
tor diesel din clasa lui, doar 122 CP
fiind de ajuns în acel moment. În pre -
zent, producţia de motoare diesel
Sprin ter variază de la propulsoare ce

oferă 95 CP până la 190 CP. Mai mult,
este disponibil şi în varianta pe ben -
zi nă, cu o putere de 156 CP, plus două
mo toare monobloc şi motoare cu gaz
na tural bivalent, de asemenea, cu o
putere de 156 CP. Puterea este trans -
fe rată de către transmisia manuală cu
şase viteze ECO GEAR şi transmisia
automată cu şapte trepte de viteze
7G-TRONIC. Se poate opta pentru un
Sprinter cu tracţiune integrală, dotare
ce poate fi instalată în fabrică.

Calitate şi atenţie la
cerinţele clientului
Mercedes-Benz Vans a introdus o

serie de standarde ridicate de calitate
în ceea ce priveşte dezvoltarea, dar
şi producţia. A fost un model revo lu -
ţio nar încă de la început oferind peste
1.000 de variante de bază, motoare
efi ciente, elemente de siguranţă
exem plare, precum şi un cockpit ergo -
no mic. Acest nou concept, calitatea
pro duselor şi numărul de clienţi sa tis -
făcuţi au făcut ca Sprinter să fie con -
siderat un mare succes. Modelul ac -
tual continuă acest trend, oferind un
ni vel de siguranţă exemplar, consum
re dus de combustibil şi motoare ali -
nia te deja la standardele de emisii
Euro VI. Cu pachetul BlueEFFI -
CIENCY Plus, pe ciclul eu ro pean de
omologare NEDC, consu mul de com -
bustibil poate ajunge la 6,3 l/100 km
- un posibil record. În pre zent, inter -
valele de service sunt până la 60.000
km. Un alt atribut po zitiv al lui Sprinter
este cabina spaţioa să şi confortabilă.
De-a lungul anilor, Mercedes-Benz a
îmbunătăţit aspectul cabinei şi a mo -
de rnizat echipamentul standard. Fa -
brica principală se află în Düsseldorf,
unde peste 100.000 de au tovehicule

părăsesc linia de pro duc ţie în fiecare
an. Alături de per so na lul bine pregătit
şi motivat, nivelul ri dicat de calitate
este oferit de teh no logia de producţie
inovativă. Un exem plu este „producţia
inteligentă”, un nou sistem de pro -
ducţie foarte efi cient ce a fost introdus
recent la fa brica din Ludwigsfelde,
acolo unde sunt produse motoarele.

Model aniversar,
design special
Ediţia aniversară de Mercedes-

Benz Sprinter, „Edition Sprinter” este
dis ponibilă în variantele furgon şi
combi, de 3,5 t, în culoarea argintiu
me talic. Barele de protecţie ale vehi -
cu lului comercial sunt vopsite în ace -
eaşi culoare a caroseriei - o premieră
pentru Sprinter. Acelaşi lucru poate fi
spus despre stopurile din spate, co -
lo rate în negru - fumuriu şi jantele ne -
gre din aliaj uşor de 16 inch. Alternativ,
„Edition Sprinter” este, de asemenea,
disponibilă cu jante argintiu - stră lu -
citor, din aliaj uşor de 17 inch. Elemen -
tele distinctive ale modelului aniversar
includ, de asemenea, faruri bi-xenon
şi o grilă cromată a radiatorului. In -
scrip ţia de pe partea laterală a noii
ediţii Sprinter este un alt indicator al
sta tutului de model special. În interior,
şo ferul este întâmpinat de covoraşe
in scripţionate cu logo-ul ediţiei ani ver -
sare Sprinter. Modelul Sprinter Combi
este echipat suplimentar cu un volan
top-class din piele şi geamuri fumurii
în spate. „Edition Sprinter” este limitată
la un număr de 2.000 de unităţi pentru
co mercializare. Modelul special va fi
dis ponibil pentru achiziţie în 19 ţări
din Europa. Toate variantele de mo -
to rizare sunt disponibile. În România,
cli enţii vor beneficia de un avantaj de
1.800 de euro, fără TVA, pentru „Edi -
tion Sprinter”.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Vânzări record
Mercedes-Benz Sprinter este unul
dintre cele mai bine vândute
vehicule din segmentul său. În
2014, Mercedes-Benz Vans a
vândut, la nivel mondial, peste
186.000 de unităţi Sprinter, având
o creştere de 12% în comparaţie
cu 2013 şi stabilind un nou record.
Această poveste de succes a
continuat şi în prima parte a lui
2015: în primele şase luni ale
anului trecut, divizia Daimler Van a
livrat la nivel mondial 89.500 de
Sprintere către clienţi,
reprezentând cu 4% mai mult față
de aceeași perioadă din 2014.
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Creștere explozivă
Cea mai mare flotă de camioane Mercedes-Benz pe anul 2015 a
fost achiziţionată de Dolo Trans Olimpic. Compania piteșteană a
încheiat anul 2015 cu o flotă de 146 de camioane, iar anul acesta
îşi pregăteşte mutarea într-un nou sediu.

D olo Trans Olimpic (DTO) a de -
bu tat în piaţa românească de
transport de mărfuri pe dis -

tan ţe lungi spre finalul anului 2011, cu
o flotă de cinci camioane de mărfuri
ge ne rale şi alte trei transportoare auto.
În 2014, compania cu sediul în Piteşti
a reuşit o cifră de afaceri de 38 de
mi lioane de lei, iar astăzi numără 171
de angajaţi. Flota DTO este una tână -
ră, îndeplinind norme de poluare
EURO 5, EURO 5 EEV şi, majoritar,
EURO 6. Brand-ul principal al flotei
este Mercedes-Benz, cu modele de
ca mioane din gama Actros şi Atego.

Consumul şi fiabilitatea au fost
prin cipalele argumente ce au stat la
baza deciziei de achiziţie a camioane -
lor, precum şi sistemul de service-uri
din România şi Europa.

„Am testat în paralel mai multe
mo dele de la mai multe companii şi
dintre toate acestea Mercedes-Benz
Actros a ieşit cel mai bine în ceea ce
pri veşte consumul. Au contribuit la de -
ci zia noastră seriozitatea şi calitatea
ser viciilor companiei, astfel că am ales
să ne extindem flota cu unităţi Actros“,
a declarat Cristian Dolofan, director
general DTO. 

Lider de piaţă în 2014, Mercedes-
Benz România a fost alegerea prefe -
ra tă a multor companii de transport
din România şi în anul 2015. „Dolo
Trans Olimpic este o companie care
de monstrează că serviciile de calitate
în torc investiţia şi permit o extindere
ra pidă. În acest domeniu, decizia de
a mări flota de camioane nu poate fi
luată peste noapte, dată fiind im por -
tan ţa fiecărei componente în lanţul
acti vităţii, astfel că managerii cân tă -
resc o perioadă destul de lungă toate
op ţiunile pe care le au. Ştim că în ca -
zul partenerilor noştri, cum este Dolo
Trans Olimpic, decizia este funda men -
ta tă pe mai multe tipuri de detalii, de

la feedback din partea altor trans por -
ta tori până la teste de consum, fia bi -
litate şi calcule de Total Cost of Owner -
ship (TCO)“, a declarat Ovidiu Pintilie,
Sales & Marketing Manager Trucks în
cadrul Mercedes-Benz România.

Sistemele PPC
şi FleetBoard
reduc costurile
Specificaţiile tehnice ale ca mi oa -

nelor comandate de DTO pot fi clasate
în două aplicaţii de bază: transport de
mărfuri generale pe distanţe lungi,
pen tru care s-a optat pentru Actros
1845 LSNRL, 450 CP, motor de 12,8
litri, cabina Stream Space cu o lăţime

de 2,5 m, podea plană şi înălţime joa -
să de cuplare şi transport şi distribuţie
auto, pentru care DTO şi-a dotat flota
cu Actros 1843 LSNRA, 430 CP, motor
10,7 litri, cabina CompactSpace de
2,3 m lăţime şi tunel motor, dar şi un
nu măr de 12 unităţi Atego 1527 L,
con fi gurate pentru distribuţia internă
de maşini.

Predictive Powertrain Control şi
siste mul inteligent de telematică
FleetBoard pot influenţa decisiv efi -
cienţa unui camion, după cum au ob -
ser vat şi managerii DTO, care au ales
să doteze integral flota cu FleetBoard
şi toate modelele Actros cu PPC. A -
ces ta din urmă este sistemul inovator
fo losit de Mercedes-Benz care, împre -
u nă cu PowerShift 3, utilizează hărţi
digitale şi poziţionarea GPS pentru a
optimiza consumul de combustibil în
raport cu distanţa pe care camionul o
are de parcurs și gradul de înclinare
a drumului.

Sistemul FleetBoard furnizează in -
formaţii despre localizarea şi traseul
veh iculului prin poziționare GPS și
cone xiune de date GPRS. Sunt ana -
li zate astfel performanţele camionului,
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Eluându-se în calcul stilul de conducere
şi planificarea intervalelor de mente -
nan ţă şi, de asemenea, permite emi -
te rea de rapoarte privind regimul de
de plasare şi timpii de conducere.

„Despre sistemul PPC am aflat în
timpul unui eveniment Mercedes-Benz
desfăşurat la Piteşti. Am luat în calcul
această reducere a consumului de
combustibil şi am decis că investiţia
poa te fi recuperată într-un interval de
pâ nă la 18 luni. În cazul FleetBoard,
avem un om special alocat care ana -
li zează informaţiile furnizate de sistem
şi monitorizează activitatea şoferilor,
oferindu-le sfaturi care să îi ajute la
îmbunătăţirea stilului de conducere.
La început, aceştia au fost puţin reti -
cenţi, dar, între timp, s-au adaptat şi
sunt foarte mulţumiţi. Un factor cheie
în acceptarea FleetBoard a fost şi ac -
cesul la cursurile de training pe care
Mer cedes-Benz România le-a realizat
în mai multe etape la noi“, a declarat
Cristian Dolofan.

Şoferii DTO
au accesat
Driver Training
Cursurile puse la dispoziţie de

Mer cedes-Benz fac parte din pachetul
Driver Training, care însoţeste fiecare
livrare a unui nou camion şi este rea -
li zat de trainerii Mercedes-Benz Ro -
mâ nia. De acestea au beneficiat şi
şo ferii DTO pentru a utiliza la maxi -

mum toate opţiunile de care dispun
pe camioanele Actros. 

Trainerii oferă şoferilor o prezen -
tare detaliată a camionului şi, cel mai
important, explică modalitatea prin
care camionul poate obţine rezultate
op time, oferind sfaturi pentru îmbu -
nă tăţirea stilului de condus în vederea
eficientizării. Adaptarea la nou şi însu -
şirea informaţiilor dobândite în cadrul
acestor cursuri au ajutat doi şoferi de
la DTO să devină chiar câştigătorii pri -
melor două locuri pe România, în
com petiţia internaţională derulată de
FleetBoard Drivers` League.

„Mai departe de dezvoltările de
natură tehnică ale produsului, siste me -
le inteligente de control şi suprave -
ghe re a consumului şi stilului de con -
du cere al şoferului sunt cu siguranţă
cele mai importante dotări existente
astăzi pe camioane. Activitatea com -
pa niilor de transport care îşi îmbu -
nătăţesc de la un an la altul rezultatele
financiare ne demonstrează constant
cât de mult pot influenţa sisteme pre -
cum PPC sau FleetBoard eficienţa
trans porturilor“, a declarat Ovidiu
Pintilie.

Rezultatele
anului 2015
Dolo Trans Olimpic este compania

care a achiziţionat anul trecut cea mai
mare flotă Mercedes-Benz din Româ -
nia. 79 de unităţi au fost deja livrate

în 2015 şi urmează alte 45 de unităţi
în 2016.

„În 2015 putem afirma că ponde -
rea flotelor din totalul livrărilor noastre,
faţă de vânzarea de tip retail, a crescut
com parativ cu 2014. Precum Dolo
Trans Olimpic, majoritatea clienţilor
noştri «de casă» au făcut achiziţii anul
trecut, fie din nevoia de înnoire a par -
cu lui, dar şi pentru extinderea flotelor.
2015 a fost un an în care ne declarăm
mulţumiţi de rezultatele realizate de
echipa noastră“, a declarat Ovidiu
Pintilie.

În ceea ce privește DTO, rezulta -
tele sunt în continuă creștere, iar com -
pania urmăreşte o extindere constantă
până în 2018, atât în numărul de
camioane pe care le foloseşte, cât şi
în numărul de şoferi. DTO preco ni -
zea ză că în următorii doi-trei ani va
reuşi să atingă un echilibru între cerere
şi ofertă, cea dintâi fiind acum mai
mare.

Pentru 2016, compania pregăteşte
un nou sediu, în care va investi în total
peste 13 milioane de lei şi care va fi
dedicat mai ales spaţiului pentru bi ro -
uri administrative. De asemenea, com -
pa nia mai are deschise un service
RAR multimarcă, un service autorizat
LOHR şi o tinichigerie. Pentru acest
an, este în pregătire şi o vopsitorie
care să completeze actuala ofertă. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Ziua Cargo: Care au fost
rezultatele Volvo Trucks în
România pentru anul
trecut?
Sigurd Wandel: Pentru Volvo,

vân zările de anul trecut s-au cifrat la
aproximativ 1.350 unităţi. Faţă de 2014,
pentru Volvo am înregistrat o creş tere
de aproximativ 45%. Iar pen tru brandul
Renault, această creştere a fost mult
mai spectaculoasă, cu un volum de
vânzări de aproape 490 de unități, față
de 240 vândute cu un an în urmă. 

Care credeţi că sunt
motivele acestei evoluţii?
Consider că este vorba, în primul

rând, de o continuare a ceea ce am
ob servat deja de mai mulţi ani, şi anu -
me tendinţa operatorilor de a-şi î n -
matricula camioanele în Estul Europei,
mai ales în contextul unei crize a şo -
fe rilor acutizate în Vestul Europei. Deşi
şi aici transportatorii se plâng de lipsa
şoferilor buni, în ultimii ani, România
şi Bulgaria au devenit foarte populare
şi din acest motiv. Dar nu numai atât.
Această creştere este antrenată şi de
către dezvoltarea companiilor ro mâ -
neşti, care au descoperit în ultimii ani
opor tunităţi interesante, în ciuda con -
diţiilor mai puţin favorabile ale pieţei. 

2015 a continuat
tendinţele pe care

le-am remarcat încă de
acum câţiva ani: creşterea
numărului de contracte de

service sau a numărului de
sesiuni de pregătire a

şoferilor. 

De asemenea, a crescut rapid în
ultimii ani şi interesul faţă de sistemele
noastre telematice, Optifleet (Renault)
şi Dynafleet (Volvo). Apreciez că este

vorba despre o maturizare a com pa -
ni ilor de transport din România, care
doresc cu adevărat să facă paşi îna -
inte pe drumul profesionalismului, prin
a se focaliza asupra eficienţei şi a pro -
fitabilităţii. Doresc să se concentreze
mai mult pe activitatea lor de bază,
lă sând întreţinerea camioanelor în gri -
ja noastră. 2015 a început foarte bine,
dar rezultatele obţinute au fost mai
bune decât cele previzionate. Iar dacă
nu se va schimba nimic esenţial pe
linie politică, cred că anul acesta va
fi chiar mai bun decât anul trecut. 

Faptul că tot mai mulţi
clienţi români optează
pentru transportul
intracomunitar a generat
schimbări de strategie în
cadrul Grupului Volvo?
Strategia noastră, care a rămas ne -

schimbată peste ani, este de a avea
grijă de client nu numai atunci când îi

vin dem camionul, ci pe toată durata de
utilizare a acestuia. Diferenţa dintre un
camion rulat mai mult în Vestul Europei
şi unul care face curse între Est şi Vest
este legată de uzură şi de mo dul în
care avem grijă de acest as pect. În a -
cest context, ne-am transpus deja stra -
tegia în realitate, avem o re ţea de centre
service foarte bine dez vol tată pe întreg
teritoriul european, precum şi servicii
de intervenţii mobile - Volvo Action
Service şi Service 24/7 pentru Renault
- care au grijă de clienţi oriunde s-ar
afla camionul. Deci trans por tul co mu -
nitar nu generează schim bări majore.

Ceea ce se schimbă într-o
oarecare măsură

este concentrarea locală, mai
ales în contextul în care
înregistrăm creşteri şi în

construcţii, distribuţie sau la
vehiculele destinate

municipalităţilor.

Un an excelent
pentru Volvo
şi Renault
După câţiva ani dificili, piaţa transporturilor româneşti arată o
revigorare evidentă. Am dorit să aflăm de la Sigurd Wandel, de
patru ani director general al Volvo Romania, care este contextul în
care evoluează, la ora actuală, atât fabricanţii de vehicule
comerciale, cât şi clienţii acestora.
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Ce ne puteţi spune despre
evoluţia pieţei de vehicule
rulate?
Segmentul camioanelor uzate a

crescut, la rândul lui, în mod sub stan -
ţial, de la 310 unităţi în 2014, la aproa -
pe 450 anul trecut. Este un semn bun,
deoarece piaţa se află în creştere şi
ne-am dori să vedem toate seg men -
tele de afaceri dezvoltându-se. Vin -
dem în România aproape toate ca mi -
oanele uzate pe care le deţinem aici.
Menţinem relaţii strânse cu cump ă ră -
tori frecvenţi de vehicule uzate, dar şi
cu eventualii noi clienţi care cumpără
second-hand. 

Cum a debutat acest an?
2016 a demarat fantastic; am pre -

luat un număr important de comenzi
ferme pentru ambele mărci, urmare a
activităţii foarte intense de la sfârşitul
anului trecut. Este demn de remarcat
faptul că, spre deosebire de alţi ani,
pe rioada sărbătorilor de iarnă nu a
marcat niciun fel de încetinire a
activităţii. 

Nu putem spune că a fost
un sfârşit de an tipic. Iar

comenzile continuă să vină în
fiecare săptămână, fără

întrerupere. 

Vorbim atât despre flote, cât şi de -
spre contracte mici, atât extinderi de

„Pe segmentul greu, 87-88% din vehiculele vândute de către Volvo în
România sunt capete tractor 4x2. Acestea sunt folosite în special la
transportul internaţional; unele dintre ele fac transport intracomunitar şi se
întorc pentru schimb de şoferi, iar altele fac curse tradiţionale de
import-export. În al doilea rând, apare o «luminiţă la capătul tunelului» şi în
domeniul transporturilor în construcţii, o evoluţie care a început să se afirme
în urmă cu o jumătate de an sau un an. Nu este spectaculoasă, dar este
vorba despre o revigorare evidentă. Vorbim atât despre capete tractor,
echipate cu semiremorci basculabile sau destinate transportului de utilaje,
cât şi, mai ales, despre rigide 8x4 sau vehicule din categoria uşoară. Multe
dintre unităţile vândute în 2007-2008 au părăsit România în timpul crizei, din
lipsă de activitate, iar cele rămase s-au învechit. Dar acum lucrurile încep să
meargă înainte.”
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par curi auto, cât şi înlocuiri de ve hi -
cule. În urma crizei, pentru a su pra -
vieţui, multe companii au decis să nu
achiziţioneze vehicule noi, deviind de
la strategia de a-şi reînnoi parcul la
un interval de 3-5 ani, iar acum este
mo mentul reintrării în normalitate. Vor -
bind la modul general, începutul aces -
tui an este mult mai bun decât cel al
anului trecut, iar evoluţia noastră ur -
mă reşte îndeaproape tendinţele pieţei. 

Acelaşi lucru se întâmplă
şi în restul Europei în
această perioadă?

Apar diferenţe majore, de la piaţă
la piaţă. În general, ţările din Europa
Centrală şi de Est au o performanţă
mult mai bună decât cele vestice, re -
mar cându-se prin creşteri mult mai
mari. În prezent, dacă faci transport in -
ternaţional, indiferent unde ai sediul
central în Europa, trebuie să lucrezi
asupra costurilor de bază, pe de o par -
te, iar pe de altă parte ai nevoie de
şoferi flexibili, care să fie gata să ră -
mână la bordul vehiculelor pentru lungi
perioade de timp. Iar aceşti şoferi sunt
din ce în ce mai greu de găsit în Vestul
Europei. Acesta este unul dintre motive. 

România se remarcă nu numai
prin promisiunea unei creşteri

economice interesante şi
printr-o relativă stabilitate, ci şi
prin eforturile transportatorilor

de a-şi profesionaliza din ce în
ce mai mult activitatea. 

Integrarea Volvo-Renault
a început să ofere
rezultatele scontate?
Privind în urmă, am realizat multe

şi suntem foarte satisfăcuţi cu rezul -
ta tele obţinute până acum. Observăm
că şi feed-back-ul din partea clienţilor
noştri este foarte bun. Dar sunt lucruri
pe care vrem să le îmbunătăţim, mai
ales la nivelul reţelei de ateliere ser -
vice, deoarece procesul de integrare
s-a desfăşurat foarte rapid şi am im -
ple mentat peste tot sistemul nostru
de a administra atelierele exclusiv cu
personal Volvo Group. 

Acest lucru este unul dintre
cele mai apreciate aspecte

de către clienţii ambelor
mărci: oamenii discută direct

cu personalul Grupului Volvo,
fără intermediari care să aibă

alte priorităţi. 
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„Pentru Renault, vânzările anului trecut se vor ridica, probabil, la nivelul
aproximativ de 490 unităţi. Am avut vânzări fantastice în domeniul vehiculelor
destinate municipalităţilor, de la vehicule echipate cu hooklift, la
automăturătoare stradale, autogunoiere etc. Avem o adevărată tradiţie pe
acest segment şi avem colaborări bune cu integratori sau carosieri din
domeniu. 2015 a fost un an foarte bun pentru Renault în termenii vânzărilor de
unităţi rigide. De asemenea, vehiculele de distribuţie au o evoluţie pozitivă. Cu
Renault, simţim că am parcurs un drum important, schimbând modul de
operare, modul de funcţionare a atelierelor service, reţeaua pe care o avem în
România, la care se adaugă gama complet nouă de produse. Clienţii noştri
înţeleg şi apreciază tot mai mult valoarea mărcii Renault, iar acest lucru s-a
putut foarte bine observa din creşterea substanţială a vânzărilor de anul
trecut. Şi ne aşteptăm să continuăm pe o linie ascendentă.”

În vânzări, schimbările nu au fost la
fel de mari ca în sistemul de servicii
post-vânzare. Avem departamente
separate de vânzări pentru Volvo şi pen -
tru Renault. Avem o bază de clienţi
distinctă pentru cele două mărci, iar
acesta este şi modul în care ne dez vol -
tăm produsele, pe baza unor ele men -
te cheie diferite pentru fiecare marcă. 

Care este principiul
cheie al dezvoltării
produselor şi serviciilor
Grupului Volvo?
Fără îndoială, este vorba despre

satis facţia clientului. Am stabilit prin -
ci pii de bază la nivelul organizaţiei în
ceea ce priveşte grija pentru client,
care se focalizează pe dialog deschis,
res pectarea promisiunilor etc. Încer -
căm să luăm în considerare toate as -
pec tele afacerii clienţilor, dorim să ne
asi gurăm că vehiculul pe care îl vin -
dem îşi dovedeşte eficienţa. Măsurăm
în permanenţă gradul de satisfacţie a
clienţilor şi toate dezvoltările noastre
sau schimbările pe care le realizăm au
la bază opiniile şi necesităţile acestora. 

Care a fost
evoluţia contractelor
de service?

Când am venit în România, unul
din tre cele mai importante target-uri pe
care le-am stabilit a fost acela legat
de numărul contractelor de service.
Ce vă pot spune este că, deşi la în -
ce put părea nerealist, în fiecare an
am reuşit să depăşim targetul propus. 

Este pregătirea şoferilor
importantă pentru
transportatorii români?
Observăm o creştere importantă a

cererii din partea clienţilor noştri pentru
cursurile destinate şoferilor. De
asemenea, nu numai pentru Dynafleet
şi Optifleet, dar şi pentru interpretarea
rezultatelor şi pentru sugestii în ceea
ce priveşte îmbunătăţirea per for man -
ţelor. În prezent, avem 3 angajaţi care
se ocupă de pregătirea şoferilor, atât
pentru Volvo, cât şi pentru Renault. 

Am organizat şi un sistem
de pre-training în ceea ce

priveşte vehiculele noi, astfel
încât, la momentul livrării,
şoferul să fie deja instruit. 

Avem, de asemenea, cereri de re-
training, deoarece, după o anumită
perioadă de timp după încheierea unei
sesiuni de pregătire, rezultatele în

ceea ce priveşte consumul de com -
bus tibil tind să se degradeze din nou.
În cadrul companiilor de succes, există
un anumit grad de atenţie la nivelul
ma nagementului, care vizează toate
de taliile importante, iar consumul este
atent monitorizat. Majoritatea com pa -
niilor sunt mult mai atente la aceste
as pecte decât în urmă cu trei ani. 

Care este cel mai important
element asupra căruia ar
trebui să se focalizeze orice
potenţial client Volvo?
Cel mai important lucru este relaţia

cu personalul Grupului Volvo. Avem
produse extraordinare, dar punctul
nostru forte îl constituie factorul uman
şi relaţiile pe care le construim cu cli -
enţii. Dacă discutăm despre produs,
este foarte important să elaborăm spe -
ci ficaţia necesară clientului într-un
mod corect. Apoi, ne concentrăm în
per manenţă pe tot ceea ce este im -
por tant pentru fiecare client în parte
şi îi oferim servicii care să îi dea cât
mai puţină bătaie de cap. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Inovațiile
lui 2015
Anul 2015 tocmai s-a încheiat, lăsând în urma sa o serie de
inovații, menite să optimizeze costurile, să aducă eficiență și plus
valoare. Producătorii de vehicule comerciale, atât grele, cât și
ușoare, au avut o serie de noutăți care au marcat ultimele 12 luni
ale pieței.
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Debutul anului a fost marcat de către DAF prin introducerea unui număr
mare de inovații, îmbunătățiri ale motoarelor PACCAR MX, unde au
apărut noi tehnologii, cum ar fi Cruise Control predictiv, o cutie de
viteze predictivă și introducerea unui mod Eco, ce poate face economii
de carburant de 4-5%, fapt la care contribuie și noile deflectoare. Aceste
inovații fac parte din programul „DAF Transport Efficiency“, dar și o
serie de alte produse și servicii care vizează realizarea unui profit
maxim pe kilometru.

Volkswagen a prezentat cea de a patra generație a
utilitarei ușoare și de mare succes, Caddy. În cei 11
ani de producție, generația anterioară a fost vândută
în circa 1,5 milioane de unități la nivel mondial. Un
succes pe care Volkswagen Caddy intenționează să-l
continue, pentru că vanul pentru livrări urbane şi
fratele său dedicat uzului personal au fost optimizate.
Toate cele patru versiuni de motoare diesel TDI au 2
litri şi patru cilindri, și puteri cuprinse între 75 și 150
CP. În ceea ce privește motoarele pe benzină, sunt
oferite spre alegere trei versiuni, TSI, 1.2 de 84 CP, 1.0
cu trei cilindri și 102 CP şi 1.4 de 125 CP.

Și Volvo a avut un debut notabil de 2015. Datorită
desenelor unice tridimensionale, șasiul și
caroseria pentru mai multe modele Volvo Trucks
pot fi proiectate acum în paralel, astfel procesul
de carosare și, implicit, timpul de livrare către
client, poate fi redus cu până la 14 zile,
menținând, totodată, același înalt nivel calitativ.
„Știm că este de o importanță critică pentru
clienții noștri ca livrările să nu treneze, succesul
sau eșecul propriilor lor sarcini de transport
depinzând de viteza de livrare a camionului
comandat“, a spus Peter Hardin, manager de
produs Volvo FM şi FMX. 

Renault Trucks a adus gamei K o nouă cutie de viteze manuală
automatizată, denumită Optidriver Xtrem. Cu un sistem de
gestionare a treptelor de viteză proiectat special pentru situații
extreme, aceasta este recomandată aplicațiilor miniere, de
carieră sau pentru transport greu. Renault Trucks oferă astfel
clienților săi care operează în condiții dificile posibilitatea de a
se bucura de avantajele unei cutii de viteze automatizate, în
termenii confortului în conducere și ai consumului scăzut de
combustibil. Optidriver Xtrem îmbunătățește, de asemenea,
mobilitatea vehiculului, ceea ce contribuie la creșterea gradului
de siguranță în utilizare. Renault a prezentat și mixerul de
ciment C XLOAD și modelul C 8x4 Tridem.
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Divizia Van a Renault a prezentat noua gamă
de Renault Trafic, asamblată în Franța, la
Sandouville. Aceasta propune un design
atractiv, aliniat la noua identitate de marcă,
o cabină modernă concepută ca un birou
mobil, un spațiu de încărcare tot mai practic
și motoare de ultimă generație pentru un
condus confortabil și economic.

Volvo Trucks a aprobat utilizarea de motorină sintetică din surse
regenerabile (HVO, Hydrotreated Vegetable Oils) pentru toate
motoarele EURO 5. Motorina tip HVO este produsă din grăsimile
vegetale și animale - de exemplu, ulei de rapiță sau deșeuri de abator.
Combustibilul poate fi distribuit prin depozitele de motorină deja
existente și utilizează același tip de rezervoare și pompe ca motorina
obișnuită. Se comportă la fel ca motorina obișnuită, doar că reduce
între 30 și 90% emisiile de CO2.

Următoarea mișcare în materie de inovație a aparținut Mercedes-
Benz, producătorul oferind pentru modelul de construcții, Arocs,
un nou sistem de tracțiune. Hydraulic Auxiliary Drive (HAD)
descrie un sistem ingenios de tracțiune pe roțile față, destinat
utilizării ocazionale off-road. Operarea HAD este extrem de
simplă pentru șofer: tot ceea ce trebuie să facă este să apese
un buton, pentru activarea tracțiunii auxiliare. HAD oferă
șoferului posibilitatea de a activa sistemele de blocare a
diferențialului independent de activarea sistemului de tracțiune
auxiliar; astfel, este posibilă operarea numai cu diferențialul
spate blocat și fără tracțiune față, dacă situația o permite.

În ceea ce privește vehiculele comerciale grele, Volvo a făcut o nouă
mutare, oferind tracțiune integrală automată ca dotare standard pe
camioanele sale destinate activității de construcții, pentru un grad
superior de manevrabilitate şi economie. Noul Sistem de Control Automat
al Tracțiunii de la Volvo Trucks acționează în timpul mișcării camionului,
activând automat puntea motoare față, dacă roțile din spate pierd
aderența pe teren alunecos sau dacă apare riscul împotmolirii. „Mulți
șoferi cuplează tracțiunea față sau blochează diferențialul cu mult timp
înainte de a ajunge pe teren dificil, pentru a evita riscul de a se
împotmoli. Sistemul de Control Automat al Tracțiunii de la Volvo cuplează
tracțiunea pe roțile din față când autocamionul este în mișcare, doar
pentru intervalul scurt de timp în care este necesar”, a spus Jonas
Odermalm, managerul Volvo Trucks pentru segmentul de construcții.

Producătorul scandinav Scania a anunțat că va începe testarea
de camioane pe o rețea electrică suspendată, asemănătoare cu
cea a tramvaielor, în condiții reale de utilizare. Aceasta implică
utilizarea unui tip de transmisie electrică, prin intermediul unor
linii electrice suspendate deasupra șoselei, vehiculele fiind
echipate cu un colector de energie - „pantograf”, tehnologie
dezvoltată de către Siemens. Camioanele sunt echipate cu un
lanț cinematic electric hibrid, dezvoltat de către Scania.
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Și DAF a adus un nou concept pentru distribuție, construind un prototip de camion de
distribuție cu o masă semnificativ redusă. Datorită inovațiilor de design de la nivelul
șasiului și a materialelor și componentelor ușoare, Future Truck Chassis Concept
(FTCC) este mai ușor cu 500 kg față de un model standard LF de 12 t, deja campion la
capitolul masă. FTTC are la bază seria LF și este fabricat de către Leyland Trucks, în
cooperare cu Sapa Profiles UK și CSA Group, acesta din urmă conducând testele și
oferind asistență în validarea modelului. Printre inovații se numără utilizarea extensivă
a elementelor de aluminiu, care oferă un raport optim între masă și rigiditate. Astfel,
printre altele, barele laterale și traversele cadrului șasiului, părți ale suspensiei roților,
podeaua caroseriei și chiar dispozitivul de protecție anti-încastrare față sunt fabricate
din acest material. Sistemul anti-încastrare este montat pe un modul nou proiectat și
patentat, care este atașat inteligent de membrele laterale ale șasiului. Alte inovații
includ integrarea podelei suprastructurii în designul ramei șasiului și un sistem de
suspensie independent față cu sistem de direcție cu pinion și cremalieră.

După debutul de an unde a prezentat noul Caddy, Volkswagen a adus în
lumina reflectoarelor și noua generație a unui alt model de legendă,
Transporter, ajuns acum la generația a șasea. La interior au fost folosite
materiale de calitate superioară, scaunele sunt extrem de confortabile, un
sistem infotainment performant și o multitudine de sisteme de siguranţă şi
asistenţă. Este cel mai arătos, dar şi cel mai bine dotat Multivan de până
acum. Pentru noile motoare TDI, EURO 6, tehnologia BlueMotion este
oferită în dotarea standard. Există 4 versiuni de putere pentru legendarul
TDI, de 84, 102, 150 şi 204 CP, iar pentru fanii benzinei au fost create două
variante, tot de 2 litri, de 150 sau 204 CP. La finalul anului, acest model a
fost recompensat cu titlul International Van of The Year 2016. 

Pentru că gama construcțiilor este una importantă
pentru Volvo, au fost lansate noi elemente și
caracteristici pentru aceasta. Direcţia Dinamică Volvo
pentru punţi faţă duble oferă o creștere a capacității
tehnice maxime de la 18 la 20 t. Există posibilitatea
combinării unei suspensii pneumatice spate cu o punte
motoare față, iar pentru clienții ce solicită frâne pe
tambur, există sistemul electronic de frânare (EBS) care
are o gamă largă de funcții inteligente, precum Sistemul
de asistenţă la pornirea din rampă (Hill Start Aid), pentru
un control superior pe pantele abrupte.

Renault Trucks a lansat CNG Euro 6. Acest motor EURO 6 funcționează
atât cu gaz natural, cât şi cu biometan (biogaz). Propulsorul, NGT9, are 6
cilindri, o capacitate cilindrică de 9 litri şi o putere de 320 CP. Dispune de
calități dinamice şi de un confort la condus echivalente celor oferite de
un motor diesel, dezvoltând un cuplu mai mare (1.356 Nm), cu un nivel
sonor redus. Gama de distribuție Renault Trucks cu GNC este disponibilă
în două configurații: 4x2, 19 t şi 6x2, 26 t.

Producătorul olandez DAF a deschis o nouă „filă”, extinzându-și gama
CF și oferind motoare Euro 6, de tip PACCAR PX-7. 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 disponibile
cu o motorizare de 10,8 l, PACCAR MX-11, sau cu un propulsor de 12,9 l
PACCAR MX-13.
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În debutul iernii, chiar dacă doar calendaristice, DAF a mai scos ceva „din joben”.
Este vorba de un model extra-silențios, derivat din LF-ul destinat distribuției.
LF Silent a fost lansat în urma succesului pe care DAF le-a înregistrat cu celelalte
modele silențioase apărute până acum, CF Silent și XF Silent. În modul special
„Silent Mode”, care poate fi activat prin simpla apăsare a unui buton de pe bord,
LF are un nivel de emisii de zgomot de numai 72 dB(A), îndeplinind cerințele de
certificare pentru „Camion Silențios” (Quiet Truck).

Așa cum ne-am obișnuit deja, nu avea cum să treacă prea multă vreme până când
Mercedes-Benz să nu apară din nou pe scena premierelor. De această dată a fost
vorba de un camion de serie operat în sistem de conducere automat pe un drum
public - un Mercedes-Benz Actros echipat cu Highway Pilot. Camionul este aprobat
ca vehicul de test în conformitate cu legislația germană. Combinația de senzori și de
sisteme de asistență de nouă generație permit vehiculului cu sistem Highway Pilot să
observe în mod continuu întreaga zonă din fața vehiculului și să preia controlul direct
în anumite situații, ceea ce îi oferă șoferului posibilitatea să ridice mâinile de pe volan
fără niciun fel de risc. Dacă vehiculul se apropie prea mult de cel din fața lui,
frânează automat, urmărind, de asemenea, banda de circulație și ajustând direcția ori
de câte ori e nevoie. Dacă se apropie de un obstacol, sistemul îi cere șoferului să
preia din nou controlul asupra vehiculului.

Segmentul de distribuție a fost „abordat“ în toamna lui 2015 de către
constructorul olandez DAF, care a introdus o serie de inovații pentru
seria LF. Aceasta a primit lanțuri cinematice optimizate, un nou pachet
aerodinamic și o mai mare varietate de ampatamente și rezervoare de
combustibil. Cele mai multe modele LF 2016 sunt echipate, de asemenea,
cu cele mai recente tehnologii de siguranță și confort, cum ar fi AEBS,
FCW, ACC și LDWS. Un software îmbunătățit și un sistem mai bun de
management al căldurii și aerului la nivelul sistemului de post-tratare a
gazelor de eșapament fac motorul PACCAR PX-5 (152-213 CP) cu până la
5% mai economic din punctul de vedere al consumului de combustibil.
Totodată, sunt oferite 7 noi ampatamente, de până la 6,9 m și un pachet
aerodinamic ce oferă o economie de combustibil de până la 4%.

Iveco a întâmpinat toamna cu Noul Eurocargo, care, în variantele de
motorizare Tector 5 și Tector 7 de tip Euro 6, utilizează doar sistemul
Hi-SCR. Acesta este singurul camion Euro 6 din gama medie ce
folosește un singur sistem pentru a respecta normele de protecție a
mediului. HI-SCR cu filtru de particule diesel pasiv (DPF) nu aduce
modificări procesului de combustie, ce funcționează cu ajutorul aerului
curat, fără a recurge la recircularea gazelor arse. Noul Eurocargo este
disponibil și în varianta „super-eco“, cu motor Tector de 6 litri și 210 CP,
ce utilizează gazul natural comprimat (CNG). La finalul anului, acest
model a primit recunoașterea „International Truck of The Year 2016”.

Volvo Trucks a lansat un tandem cu punte liftabilă, ce permite ridicarea și dezactivarea
celei de-a doua punți motoare. Astfel, aderența la drum este mai bună, iar consumul de
combustibil este cu 4% mai mic atunci când autocamionul este condus fără încărcătură.
Noua funcție este creată pentru transporturi grele, cu încărcătură la dus și fără încărcătură
la întoarcere. Astfel, șoferul are acces atât la puterea, cât și la capacitatea a două punți
motoare (6x4), dar și la manevrabilitatea mai bună a unei singure punți motoare (4x2). În
plus, condusul cu cea de-a doua punte motoare ridicată reduce și raza de bracaj cu un
metru și uzează mai puțin anvelopele și sistemele de suspensie. Tandemul cu o punte
liftabilă oferă, de asemenea, șoferului un confort mai mare atunci când autocamionul este
condus fără încărcătură, ceea ce, de multe ori, înseamnă 50% din timpul de funcționare.
Nivelul de zgomot din cabină este redus, iar în volan se resimt mai puține vibrații când
numai anvelopele unei punți motoare sunt în contact cu drumul. Tot producătorul nordic
propune o suspensie independentă Volvo Trucks ce poate fi comandată împreună cu Volvo
Dynamic Steering, pentru modelele FH și FH16. Virarea devine mai uşoară şi mai lină la
viteze mici, iar datorită suspensiei independente, roţile din faţă nu se influențează
reciproc, ceea ce înseamnă o deplasare mai lină şi mai stabilă pe autostradă.
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Renault Trucks a încheiat anul în plină glorie, propunând pentru
segmentul de distribuție modelul D Wide, cabină cu intrare joasă.
Echipat cu un motor Euro 6, de 8 sau 11 l, noul camion are o masă
maximă în combinație de la 18 la 26 t și poate oferi o putere cuprinsă
între 250 și 430 CP. Cabina D Wide a fost proiectată pentru a face
viaţa de zi cu zi a şoferului mai uşoară, acesta fiind nevoit să se urce
şi să se dea jos din vehicul frecvent.

Pentru a își arăta interesul pentru sarcina utilă și pentru
siguranță, Renault Trucks a dezvoltat o soluţie specială
pentru clienţii care transportă materiale periculoase,
mărfuri perisabile şi produse chimice. Renault Trucks T
Tanker (pentru cisterne) a fost configurat special pentru
o masă proprie redusă şi cu elemente de siguranţă
îmbunătăţite, având la bază modelul Renault Trucks T,
International Truck of The Year 2015, iar beneficiile le
regăsim atât în termenii sarcinii utile, dar și la şofer.

Cu ocazia TecForum 2015, unde au fost prezentate diferite soluţii
de carosare şi conversie ale utilitarelor Mercedes-Benz,
constructorul german a prezentat şi varianta îmbunătățită a
vanului Citan. Noutățile constau în faptul că s-a aliniat normelor
Euro 6, fără SCR, beneficiază de o nouă transmisie, cu dublu-
ambreiaj, poate fi echipat cu pachet BlueEfficiency, iar pentru
varianta dedicată persoanelor avem acum un nou nume, Tourer.

Italienii de la Iveco au fost răsplătiți cu „Premiul European
pentru Sustenabilitate 2016” pentru conceptul Iveco Vision, din
categoria vehiculelor de distribuție, fiind astfel recunoscute
eforturile mărcii de a se focaliza pe dezvoltarea tehnologiilor
inovative de transport. Cea mai importantă inovaţie o
reprezintă Dual Energy, ce propune un sistem de propulsie pur
electric, pentru zero emisii poluante şi un nivel de zgomot
extrem de redus, completat cu un sistem hibrid termoelectric
pentru parcursurile mai lungi în afara oraşelor. Acesta oferă un
nivel de emisii de CO2 redus cu 25%.

După ce modelul Iveco Daily și-a adjudecat titlul de International
Van of the Year, producătorul italian a decis să lanseze o
versiune 100% electrică a acestui model. Cu un nivel de emisii
egal cu zero, se garantează un maximum de sustenabilitate și un
nivel superior de fiabilitate, perfect potrivit pentru activitatea de
transport urban. În comparație cu generația anterioară, a fost
redus consumul energetic, iar viața bateriei a fost extinsă cu
20%, autonomia putând ajunge până la 280 km. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Î n primul an, în clasa mea erau 8
copii, iar 2 dintre ei erau foarte
dinamici și plini de energie, ar fi

făcut orice, numai în clasă să nu stea.
Ne cesitau multă atenție, explicații, pre -
gătiri și rezultatele erau abia observa -
bi le, chiar slabe. În grupă erau și copii
cu o capacitate foarte rapidă de învă -
ța re, curioși - absorbeau totul ca un
bu rete. În acest mix, gradul de învă -
ța re pe competențele specifice vârstei
respective era unul mediu, chiar slab,
în sensul în care cea mai mare parte
a atenției era cerută de cei doi, iar ac -
ti vitățile de învățare pe care le derulam
trebuiau să fie adecvate și lor.

Dizabilități
de învățare
Cei care au copii știu deja că am

descris câteva disfuncții de învățare
frec vente la preșcolari care, dacă nu
sunt descoperite din timp, pot fi catas -
tro fale pentru un copil. Aceste diza bi -
lități de învățare pot afecta copiii, dar
tot așa sunt și pentru adulți, de data
asta în echipe sau organizații, unde,
de obicei, rămân nedepistate. Nimeni
nu vorbește pe tema aceasta. Practica
ac tuală legată de învățare în mediul
de afaceri este cea în care a învăța
în seamnă a acumula informații și, cu
cât ai mai multe informații, cu atât ești
„mai învățat”.

În calitate de coach, am o altă per -
spec tivă. Sunt foarte multe echipe care,
deși muncesc foarte mult și au toate
condițiile pentru a avea perfor man ță,
rezultatele lor sunt slabe sau nu sunt
atât de mari cât ar putea fi - iar acesta
este un indicator al exis ten ței uneia
sau mai multor dizabilități de învățare.

Proactivitate
sau reactivitate?
Cred că v-ați dat deja seama că

pre țuiesc foarte mult învățarea. Învă -
ța rea ne asigură creșterea, evoluția.
A fi capabil de a învăța, dezvăța, re -
în văța înseamnă pentru mine leader -
ship.

Nu este chiar așa de întâmplător
faptul că foarte mulți adulți, echipe și
or ga nizații nu învață - cel mult adună
infor mații. Modul în care sunt conce -
pu te și structurate, modul în care res -
pon sabilitățile oamenilor sunt definite
și modul în care noi toți am fost învățați
să colaborăm creează dizabilități de
învățare foarte mari.

„Am nevoie să fiți proactivi!” sau
„Avem nevoie de responsabilitate! Să
dați dovadă de curaj!” 

Le cunoașteți? Eu le aud frecvent
în echipele cu care lucrez. Antre pre no -
rii cer mereu asumarea res pon sa bilității
când sunt probleme. În general, mesajul
pe care îl dau spune că tre bu ie să ținem
piept problemelor, să în cetăm să mai
așteptăm să intervină altcineva și să
ducem lucrurile până la capăt sau să
rezolvăm problemele până când ele nu
devin crize… Sună bine în teorie, ca să
parafrazez o vor bă celebră. În practică,
de cele mai multe ori, este doar o iluzie
a asumării responsabilității.

Am văzut această iluzie într-o
echipă de vânzători. Liderul cerea
frec vent asumarea responsabilității și
leadershipul vânzătorilor. „Nu ne mai
per mitem să lăsăm lucrurile așa”…
„S-a dus vremea când veneau clienții

la noi”… „piața s-a schimbat, clienților
nu le mai place să li se vândă…” Echi -
pa nu spune nimic. Toți păreau a înțe -
le ge, dădeau din cap în semn de apro -
bare. Liderul vedea că este ascultat
și înțeles și oamenii sunt de acord că
așa trebuie să facă. Ședința se ter mi -
nă, toată lumea pare că a înțeles ce
are de făcut. La următoarea ședință,
nu a fost înregistrat niciun progres… 

Nici nu avea cum. Fiecare s-a în -
tors la activitatea lui de zi cu zi, în
care procedează exact așa cum a pro -
cedat și până acum, însă, poate, de
data asta, s-a adăugat și povara vino -
vă ției, pentru că nu respectă o cerință
la care s-a conformat. Pentru unii, pre -
siunea este mai mare și se duc exact
în cealaltă extremă, în care încep să
devină reactivi, să dea buzna peste
client, să treacă peste colegii săi sau
să nu respecte nicio regulă (important
fiind doar să semneze contracte). Mult
prea adesea, proactivitatea este reac -
ti vitate deghizată. Adevărata proacti -
vi tate vine din înțelegerea modului în
care contribuim la propriile probleme.

MUNCA ÎN ECHIPĂ: 
Cum să NU creștem
împreună
În perioada facultății, am lucrat pentru a mă putea întreține. Am
fost educatoare într-o grădiniță privată. O experiență pentru care
sunt foarte recunoscătoare și care mi-a adus multe „lecții”.



ianuarie 2016 ................................................................................................................................................

L
ID

E
R

I IN
S

P
IR

A
Ț

I

43

atingerea obiectivelor, să greșească,
să învețe din greșeli și să expe ri men -
teze împreună ceea ce funcționează.
Dar, mai ales, au învățat să își exprime
părerile cu voce tare, chiar dacă s-ar
putea ca managerul să nu fie de
acord.

Responsabilitatea este o resursă
de multe ori accesibilă în organizații,

Tu cum contribui
la propriile tale
probleme?
Ce învață, de fapt, echipa din

exemplul de mai sus? Nu învață nimic
nou, deși toți muncesc foarte mult. Tot
ceea ce se validează în echipa
respectivă este tiparul „forță - re -
zistență”: managerul forțează rezultate
și primește rezistență, deghizată în
pasivitate sau reactivitate. Sau cum
spunea un membru al echipei „ne cere
să fim proactivi și să dăm dovadă de
leadership, iar când o facem, tot nu
este bine”. Cu toții învață că nu pot
face nimic nou, tot acolo ajung. De ce
are, de fapt, echipa nevoie să se dez -
vețe? Dar să reînvețe?

Au fost câteva întrebări la care ei
au găsit răspuns. Managerul a învățat
că are nevoie să seteze obiective la
care cu toții să se angajeze și apoi să
lase spațiu pentru acțiune și învățare.
Coechipierii au învățat că au nevoie
să își asume cu toții acțiuni pentru

deși de la nivelul de management lu -
crurile par exact invers. În general,
răs punderile le revin pur și simplu per -
soanelor care și le asumă. Nu celor
care le pretind. 

Asumarea
responsabilității
Asumarea de răspunderi în seam -

nă a acționa într-un mediu delegativ
și apoi a informa imediat restul or ga -
ni zației/mediul înconjurător. 

Rămân două întrebări la care vă
invit să vă gândiți, mai ales dacă sun -
teți șeful sau sunteți coechipieri:

- Cum pot managerii învăța să cre -
e ze un mediu în care coechipierii să
își asume singuri responsabilitățile și
să le ducă la bun sfârșit?

- Cum pot coechipierii învăța să
con frunte managerii care nu facilitează
evoluția și performanța?

Rodica OBANCEA 
rodica@rodicaobancea.ro

Rodica
Obancea



A ceastă nouă facilitate este un
depozit cross-dock folosit
pen tru grupaje de transport

in ternaţional, aflat în Sosnowiec, zona
Sile sia. Capacitatea totală disponibilă
este de 2.000 mp, accesibili prin 8
rampe de încărcare.

Expansiune
în ritm accelerat
Noul spaţiu logistic asigură oferirea

de servicii pentru diverse categorii de
pro duse, inclusiv ADR. Pentru că ser -
vi ciile Ekol nu se limitează la zona
EU, trebuie menţionat că depozitul din
Sos nowiec deţine şi o parte de antre -
po zit vamal. Compania este spe cia li -
za tă în transportul intermodal, iar si -
tua rea depozitului în imediata
ve cinătate a unui terminal feroviar per -
mite transportarea mărfurilor pe cale
ferată. Cu toate că Ekol se află pe
pia ţa din Polonia de doar câteva luni,
com pania are deja 20 de angajaţi şi
estimează că numărul total va ajunge
la 50 până la finalul anului 2016. Tot
pentru anul 2016 este preconizată şi
o cifră de afaceri de 16 milioane euro. 

„Unul din următorii paşi în dez vol -
ta rea companiei va fi deschiderea a
3 depozite în Poznań, Wrocław şi
Łódź, la începutul acestui an. Vom pu -
ne accentul pe legăturile feroviare între
Europa de Vest şi Polonia. Dorim ca
soluţiile intermodale pe care le oferim

să atragă după sine şi alte direcţii im -
por tante în ceea ce priveşte dezvol -
ta rea companiei. Faptul că facilităm
trans porturi către ţările în care există
sucursale Ekol, nu doar din şi către
Turcia, ne ajută să oferim flexibilitate.
Cele 3 depozite vor avea ca scop dez -
voltarea conexiunilor cu Germania,
Marea Britanie, Franţa, Spania sau
Ita lia”, a afirmat Artur Pohl, Country
Manager Ekol Polonia.

Cine este şi ce şi-a
propus Ekol?
Compania Ekol este un furnizor de

servicii complete de transport şi lo gis -
tică, ce şi-a început operaţiunile în
1990 în Turcia, iar acum este prezentă
în 10 ţări europene. Cu peste 6.500 de
angajaţi şi 700.000 mp de centre de
distribuţie în Turcia, Germania, Italia,
Grecia, Franţa, Ucraina, Bosnia Her -
zegovina, România, Ungaria, Spa nia
şi Polonia, Ekol se află în topul com -
paniilor furnizoare de servicii inte grate
de logistică, atât în Turcia, cât şi în
Europa. Compania-mamă îşi are sediul
central în Turcia, unde este şi lider de
piaţă. În prezent, Ekol are filia le în 10
de ţări din Europa. Compania deţine
5 vase RO-RO şi expediază 70 de
trenuri pe lună. Ekol doreşte să-şi
întărească poziţia pe piaţa euro pea nă,
utilizând soluţiile ecologice pe care le-a
dezvoltat până în prezent. „Trans -

porturile trimise din Turcia sau Grecia
în Polonia se realizează cu aju torul
vaselor RO - RO, din Istanbul la portul
Trieste. De aici, transportul are loc pe
cale ferată către Ostrava, iar apoi pe
cale rutieră către Sos no wiec. În pre -
zent, oferim 4 conexiuni feroviare re -
gu late pe săptămână între Ostrava şi
Trieste, iar în 2016 acest nu măr va
ajung e la 6”, a spus Artur Pohl. 

Pe lângă soluţiile intermodale, Ekol
oferă şi servicii de transport intern şi
internaţional (pentru diverse volume
de expediere), servicii logistice, pre -
cum şi servicii vamale specializate.
Toto dată, compania beneficiază şi de
pro priul departament Research&De -
ve lopment, în cadrul căruia peste 90
de angajaţi lucrează la aproximativ
100 de proiecte, investiţiile în acest
sec tor ajungând în fiecare an la 6 mi -
lioane de euro.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Wojciech Brzuska,
director general Ekol

Europa şi membru
Executive Board: 

„În viitorul apropiat, Ekol
plănuieşte să deschidă filiale
în Republica Cehă, Slovacia,
Bulgaria şi Iran.”
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Ekol se extinde
în Polonia
Compania Ekol a pătruns pe piaţa din Polonia la jumătatea lui
2015, dar, până la finalul anului, deja s-a mutat într-o nouă locaţie.



PPrraaccttiiccoomm  
--  „„cceeaa  mmaaii  mmiiccăă
mmuullttiinnaațțiioonnaallăă““

ianuarie 2016 ................................................................................................................................................

LL
OO

GG
IISS

TT
IICC

ĂĂ

45



................................................................................................................................................ ianuarie 201646

Ș
T

IR
I

NOU CENTRU
KUEHNE + NAGEL
ÎN SINGAPORE

Kuehne + Nagel, unul dintre
furnizorii mondiali de servicii
logistice de top, a inaugurat
recent Centrul de Logistică din
Singapore. Acesta face parte din
planul de extindere regională a
celor de la Kuehne + Nagel de a
satisface cerinţele clientelei în
creştere a lanţului de
aprovizionare din Singapore şi
statele ASEAN.
Centrul de Logistică din
Singapore este cea mai mare
investiţie în afara Europei a
Kuehne + Nagel. Amplasat lângă
centre farmaceutice şi de
sănătate, producători şi porturi
importante, Centrul Logistic din
Singapore prevede 46.000 mp de
spaţiu de depozitare. În afara
ofertelor standard de transport
marfă şi depozitare, noua facilitate
va servi drept centru regional de
excelenţă pentru clienţii din
domeniul high-tech, industrial,
farmaceutic şi de sănătate,
prevăzând optimizarea lanţului de
aprovizionare şi soluţii de

transformare valoroase a lanţului.
Mai mult de 40 la sută din noul
centru de logistică a fost mobilat
cu depozite refrigerate avansate,
facilităţi de remediere şi amânare
pentru a satisface cerinţele unei
baze în creştere de companii
farmaceutice şi de sănătate care
operează în Asia. Împreună cu
soluţia logistică câştigătoare a
Kuehne + Nagel’s, KN
PharmaChain, Centrul Logistic din
Singapore completează serviciile
regionale ale Kuehne+Nagel de a
oferi o soluţie finală industriei cu
un singur lanţ de aprovizionare.

BILANŢ „CRISTAL"
Operaţiunea „Cristal” derulată de
ANAF a ajuns la finalul primei
etape: 4.394 de amenzi de 25,2
mil lei şi confiscări de 15,23 mil
lei, suspendarea activităţii a 27 de
operatori economici pentru
nedotare cu aparate de marcat
electronice fiscale şi a unuia
pentru neutilizarea acestuia. A fost
interzisă desfăşurarea uneia
dintre activităţile de comerţ engros
sau cu amănuntul în cazul a 221
de contribuabili care desfăşurau
simultan aceste activităţi, în mod
nelegal, în aceeaşi suprafaţă de
vânzare. Totodată, s-au instituit 34
de măsuri asigurătorii de
4.170.828 lei. Au fost chemaţi la
sediul direcţiilor regionale
antifraudă fiscală 895 de
contribuabili iar la 9 s-a extins
controlul pe întregul lanţ al
furnizorilor. Cele mai mari

sancţiuni au fost aplicate
complexurilor Dragonul Roşu
Bucureşti, respectiv 16 mil lei,
Expo Market Doraly Bucureşti - 3
mil lei, Complex Brintex Braşov -
2,7 mil lei, Smart Expo Flora
Bucureşti - 2,17 mil lei, Complex
Comercial Dumbrava Sibiu - 1,5
mil lei, Galgros Galaţi - 1,3 mil lei,
Complex Comercial Onasis
Focşani - 1,22 mil lei, Centrul
Comercial Tug Center Brăila - 1,2
mil lei, Complex Marlorex Craiova
- 1,08 mil lei, şi Piaţa West Market
Oradea - 0,9 mil lei.

DOAR 9 MLD EURO
CHELTUIŢI DIN BANII
EUROPENI

România a cheltuit numai 21 de
miliarde de euro din cei 32 de
miliarde alocaţi în perioada 2007-
2013, cu o păsuire de 2 ani până
în 2015. Cum însă a contribuit şi
ea cu 12 miliarde, s-a ales în final
cu numai 9 miliarde de euro.
Marele perdant al banilor europeni
este Ministerul Transporturilor:
doar 2,6 miliarde de euro au fost
cheltuiţi din totalul de 4,2 miliarde
alocaţi de UE prin POS –
Transport (absorbţie 61%).
Ministerul Dezvoltării a primit 4
miliarde de euro prin POR şi a
cheltuit numai 2,5 miliarde (63%),
restul de 1,5 mld euro euro fiind
pierduţi (37%). Ministerul
Economiei a primit 2,5 miliarde de
euro prin Programul Operaţional
Creşterea Competitivităţii
Economice şi a cheltuit numai 1,5
miliarde (59%), restul de 1 miliard
de euro fiind pierduţi (41%).
Ministerul Mediului a avut alocaţi
4,2 miliarde euro prin POS -
Mediu şi a cheltuit numai 2,3
miliarde euro (54%), restul de 1,9
miliarde euro fiind pierduţi (46%).
Ministerul Muncii a avut alocaţi
3,5 miliarde de euro prin
POSDRU, dar a cheltuit numai 1,7
miliarde (48%), restul de 1,8
miliarde fiind pierduţi (52%).

ANAF 
CONTROLEAZĂ
CONTURILE BANCARE

De la 1 ianuarie, băncile sunt
obligate să raporteze la ANAF,
zilnic, lista persoanelor care îşi
deschid sau închid un cont
bancar, de orice fel, închiriază sau
renunţă la o cutie de valori, potrivit
Codului de Procedură Fiscală
care a intrat în vigoare la

Deficitul balanţei comerciale
(FOB/CIF) a crescut cu 1,9
miliarde euro în primele 11
luni din 2015 faţă de aceeaşi
perioadă din 2014, ajungând
la 7,2 miliarde euro, după ce
importurile au crescut cu
7,2% iar exporturile cu doar
4,1%, potrivit INS.
Importurile au ajuns la 57,85
mld euro iar exporturile, la
50,66 mld euro. Valoarea
schimburilor intracomunitare
a fost de 37,49 mld euro la
expedieri şi de 44,67 mld
euro la introduceri,
reprezentând 74% din total
exporturi şi 77,2% din total
importuri. Valoarea
schimburilor
extracomunitare de bunuri
(Extra-UE28) a fost de

13,16 mld euro la exporturi şi
de 13,18 mld euro la
importuri, reprezentând 26%
din total exporturi şi 22,8%
din total importuri. Ponderi
importante: maşini şi
echipamente de transport
(44,5% la export şi 37,2% la
import) şi alte produse
manufacturate (32,9% la
export şi respectiv 31,2% la
import).

MAI PUŢINE EXPORTURI
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începutul anului viitor. La prima
transmitere, instituţiile de credit
vor comunica şi următoarele: lista
titularilor persoane fizice, juridice
sau orice alte entităţi fără
personalitate juridică, ce deţin
conturi deschise la data de
31.03.2016, conturi închise în
perioada 01.01.2010 -
31.03.2016, indiferent de data
deschiderii, precum şi datele de
identificare ale persoanelor care
au deţinut/deţin dreptul de
semnătură pentru acestea.
Totodată, instituţiile de credit vor fi
obligate, conform Codului de
Procedură Fiscală, ca la
solicitarea organului fiscal central,
să comunice, pentru fiecare titular
care face subiectul solicitării, toate
rulajele şi/sau soldurile conturilor
deschise la acestea, precum şi
informaţiile şi documentele privind
operaţiunile derulate prin
respectivele conturi.

BANI 
PENTRU REGIUNILE 
DE FRONTIERĂ UE

Comisia Europeană a adoptat o
serie de programe de cooperare
transfrontalieră, care au un buget
total de 1 miliard de euro şi sunt
destinate să sprijine dezvoltarea
socială şi economică a regiunilor
situate de ambele părţi ale
frontierelor externe ale UE.
În cazul fiecărui program, ţările
participante şi-au selectat un
număr de până la patru priorităţi,
cum ar fi dezvoltarea IMM-urilor,
cultura, mediul şi schimbările
climatice, combaterea sărăciei,
educaţia şi cercetarea, energia,
accesibilitatea şi gestionarea
frontierelor. Prin noul pachet vor fi
finanţate proiecte din 27 de ţări:
Armenia, Georgia, Republica
Moldova, Ucraina şi Rusia - în
Est; Egipt, Israel, Iordania, Liban,
Palestina şi Tunisia; o serie de
state membre ale UE (Bulgaria,
Cipru, Estonia, Finlanda, Franţa,
Grecia, Italia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Portugalia,
România şi Suedia), precum şi
Norvegia şi Turcia. Finanţarea

este acordată în cadrul Fondului
European de Dezvoltare
Regională (FEDR) şi al
Instrumentului European de
Vecinătate (IEV). Acordurile de
finanţare dintre ţările partenere şi
UE vor fi finalizate până la
sfârşitul lui 2016. Granturile vor fi
acordate prin cereri de propuneri,
care se preconizează că vor fi
lansate în cursul anului 2016 sau
în prima parte a anului 2017.

CBRE, 
LIDER DE PIAŢĂ 
ÎN 2015

CBRE Romania este lider pe piaţa
de clădiri de birouri de clasa A şi B
din Bucureşti în 2015,
reprezentând cei mai mulţi
chiriaşi, conform datelor
companiei, care analizează
performanţele anului trecut. Astfel,
cu un portofoliu de chiriaşi
reprezentând 44% din piaţă,
CBRE a intermediat 36% din
totalul tranzacţiilor încheiate anul
trecut în Bucureşti. 
CBRE Office Agency a înregistrat
aceste performanţe în contextul în
care în 2015 cererile noi,
relocările, extinderile şi pre-
închirierile au crescut ca pondere,
în paralel cu scăderea
renegocierilor, ceea ce constituie
un semnal puternic de creştere a
pieţei imobiliare din România.
Astfel, dacă în 2013, renegocierile
contractelor de închiriere
reprezentau 64% din totalul
tranzacţiilor, ponderea acestora a
scăzut în 2015 până la 43%.
Business-urile noi care au nevoie
de spaţii de birouri au dublat
practic cererea în ultimii doi ani,
de la 28.700 mp în 2013 până la
51.700 mp în 2015.

START
TRANSLOGISTICA 2016 

Amplul eveniment TransLogistica
se desfășoară în perioada 12-15
octombrie 2016, în pavilionul C5
din centrul expozițional Romexpo
București. La start sunt așteptați

jucători importanți din
transporturile rutiere, feroviare,
aeriene și maritime, curierat, case
de expediții, centre logistice,
asigurători, echipamente de
ridicat și servicii destinate
depozitelor, servicii IT. 
TransLogistica 2016 propune noi
provocări: dublarea suprafeței
expoziționale, prin extinderea în
pavilionul C5 din Romexpo, și
internaționalizarea ediției, prin
participarea unui procent de
minimum 15% companii străine.
TransLogistica va include și în
acest an evenimentele „Dunărea
Canal Logistic”, „Pharma Pharma
Logistics”, „Green Logistics”, „Soft
Logistics”, precum și o zi întreagă
dedicată carierei în logistică -
Logistic Careers.

PREVIZIUNILE PWC
PENTRU 2016

Statele G7 vor avea cea mai
rapidă creştere economică de
după 2010, cea mai importantă
ascensiune fiind înregistrată în
Statele Unite şi Marea Britanie,
potrivit previziunilor economiştilor
PwC privind anul 2016. Conform
sursei citate, geopolitica (mai
degrabă decât economia) va fi
prioritară pe agenda decidenţilor
politici, preţurile mărfurilor vor
continua să rămână scăzute, criza
Zonei Euro va lua sfârşit iar
populaţia din Africa va creşte în
2016 cu echivalentul celei din
Australia. Spre deosebire de
statele G7, economiile emergente
din E7 vor avea un ritm de
creştere mai lent decât tendinţa
ultimilor ani (dar mai rapid decât
G7). Dintre statele E7, economiile
Braziliei şi Rusiei se vor contracta,
iar a Chinei va încetini, însă India
va avea o performanţă de top.
Economiile periferice ale Zonei
Euro vor avea, pentru al doilea an
consecutiv, o creştere mai rapidă
decât cea a economiilor centrale.
În acelaşi timp, criza din Grecia ar
putea să se aprindă din nou, însă
ea nu va contamina întregul bloc,
motiv pentru care economiştii
PwC se aşteaptă ca 2016 să
marcheze cel puţin începutul
sfârşitului crizei financiare din
Zona Euro extinsă. Majoritatea
dezechilibrelor din economiile
periferice fiind sub control iar
reformele structurale în plină
desfăşurare, este de aşteptat ca
PIB-ul Zonei Euro să crească în
2016 cu aproximativ 1,6% - cea
mai rapidă rată de creştere după
2011.
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I nvestiţiile imobiliare în ţările Eu -
ro pei Centrale şi de Est (ex clu -
zând Rusia) au atins în 2015 un

nivel istoric de peste 9,55 miliarde de
euro, cu o creştere anuală de 19%,
ara tă cel mai recent raport al CBRE
pe regiune. Cele mai bune per for man -
țe au fost înregistrate în Polonia şi
Cehia, cu volume de investiții de 4,
res pectiv 2,7 miliarde de euro. Ma jo -
ri tatea ţărilor din regiune au înregistrat
rezultate pozitive semnificative, cu o
creş tere puternică a volumului tran -
zac ţiilor în Cehia, Ungaria, Polonia şi
Serbia.

Tendinţa de creştere a atractivității
produselor de retail, manifestată încă
din 2013 și 2014, s-a concretizat în
2015 în performanţe cu adevărat re -

marcabile. Investiţiile în retail au atins,
în premieră, nivelul de 43% din totalul
in vestiţiilor în Europa Centrală şi de

Est. Creşterea anuală a investiţiilor în
retail este substanţială, de mai mult de
160% şi se datorează în principal mul -
titudinii de tranzacţii majore realizate
în Cehia şi Polonia.

Investiţiile în principalele ţări ale
re giunii - Cehia, Ungaria, Polonia, Slo -
vacia şi România - au fost în 2015 de
8,4 miliarde de euro, cu o creştere de
14% faţă de 2014 şi mult peste pre -
vi ziunile iniţiale. Performanţele excep -
ţio nale ale Poloniei consacră pe deplin
creşterea remarcabilă şi stabilitatea
macro-economică a ţării. Pentru Ce -
hia, creşterea se bazează în principal
pe două tranzacţii majore încheiate în
2015.

Volumul de investiții imobiliare în
Ungaria a crescut în 2015 cu 42% şi
pre  viziunile indică o continuare a ten -
din ţei şi în 2016, datorită interesului
cres  cut al investitorilor. Tranzacţiile
vor viza în principal sectorul retail,
unde veniturile comercianţilor au în -
re gistrat, în anumite cazuri, creşteri
pro centuale de două cifre.

Volumul investiţiilor în România pe
2015 s-a situat, previzibil, sub nivelul

Retail-ul, starul
investiţiilor în Europa
Centrală și de Est
Potrivit unui raport
CBRE, performanţele
României nu au atins
nivelul excepțional din
2014, însă creşterile din
2015 sunt solide şi
previziunile pentru 2016
optimiste.



lui 2014 - un an cu performanţe ne o -
bişnuit de mari, marcat de o tranzacție
ma joră pe segmentul de retail. Ex clu -
zând, însă, această tranzacţie, per -
for manţele României în 2015 au fost
ro buste şi previziunile pe 2016 arată
o creştere susţinută a interesului in -
ves tiţional. Tranzacţii majore sunt aș -
tep tate în Serbia, Croaţia, Slovenia şi
Slovacia, investitorii cautând să îşi în -
tărească prezenţa susţinută pe aceste
piețe.

Despre CBRE Group,
Inc.
CBRE Group, Inc. (NYSE: CBG),

Fortune 500 și S&P 500 cu sediul cen -
tral în Los Angeles, este cea mai mare
companie în domeniul imobiliar din
lume și societate de investiții (în

termeni de venituri, 2014). Compania
are mai mult de 70.000 de angajați
(ex cluzând companiile afiliate) și de -
ser vește proprietarii de active imo bi -
liare, investitorii şi chiriaşii prin inter -
me diul celor peste 400 de birouri
(excluzând filialele) din întreaga lume.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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PUBLICITATE

Gijs Klomp, Head of
CEE Investment

Properties, CBRE:
„Anul trecut am asistat la o activitate
intensă în regiune, întrucât investitorii
din Europa doresc să profite de
randamentele investiţionale relativ
mari (yields) şi de anvergura stocului
disponibil pe piaţă. În 2016, ne
aşteptăm ca acest trend să continue,
întrucât există premisele unei creșteri
economice puternice în regiune,
randamente investiţionale relativ mari
în comparaţie cu Europa de Vest şi
interes crescut din partea băncilor de
a investi în regiune. În plus, un alt
factor major care va contribui la

interesul crescut al investitorilor este trendul ascendent al vânzărilor de retail
raportate în regiune. Ne aşteptăm, de asemenea, la o diversitate a profilului
jucătorilor din piaţă, întrucât investitorii din Asia îşi propun să îşi
consolideze prezenţa în zonă.”



C a în fiecare an, la începutul
lunii ianuarie, Practicom a or -
ga nizat la Moeciu de Sus, în -

tâl nirea anuală a managementului
com paniei.

Analiza activităţii curente, stabilirea
bu getelor pentru anul 2016 şi trasarea
pla nurilor de viitor au reprezentat prin -
ci palele subiecte discutate. Totodată,
eve nimentul a găzduit şi premierea
celor mai productivi angajaţi - ma na -
geri, şoferi şi manipulanţi în depozit. 

Dezvoltare prin
parteneriate
Previzionarea precisă a costurilor

și investițiilor, siguranță în ceea ce pri -
vește veniturile, un ritm de creștere
dina mic sunt câteva dintre avantajele
oferite de parteneriatele pe termen
lung. 

În plus, Practicom și-a creat o
struc tură managerială dezvoltată -
peste ceea ce vedem în mod normal
în piața de transport. Și tocmai acest
aspect reprezintă unul dintre princi -

pa lele puncte forte ale companiei. Pe
de o parte, structura reprezintă un răs -
puns la nevoile specifice ale clienților
prin cipali, pe de altă parte oferă o bază
solidă pentru dezvoltarea viitoare. 

Astfel, clienții Practicom se bucură
de o colaborare în care riscul ca o
anu mită comandă să nu poată fi în -
de plinită este extrem de scăzut.

Specializarea pe segmentul dificil
al distribuției a reprezentat, de ase me -
nea, un avantaj, pe această zonă
creân du-se cu mai mare ușurință pre -
mi sele pentru parteneriate.

Pasul către internațional - reali za -
rea distribuției în Ungaria pentru unul
dintre clienții principali a reprezentat
o nouă etapă anticipată de către ma -
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PPrraaccttiiccoomm  
- „cea mai mică
multinațională“
Compania bucureşteană, specializată în distribuţie şi transport, îşi
accelerează dezvoltarea rămânând fidelă principiilor asumate încă
de la apariţie - crearea de parteneriate.

Istorie Practicom
• Februarie 1998 - Sorin Cerviș, împreună cu doi parteneri, înființează

compania Practicom, având ca obiect principal de activitate - comerț cu
piese auto;

• Aprilie 2005 - Marius Toila înființează compania Marco Trans International,
cu obiect principal de activitate - transport rutier de marfă. Firma pornește
cu o mașină închiriată, cu care efectuează transport intern și internațional;

• Septembrie 2005 - Ionel Cipere intră ca asociat (50%) în Marco Trans;
• Februarie 2006 se semnează contractul cu Mega Image;
• Iulie 2006 - Ionel Cipere intră ca asociat (50%) în Practicom;
• Ianuarie 2007 - se modifică profilul de activitate: activități de depozitare și

transport rutier de marfă;
• Anul 2008 îi aduce pe cei trei într-o asociere, formând grupul de firme

Practicom - Marco Trans, moment în care procentele devin egale, câte
33,334% pentru fiecare (Sorin Cerviș - Marius Toila - Ionel Cipere), atât în
Practicom, cât și în Marco Trans;

• Septembrie 2008 - demarează contractul cu Intercars România.
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na ge mentul Practicom. Astfel, au de -
venit, așa cum le place să spună re -
pre zentanților companiei - „cea mai
mică multinațională“. Exportul de
know-how românesc în segmentul
logis ticii reprezintă însă o realizare
im portantă, iar Practicom țintește și
alte piețe europene pentru activitatea
de distribuție.

Următorii doi ani vor fi marcați și
de o intensificare a transportului intra -
co munitar, Practicom semnând deja
un contract pentru achiziția a 100 de
capete tractor. Astfel, este de anticipat
cel puțin o dublare a cifrei de afaceri
în această perioadă.

Pe lângă distribuție și transport intra -
comunitar, amintim faptul că Prac ticom
oferă servicii de depozitare, pre cum și
servicii cu valoare adăugată (eti chetare,
reambalare, promoții), cross docking
(depozite situate în Bu cu rești, Brașov,
Deva, Cluj Napoca, Ba cău, Erd -
Ungaria), expediții de măr furi în trafic
intern și internațional (ru tier, naval și
aerian), comisionare vamală.

Creștere dinamică și
după 18 ani
După 18 ani de activitate, Prac ti -

com a ajuns la o cifră de afaceri de
8,7 milioane de euro, un parc de peste
200 de autovehicule și aproape 400
de angajați.

Interesante sunt acuratețea cu
care aceste cifre au fost previzionate
și, totodată, planurile ambițioase pe
care compania le are pentru viitor.

În 2012, managementul Practicom
for mula țintele ce trebuiau atinse în
anul 2016.

„Principalele obiective erau cu -
noaș terea și recunoașterea la nivel
na țional a companiei Practicom în ca -
li tate de operator logistic pe segmentul
de distribuție capilară la nivel național
pentru piese auto și produse care cir -
culă sub temperatură controlată și in -
trarea în Top 5 a transportatorilor spe -
cializați în distribuția capilară la nivel
național. Cifrele propuse în 2012 pen -
tru anul 2016 erau un parc auto de

200 unități, 330 de angajați și o cifră
de afaceri de peste 8,5 milioane euro.
Toate aceste obiective au fost depășite
încă din anul 2015“, a arătat Ionel
Cipere, director general Practicom.

Pentru următorii patru ani, com -
pa nia își va continua dezvoltarea, anti -
ci pând o cifră de afaceri pentru anul
2019 de peste 20 milioane de euro.

Accent 
pe educație
Atunci când ținta unei companii

este dezvoltarea parteneriatelor pe
ter men lung, satisfacția clientului de -
vi ne punctul central. Astfel, creșterea
continuă a profesionalismului devine
obligatorie, răspunsul Practicom fiind
un permanent proces de educare. An -
ga jații sunt trimiși la cursuri și încurajați
să aplice lucrurile învățate. În plus,
planul de carieră oferit de companie
joacă un rol important în stimularea
angajaților de a se perfecționa.

De altfel, motto-ul companiei este
elocvent: „Ce ai obținut prin atingerea
obiectivelor este mai puțin important
decât ceea ce ai devenit prin atingerea
obiectivelor!“ (Henry David Thoreau).

„Respectul reciproc, comunicarea,
conștientizarea, spiritul de echipă,
implicarea reprezintă punctul de ple -
care al culturii noastre organizaționale,
iar respectul este arătat în primul rând
prin acțiuni“, a completat Ionel Cipere.

Dorința de a performa la cele mai
înalte standarde s-a materializat și
prin obținerea certificatelor ISO. Pe
lângă ISO 9001 și 14001, Practicom
a obținut ISO 28001 pentru securitatea
lanțului de furnizare și, în acest an,
țin tește obținerea ISO 39001 pentru
si gu ranța circulației.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

ianuarie 2016 ................................................................................................................................................ 51

Parc auto - 203 autovehicule
Angajați - 393
Cifra de afaceri 2015 - 8.700.000
euro
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A cum câţiva ani, imediat după
în ceputul crizei, prezent la o
con ferinţă de vânzări pe seg -

men tul Automotive, a venit vorba
despre preţ în decizia de cumpărare.
O sală plină ochi cu peste 200 de
oameni din vânzări considera că un
preţ mic face vânzarea uşoară. În acel
moment, brusc, unul dintre speakeri
a cerut celor prezenţi să ridice sus
mâna cine conduce o Dacie. Câte
mâini credeţi că au fost ridicate?
Niciuna… „De ce?”, a întrebat. „Are tot
4 roţi, uşi, volan şi unul dintre cele
mai mici preţuri de achiziţie!”.

Dacă am fi cei mai ieftini, de ce
am mai avea nevoie de echipă de
vânzări? Am „salva” costul cu vânzările
(de obicei unul ridicat) şi ne-am baza
stra tegia pe cel mai mic preţ. Dar oare
chiar vom dubla astfel portofoliul de
clienţi „buni” (profitabili, bun platnici...)?
Dimpotrivă, paradoxal, pe termen lung,
se va întâmpla invers. 

Vânzări personalizate
Îmi amintesc o poveste tot de la o

con ferinţă de vânzări. Directorul unei
com panii dorea să îşi cumpere un
laptop performant şi a trimis solicitări
către mai mulţi furnizori pentru o pre -
zentare. Intră primul, îi arată lap topul,
îl deschide, începe să îi explice ce
face, cum face… intră al doilea, pro -
ce dează la fel, foarte vorbăreţ, o pre -
zen tare de nota 10. Clientul ascultă
atent. Intră al treilea, ia loc pe scaun,
dar fără niciun laptop cu el. Atenţia
clientului e deja captată. Fără ezitare,
începe să pună întrebări directorului.
Cum îşi organizează timpul, cât de
mult călătoreşte, dacă utilizează mai
mult e-mail-ul sau alte softuri, un dialog
plăcut şi deschis. Apoi, brusc, îi spune
clientului: vă rog aşteptaţi 5 minute! Şi
pleacă. După exact 5 minute revine,
de data aceasta cu o cutie, o desface
şi îi spune: acesta este laptopul potrivit
pen tru dumneavoastră. Şi a închis vân -
za rea. Preţul? Pe ultimul loc!

Evident că nu avea cu el toate mo -
delele de laptopuri, dar trei mari co n -
cluzii reies din astfel de exemple: prima

Despre un tip
de client...

Foarte mulţi vor privi cu ironie titlul. Dar da, este clientul
contemporan. Îşi doreşte mai mult, vrea să i se îndeplinească toate
dorinţele şi caută să „cumpere” timp. Trei exemple dovedesc acest
comportament.

Nu cumpără
ieftin, îi plac

întrebările, vrea
să externalizeze

timpul 

Rareș 
Măcinică
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- a studiat foarte bine cu cine se
întâlneşte, astfel că a avut o idee foarte
clară ce model de laptop alege, a doua
- a pornit de la ce şi-a dorit CLIENTUL
(iar când NOI decidem că VREM să
cum părăm conform nevoilor și dorin -
ţe lor noastre, atunci disponibilitatea de
a plăti preţul cerut creşte foarte mult)
şi a treia concluzie se traduce prin
„cus tomer centricity”, mai pe româ neş -
te „personalizează-ţi” vânzarea în func -
ţie de ce i-ar plăcea clientului să cum -
pere, nu în funcţie de ceea ce ţi-ar
plăcea ţie să vinzi.

Sună banal, dar oare ne gândim
la asta înainte de fiecare întâlnire?

„Mâna întinsă care nu spune o po -
veste, nu primeşte de pomană”, spu -
nea maestrul Dinică în Filantropica.
„Aşa îmi ceri tu 3000 de dolari? Vino
la mine şi impresionează-mă, emoţio -
nea ză-mă, stoarce-mi o lacrimă”, spu -
nea către Mircea Diaconu.

Timp de calitate
Care ar trebui să fie primul subiect

în orice întâlnire cu clientul? TIMPUL
este răspunsul. „Our goal is to reduce
the number of routine office respon si -
bi lities that steal your time, by remotely
providing professional administrative
services” (n.r. scopul nostru constă în
di minuarea numărului de respon sa bi -
lităţi administrative de rutină care vă

con sumă timpul, oferindu-vă servicii pro -
fesionale în acest sens). Aşa înce pea
un e-mail primit zilele trecute. Adi că un
Virtual Assistant care îţi preia în totalitate
„small daily tasks”, de multe ori ine fi -
cien te, agasante și indispen sa bile. Mi-a
atras imediat atenţia. Doar 1 oră pe zi
„salvată” clientului, îi aduce, adunat,
aproape 1 zi pe lună sau a proape 2
săp tă mâni pe an câștigate! Aş plăti în
plus pentru asta? Categoric, da…

Am fost în urmă cu câţiva ani la un
client şi, stând de vorbă la o cafea, îl
vedeam mereu agitat, vorbind când
cu furnizorul lui extern, când cu cel de
transport…Comandase o cantitate de
marfă, însă la încărcarea în camion
erau diferenţe... nu puteam lega o
frază fără să fim întrerupţi. După 30 de
minute, s-a lăsat în sfârşit liniştea şi
atunci mi-am zis: ce ar fi dacă i-aş
spune o poveste să îl impresioneze
(vezi, Filantropica), o poveste în care
noi, cei care vindem servicii de logis -
tică, avem datele furnizorului, păstrăm
permanent legătura cu el, discutăm
înainte de sosirea camionului, suntem
în legătură cu depozitul lui, îi comu ni -
căm ziua şi ora sosirii mărfurilor, îi
descriem produsele pentru a-şi pregăti
echipamentele de descărcare şi a-şi
estima corect necesarul de oameni
prezenţi. Cât efort doar pentru o co -
man dă de achiziţie. Asta presupunând
că merge totul ca la carte, altfel timpul

se dublează. Dar dacă am vorbi de
2-3 situaţii de genul ăsta în fiecare zi? 

Nu i-am stors o lacrimă, nu ştiu
dacă l-am emoţionat, dar de câştigat
contractul, asta am făcut-o sigur pentru
că avem „docomentu’ stimabile”, vorba
lui Zaharia Trahanache din „O scri soa -
re pierdută”.

În business, la fel ca în viaţa per so -
nală, avem o tendinţă naturală de a
„externaliza” timpul. Englezii numesc
asta „quality time”, debarasat de activităţi
care ne „fură” timpul, timpul în care ne
concentrăm la oportunităţi în business,
creşterea eficienţei şi/sau familie. „One
thing I learned in jail is that money is not
the prime asset in life. Time is.” (Un lucru
am învăţat în perioada în care am fost
în închisoare: banii nu reprezintă cel
mai important lucru. Timpul este.),
spunea Michael Douglas în filmul „Wall
Street: Money Never Sleeps”. 

Să vindem Valoarea serviciului, nu
Cos tul lui. Timpul a devenit atât de pre -
ţios, încât fiecare timp „minimizat” în -
seam nă profit „maximizat”. Şi o de mon -
strează asta în zilele şi lunile pe tre cute
cu clienţii în negocieri. Credeţi că în zecile
de ore discutăm preţul? Nu, preţul are o
pondere de maxim 20% din totalul alocat
încheierii unui con tract de transport. Ce
ră mâne…este alocat valorii adăugate…

Rareş MĂCINICĂ
Managing Director Lagermax AED România

PUBLICITATE
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C ifrele anunţate consolidează
po ziția companiei, de lider, pe
piață, mai ales în condiţiile în

care în 2016 se are în vedere con ti -
nua rea investițiilor care vizează dez -
voltarea la nivel național. „Primele
sem nale că vom avea rezultate peste
nivelul anticipat au venit chiar după
primele trei luni ale anului iar avansul
s-a datorat investițiilor planificate. Re -
ve nirea pe creștere a economiei și a
seg mentului e-commerce ne fac să
privim optimiști către anul care ur mea -
ză. Pentru 2016, estimăm un avans
al afacerii de 10-15%”, a declarat
Adrian Mihai, Managing Partner, unul
dintre fondatorii FAN Courier. 

Investiţii de
8 milioane de euro
FAN Courier a bugetat pentru 2015

investiții de peste 8 milioane de euro
și a demarat un program de dez vol -
tare pe orizontală. Compania a du blat
numărul centrelor de predare-pri mire
colete și plicuri din București, ser viciu
destinat clienților care nu dis pun de
timpul necesar pentru a aș tepta un
curier la livrare/trimitere și a ajuns astfel

la 108 puncte de lucru cu clienții la
nivel național. „Mai mult de jumătate
din sumele alocate pentru investiții -
4,5 milioane euro - au fost di recționate
către construcția HUB-ului dn Brașov,
al doilea cel mai im portant după
București. Aici vor lucra aproximativ
300 de persoane, care au fost
introduse deja în programe de training
specifice activității noastre. HUB-ul din
Brașov a devenit o ne ce sitate pentru
eficientizarea timpilor pe rutele de
transport și datorită poten ția lului de
dezvoltare economică a zo nei. Pentru
viitorul apropiat, planurile de dezvoltare
ale companiei includ des chiderea unui
al treilea HUB regio nal, în analiză fiind
Sibiu sau Cluj”, a precizat Felix
Pătrășcanu, Managing Partner FAN
Courier. De menţionat că în utimii zece
ani, investițiile totale ale FAN Courier
au depășit 62 de mi li oane de euro,
investiția media anuală fiind de
aproximativ 7 milioane de euro. 

O flotă de 
2.650 de vehicule
Conform unui comunicat transmis

la redacţie, au fost menținute şi în
2015 investițiile curente în flota auto,
infrastructura IT (software și hardware)
și pregătirea angajaților. Investițiile în
flota auto au constat atât în men te -
nan ță și înlocuirea autovehiculelor
care s-au apropiat de limita de amor -
ti zare cât și în continuarea extinderii
flotei. Dacă în urmă cu un an, flota
pro prie FAN Courier includea 10
TIR-uri, în 2015, numărul acestora a
fost triplat. Flota auto a fost mărită cu
15%, depășind 2.650 de vehicule, în
timp ce înlocuirile de mașini vechi au
însumat alte 5% din total. 

Angajaţi cu 65% 
mai mulţi decât
în 2013
Dezvoltarea capacității de trans -

port este efectul continuării dezvoltării
ac tivității, al majorării portofoliului de

clienți și trimiterilor, dar și al creșterii
semnificative a numărului angajaților.
Dacă în 2013, compania avea 2.743
de colaboratori, anul acesta numărul
lor ajunge la 4.500, ceea ce înseamnă
o creștere de aproape 65% față de
acum doi ani. „Toate eforturile echipei
noastre sunt îndreptate în direcția res -
pectării motto-ului «Oriunde, cu
plăcere» și a angajamentului asumat
în relația cu clienții noștri, indiferent că
vorbim de clienți care trimit un plic pe
an sau un utilaj în fiecare lună”, a
explicat Adrian Mihai. 

Compania estima la sfârşitul lunii
de cembrie un număr al trimiterilor afe -
rente anului 2015 de peste 25 de mi -
li oane, ceea ce înseamnă o medie de
aproape 100.000 de comenzi zilnic.
Ur mare a creșterii sectorului e-com -
merce, segmentul B2C a înregistrat
un avans de 30-40% situaţie în care
vo lumul transportat B2C a ajuns să
reprezinte 35% din total. Segmentul
C2C acoperă 3%, diferența de 62%
fiind B2B. Acest ultim segment este
sin gurul care a înregistrat un ușor
recul, în principal ca efect al unor mo -
dificări legislative - cum ar fi trans mi -
terea facturilor în format electronic.

„Perioada de discount-uri cu nos -
cu tă sub denumirea de Black Friday
devine de la un an la altul unul dintre
principalele vârfuri ale activității FAN
Courier. În fiecare an, numărul co -
men zilor generate de BF crește, une -
ori depășind estimările inițiale. În 2015,
numărul comenzilor pe care le-am
onorat a fost cu până la 30% mai mare
decât în 2014, iar estimările privind
anul viitor sunt în continuare de creș -
tere”, a spus Adrian Mihai. 

Pentru 2016, principalele planuri
ale companiei sunt în direcția con ti -
nuă rii programelor de investiții, prio -
ri ta re fiind cel de-al treilea HUB re gio -
nal modernizarea sediilor din țară în
care își desfășoară activitatea și
investițiile în infrastructură. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Afaceri de peste
400 de milioane de lei
pentru FAN Courier
În condiţiile unei creşteri de aproximativ 20% a volumului de
activitate faţă de 2014, managementul companiei româneşti FAN
Courier estima, la sfârșitul lunii decembrie, încheierea anului fiscal
2015 cu o cifră de afaceri de peste 400 de milioane de lei, în
condiţiile a 25 de milioane de trimiteri.
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Două noi depozite
Fashion Days 
AIC Industrial & Logistic Development urmează să dezvolte un
spaţiu de depozitare de clasă A, compus din două depozite. Spaţiul
logistic se va întinde pe o suprafaţă de 13.700 mp, permiţând
astfel Fashion Days să susțină expansiunea operaţiunilor sale pe
termen mediu. Finanţarea acestui proiect este oferită de Vabeld
Group, prin subsidiara din România, Varoed.

A IC urmează să construiască
două depozite, unul cu o su -
pra faţă totală de 7.289 mp,

ce va fi definitivat în aprilie 2016, şi
un al doilea cu o suprafaţă de 6.425
mp, pentru care lucrările se vor încheia
în luna mai 2016. Ambele clădiri includ
o zonă de birouri şi una de depozitare
şi vor beneficia de platforme externe
pentru acces şi parcare. Cele două
spaţii vor fi situate în cadrul A1 Busi -
ness Park - un nume de referinţă în
domeniul centrelor industriale şi lo gis -
tice, situat la kilometrul 13 al Au to stră -
zii A1 Bucureşti - Piteşti, pe un lot de
70 de hectare cu peste 100.000 mp
con struiţi şi o infrastructură completă,
gata să acomodeze operaţiuni logis -
tice şi industriale de ultimă generaţie.

Dezvoltarea
companiei a pus
lucrurile în mişcare
Operaţiunile în continuă extindere

ale Fashion Days aveau nevoie de o
ca pacitate crescută de depozitare,
ceea ce i-a determinat să îşi caute un
par tener în sectorul imobiliar logistic.
„Noul model de business al Fashion
Days presupune un stoc mai mare de
produse din colecţii noi, un timp de li -
vra re mai scurt şi diversitate pentru cli -

enţii noştri. Momentan, selecţia de pro -
duse pe care o oferim clienţilor noştri
cuprinde 500.000 de articole, însă ne
dorim să creştem acest nu măr. Pentru
a putea acomoda aceste schimbări, o
nouă locație de de po zi tare era nece -
sară”, a spus Răzvan Pre dica, CEO al
Fashion Days. Com pa nia AIC Industrial
& Logistic Deve lop ment acordă o
atenţie specială procesului de construc -
ţie pentru a în truni cele mai înalte stan -
darde în ter meni de calitate şi protecţie
a mediului. „Expertiza noastră de top
în domeniul imobiliar industrial ne re -
co mandă drept partener preferat pentru
pro iec te le de anvergură. Colaborarea
cu Fashion Days, un prestigios retailer

online de modă din România, este o
sursă de mândrie pentru noi şi ne an -
ga jăm să oferim cele mai bune re -
zultate, aşa cum facem pentru fiecare
client al nostru”, a spus Stefano Alba -
rosa, CEO al AIC Industrial & Logistic
Development. „Proiectul Fashion Days
demonstrează capacitatea AIC şi a
Varoed de a oferi facilităţi logistice per -
so nalizate, adaptate unei cereri lo gis -
tice în permanentă schimbare, într-un
mediu comercial ce evoluează con -
tinuu”, a adăugat Kristof Haen t jens, re -
pre zentantul Vabeld Group.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

AIC Industrial and Logistic Development
România

AIC Industrial and Logistic Development România este o divizie a AIC SRL.
Echipa este prezentă în România din 1995 şi activează în domeniul auto şi
imobiliar. Echipa AIC a dezvoltat şi vândut peste 350.000 mp de clasă A în
cadrul unor spaţii industriale şi logistice din România, printre care se numără
Parcul Logistic Cefin Bucureşti (actualmente deţinut de P3), A1 Business
Park (în posesia VALAD), Parcul Logistic Cefin din Arad (deţinut acum de
CTP) şi Parcul Logistic Dunca din Timişoara (încă în portofoliul AIC).
Începând cu 2013, după 4 ani în care piaţa în esenţă a stagnat, AIC a avut un
rol activ în recuperarea proiectelor imobiliare, atât a celor deţinute anterior,
cât şi cele ale terţilor. În ultimele 24 de luni, AIC a încheiat cu succes
tranzacţii în valoare totală de peste 30 de milioane de euro privind proprietăţi
industriale şi logistice aflate în litigiu.

De la stânga la dreapta: Stefano Albarosa - CEO AIC, Kristof Haentjens - reprezentant Vabeld Group și Paul
Copil - director operațiuni Fashion Days.
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A cționarul unic, Fondul de In -
ves tiții Bancroft, a aprobat
această tranzacție, care va

intra în vigoare începând cu data de
1 ianuarie 2016. Personalul, con trac -
te le și echipamentele existente vor fi
pre luate de către Van Moer Logistics
con form procedurii de transfer de afa -
ce re. Van Moer Logistics va dezvolta
pe mai departe operațiunile și serviciile
de logistică și depozitare fără tempe -
ra tură. Compania care a preluat ope -

ra țiunile aparține grupului belgian Van
Moer, care operează de 25 ani pe
piața internațională, având spații de
depozitare care însumează, la nivel
mon dial, peste 200.000 mp. În Româ -
nia, compania este prezentă de 5 ani,
deținând spații de depozitare de apro -
ximativ 10.000 mp. 

Dumagas a luat decizia de a re -
nun ța la depozitul ambiental din Bu -
cu rești deoarece dorește să se con -
centreze pe operațiunile pe care le

desfășoară în Craiova, transport de
lichide și logistică sub temperatură
controlată. Compania va deservi în
continuare rutele din București și va
realiza livrări în această zonă. 

O soluție ideală
Van Moer Logistics deține, în Ro -

mâ nia, depozite la Timișoara și Sibiu
și un centru de transport în București,
la care se adaugă, acum, depozitul

DUMAGAS TRANSPORT ȘI
VAN MOER LOGISTICS

Transfer
de operațiuni
Recent, Dumagas Transport a anunțat încheierea negocierilor și
implementarea procesului de transfer de afacere pentru
activitățile de logistică și depozitare fără temperatură din cadrul
Mercury Logistic Park, A1 - km 23, către Van Moer Logistics.
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din cadrul Mercury Logistic Parc. Ac -
ti vitatea de transport va rămâne legată
de sediul din Măgurele.

Depozitul preluat de la Dumagas
este închiriat de la CTP și are o su -
pra față de 5.000 mp, dar există și posi -
bi litatea extinderii. De altfel, conform
celor declarate de către Marc
Paulissen, country manager pentru
Ro mânia al Van Moer, compania se
află în discuții cu CTP pentru dema -
ra rea unei con strucții suplimentare,
cu o supra fa ță de 10.000-12.000 mp,
pentru a fi gata anul viitor. 

Depozitul preluat de la Dumagas
dispune de 9.000 locuri pentru paleți.
„Dacă vom lucra numai cu clienți de
tip «pallet in - pallet out», vom păstra
sistemul curent de coridoare înguste
și vom construi un sistem de coridoare
normale în noul spațiu. Vom oferi și
servicii de bază cu valoare adăugată“,
a subliniat Marc Paulissen. 

În cadrul acestor facilități, lucrează
în prezent 23 de angajați. „În primul
rând, dorim să analizăm afacerea, să
ve dem cum anume putem să opti mi -
zăm activitatea și utilizarea spațiului.
Vom aduce, de asemenea, personal
su plimentar. Dumagas deținea aici o
serie de certificări în nume propriu,
pe care dorim să le dobândim și noi.

Având același personal și aceleași
sis teme, lucrurile vor decurge mult
mai rapid“, a subliniat country ma na -
gerul Van Moer Romania.

La ora actuală, depozitul de ser -
vește 19 clienți, preluați de către Van
Moer de la Dumagas o dată cu trans -
ferul de afacere. La aceștia, se adau -
gă un client nou, cu 2.000 paleți. 

„Am decis să optăm pentru a ceas -
tă variantă și nu pentru o nouă locație,
pentru că, în primul rând, nu există
foar te multe astfel de opțiuni în Bu -
curești. Apoi, atunci când este vorba
despre o nouă locație, trebuie să in -
ves tești în rafturi, în WMS, trebuie să
cauți oameni, management etc. Se
pierde mult timp și se investesc mulți
bani. Pe de altă parte, dacă preiei o
companie în întregime, tranzacția in -
clude și elemente care te interesează
mai puțin. Deci soluția de a prelua o
parte a afacerii Dumagas a fost ideală
pentru noi“, a arătat Marc Paulissen. 

Un an plin
Demarând deja în trombă, prin

începerea activității în cadrul noului
de pozit din București, anul 2016 se
anunță a fi, pentru Van Moer Romania,
unul al dinamismului și al dezvoltării.

„Suntem în negocieri pentru extin de -
rea depozitului de la Sibiu, discuțiile
fiind pentru construcția unui alt depozit
de 10.000 mp, pentru a fi gata în 2017.
În Timișoara, negociem în prezent
pen tru alți 8.000 mp. Intenționăm, de
asemenea, să deschidem un depozit
am biental și la Craiova, vom merge și
la Cluj, Brașov, Oradea, Constanța -
Agi gea. Avem un client care are ne -
voie de 4.000 mp spațiu deschis, logis -
tică portuară“, a declarat Marc
Paulissen. 

În Cluj, Van Moer are un partener
foarte puternic, cu care compania și-ar
dori încheierea unui joint venture,
acest oraș devenind din ce în ce mai
important pentru clienții logisticianului.
Clujul reprezintă o piață care se mișcă
foarte rapid, cererea de bunuri este
mare și foarte dinamică. 

Tot în 2016, Van Moer ar dori să-și
extindă și activitatea de distribuție în
România. În București, aceasta va
începe cu 2-3 vanuri, urmând o creș -
te re a flotei pe măsură ce va fi nevoie.
„Consider că nivelul calitativ al ope -
ra țiunilor de distribuție din Ro mânia
încă nu este foarte ridicat. Deci, ne
dorim să contribuim la dezvoltarea
acestui domeniu prin a oferi servicii de
distribuție de calitate, pentru care vom
cumpăra o flotă de vehicule adecvată.
Probabil că vom avea, de asemenea,
vehicule sub temperatură controlată“,
a subliniat country managerul Van
Moer Romania.

Piața stagnează
În ceea ce privește piața logisticii

din România, Marc Paulissen este de
părere că, în ultima vreme, are un par -
curs oarecum liniar. „După ce am
activat pentru trei ani în Turcia, când
m-am întors aici, am constatat că din
toate companiile logistice numai una
sau două sunt în creștere, în timp ce
restul stagnează sau chiar își scad
activitatea. Am impresia că logisticienii
de pe piață sunt mulțumiți cu ceea ce
au. Noi vedem oportunități de dez vol -
tare și oferim noi tipuri de servicii
clienților existenți pe această piață.“

O altă tendință observată de coun -
try managerul pentru Romania al Van
Moer este faptul că unii jucători globali
care operează în Europa se gândesc
ca, în perioada 2016-2018, să-și mute
mărfurile din Estul Europei către Eu -
ropa Centrală, de unde pot ajunge de
pe o zi pe alta la Sofia, la București
sau în alte puncte importante. „Trebuie
să fim atenți la aceste aspecte. Din
acest motiv, nu vrem să intrăm în
competiție cu clienții sau competitorii
noștri, ci dorim să le fim parteneri.“ 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Dumagas Transport
Dumagas Transport S.A. este prezentă pe piața românească de aproape 20
de ani, furnizând clienților săi soluții de transport, logistică și depozitare,
servicii cu valoare adăugată. Compania are un număr de 550 de angajați, o
flotă ce include 325 de camioane MAN și Renault, cu o vârstă medie de 3,5
ani la capete tractor. Portofoliul de clienți activi include peste 1.000 de
companii, ce operează în domenii diverse de la FMCG la automotive, hârtie,
mobilier, anvelope, construcții etc, printre cei mai importanți numărându-se
Ford, Dacia, Philip Morris, Ikea. Cele mai importante piețe de transport pentru
Dumagas sunt Germania, Turcia, Italia, Benelux și Europa de Est. În anul
2014, compania a deschis un birou și în Turcia, la Istanbul, pentru a-și
eficientiza operațiunile, dar și pentru a beneficia de oportunitățile de afaceri
și potențialul zonei.

Marc
Paulissen
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Întrebările lunii IANUARIE (etapa 74)
1. Lead time-ul de recepţie este

raportul (experimentat în valori
absolute sau procentual) măsurat
pe un anumit interval de timp,
între:

a. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul recepţiei până la
momentul în care marfa
recepţionată este disponibilă pentru
stocare, şi lead time-ul planificat
pentru recepţie

b. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul stocării până la momentul
în care marfa recepţionată este
disponibilă pentru picking, şi lead
time-ul planificat pentru recepţie

c. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul recepţiei până la
momentul în care marfa
recepţionată este disponibilă pentru
picking, şi lead time-ul planificat
pentru recepţie

d. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul recepţiei până la
momentul în care marfa
recepţionată este disponibilă pentru
ambalare, şi lead time-ul planificat
pentru recepţie.

2. Acurateţea livrării se calculează
prin raportul (exprimat în valori
absolute sau procentual) măsurat
pe un anumit interval de timp,
între:

a. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă livrate cu articole corecte,
şi numărul total de comenzi sau linii
de comandă livrate

b. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă livrate cu cantităţi corecte,
şi numărul total de comenzi sau linii
de comandă livrate 

c. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă livrate pe zi, şi numărul
total de comenzi sau linii de
comandă livrate

d. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă livrate cu articole şi

cantităţi corecte, şi numărul total de
comenzi sau linii de comandă
livrate.

3. Coeficientul de productivitate în
depozit (CPD) este:

a. Numărul de linii de comandă (paleţi)
livrate anual/numărul anual de
persoane-oră

b. Numărul de linii de comandă (paleţi)
livrate anual/numărul anual de
camioane care se livrează din
depozit

c. Numărul de produse (paleţi)
recepţionate anual/numărul anual
de persoane/oră

d. Numărul de produse (paleţi)
recepţionate anual/numărul de
persoane

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 74-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.

Întrebările lunii DECEMBRIE (etapa 73) şi răspunsurile corecte:
1. O bună strategie pentru un proces de producţie

pune în primul rând accentul pe:
a. Cantitate
b. Design-ul produsului
c. Priorităţile competitive
d. Volum - CORECT

2. Companiile ce au procese de producţie personalizate:
a. Produc în şarje cu volum mare
b. Produc la comandă şi nu ţin nimic în stoc - CORECT

c. Produc în masă cu volume mari
d. Fabrică produse standardizate, pe stoc

3. Care din instrumentele următoare se utilizează atât
în etapa de evaluare a performanţei unui proces cât
şi în etapa de iniţiere a unui proiect?

a. Diagramele de împrăştiere
b. Graficul cu bare
c. Diagrama Pareto - CORECT
d. Listele de control

Câştigătorii lunii DECEMBRIE
Gheorghe Vasile și Mariana Mezei

Ei au fost concurenţii care au răspuns corect la
întrebările lunii decembrie, cea de-a 73-a etapă a
concursului de logistică. Cel de-al treilea premiu se
va reporta pentru etapa 74 a concursului.

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (74)

Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. 
Puteţi răspunde până pe 10 februarie 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 ianuarie şi variantele corecte de răspuns vor fi

publicate în numărul din februarie al revistei ZIUA CARGO.
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ÎNMATRICULĂRI ÎN
CREȘTERE DE MAŞINI
NOI ÎN 2015

În 2015 a fost înmatriculate
81.162 de autoturisme, cu 15,66%
mai multe decât în 2014,
informează DRPCIV. Cele mai
multe s-au cumpărat în
decembrie: 8.739 autoturisme
(+56,19%). Cu tot cu autovehicule
de transport marfă şi persoane, în
decembrie au fost înscrise 11.570
autovehicule noi, cu 52,06% mai
multe faţă de aceeaşi perioadă
din 2014, astfel: autobuze şi
microbuze (128 unităţi,
+178,26%), mopede/motociclete
(87 unităţi, +77,55%), autoturisme
(8.739 unităţi, +56,19%),
autovehicule transport mărfuri
(1.761 unităţi, +46,99%),
semiremorci (193 unităţi,
+26,14%) şi remorci (590 unităţi,
+20,90%). 

TAXIMETRIŞTII CU
CAZIER, ELIMINAŢI 

Ministerul Transporturilor vrea să
elimine din piaţă taximetriştii care
au cazier şi amenzi penale. În
acest sens, a lansat în dezbatere
publică din penultima zi a anului
trecut până în 10 ianuarie un
proiect de Ordonanţă privind
modificarea Legii nr. 38/2003.
„Proiectul introduce condiţia ca
practicanţii profesiei de taximetrist
să nu aibă menţiuni în cazierul
judiciar, fapt ce vine în sensul

asigurării siguranţei cetăţeanului
şi a practicării profesiei în mod
onorabil şi legal”, se arată în
instrumentul de motivare.
Totodată, „se creează temeiul
legal pentru Ministerul
Transporturilor de a reglementa,
prin norme aprobate prin ordin al
ministrului, existenţa şi modul de
dobândire a unui certificat de
competenţă profesională pentru
managerii de transport în regim
de taxi şi în regim de închiriere”,
argumentează autorii iniţiativei. În
90 de zile de la publicarea
Ordonanţei în Monitorul Oficial,
MT va adopta, prin ordin de
ministru, normele privind
pregătirea şi atestarea
profesională a managerilor de
transport în regim de taxi şi
închiriere, se mai arată în
document.

REDUCERI LA
TRENURILE ZĂPEZII
2016

CFR Călători a lansat oferta de
călătorie „Trenurile Zăpezii 2016”,
valabilă în perioada 1 ianuarie -
29 februarie 2016, cu reduceri
atractive spre/dinspre staţiunile
montane de pe Valea Prahovei,
Vatra Dornei, Petroşani (pentru
staţiunile Straja şi Parâng) şi
Piatra Neamţ. Astfel, reducerile
sunt între 31% - 56% în toate
zilele săptămânii la trenurile
InterRegio care circulă pe Valea
Prahovei pe rute între Sinaia -
Braşov şi retur. Reducerea de

25% se acordă, de luni până joi,
la clasa a 2-a, pentru călătoriile cu
punct de sosire/plecare într-una
din staţiunile montane de pe ruta
Sinaia-Braşov sau din Vatra
Dornei, Vatra Dornei Băi hc,
Petroşani şi Piatra Neamţ. Tot
25% se acordă reducere în zilele
de vineri, sâmbătă, duminică şi
sărbători legale pentru călătoriile
cu punct de sosire/plecare în/din
staţia Petroşani cu trenurile IR
1827 şi IR 1828 Caracal-Târgu
Jiu-Petroşani şi retur, la clasa a 2-
a. Exemple: pe ruta Bucureşti -
Piatra Neamţ, preţul biletului cu
această ofertă este de 58,9 lei, cu
19,6 lei mai mic decât preţul
întreg; pe ruta Constanţa -
Petroşani, preţul biletului este de
75,75 lei, cu 25,2 lei mai mic
decât preţul întreg. 

METROU NOU, LIVRAT
ÎN AVANS

Primul metrou din cele 8 trenuri
noi pentru Bucureşti a fost
recepţionat de Metrorex înainte de
termen, în 20 decembrie, iar
predarea se va desfăşura la puţin
peste un an de la semnarea
contractului, care stipulează un
termen de 15 luni pentru procesul
de proiectare, producţie, verificare
şi recepţie finală, informează
Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles (CAF). De îndată ce
toate probele din fabrică vor fi
încheiate cu succes, operatorul
bucureştean va efectua o serie de
teste dinamice şi verificări tehnice
alături de specialiştii companiei
CAF înainte de punerea efectivă
în funcţiune a primei garnituri.
Toate cele 8 trenuri au fost deja
inspectate la fabrica principală a
companiei CAF din Spania, sub
supravegherea oficialilor
Metrorex, satisfăcând toate
cerinţele tehnice. Trenurile CAF
sunt dotate cu sisteme automate
de protecţie şi operare de ultimă
generaţie.

Guvernul a prelungit cu 12
luni, până la 31 decembrie
2016, valabilitatea licenţelor de
traseu şi a programului de
transport în baza cărora se
efectuează serviciile regulate
de transport de persoane între
municipiul Bucureşti şi
localităţile judeţului Ilfov.
Acestea au expirat din 30 iunie
2013 şi au fost prelungite
succesiv de atunci, din 6 în 6
luni, până la 31 decembrie
2015. În prezent, există pe rolul
Curţii de Apel CA Bucureşti
dosarul cu nr. 1027/2/2014
unde, pe fond, s-a admis
acţiunea împotriva AMTB şi
s-a anulat programul de
transport al AMTB, sentinţa
fiind atacată cu recurs la ICCJ,

în 18 februarie 2015, cauza
aflându-se în procedura de
filtru. În plus, există Hotărârea
nr. 747 din 18 aprilie 2014
pronunţată de Tribunalul
Buzău, prin care s-a dispus
suspendarea programelor de
transport public de persoane
cu autobuzele prin servicii
regulate, între unităţile
administrativ - teritoriale în
zona metropolitană Bucureşti
2014-2020.

PROGRAMUL DE TRANSPORT, PRELUNGIT
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T otuși, această creștere se ba -
zea ză în mare măsură pe un
parc auto învechit și ceea ce

este mai îngrijorător este faptul că tot
mai multe autovehicule foarte vechi
sunt puse în circulație.

Conform statisticilor Autorității Ru -
tie re Române, la finalul anului 2015,
de țineau licențe pentru transportul de
că lători 3.765 de companii, în creștere
cu 427 față de 31 decembrie 2014.

În ceea ce privește parcul auto uti -
li zat (copii conforme valabile) creș terea
este de 3.842 de autovehicule (peste
16%), în anul 2015, față de 2014.

Totuși, cea mai importantă parte a
acestei creșteri a fost asigurată prin
pu nerea în circulație a unor auto ve -
hi cule vechi și foarte vechi. Doar 995
dintre autovehicule au an de fabricație
2015, iar 776 dintre autobuzele puse
în circulație anul trecut au fost produse

în perioada 1980-2000 - autovehicule
ex trem de vechi, care ridică importante
sem ne de întrebare legate de sigu -
ranță, confort și protejarea mediului.

În ceea ce privește flotele, Ro mâ -
nia rămâne o piață a firmelor mici.
Cea mai mare flotă de autobuze este
uti lizată de RATB, cu 941 de au to ve -
hicule, însă în topul flotelor, la poziția
100 se află un parc de 43 de mașini,
iar compania plasată la poziția 200
de ți ne un parc de 26 de autovehicule.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Mai multe firme
și mașini, 
dar parc învechit
Anul 2015 a adus creșteri importante 
atât în ceea ce privește numărul firmelor 
licențiate pentru transportul rutier de călători, 
cât și parcul auto.

TOP 10 COMPANII ÎN FUNCȚIE DE FLOTĂ
RATB - 941
Atlassib - 278
Grup Atyc - 262
Compania de Transport Public SA Arad - 248
Transbus - 245
Pito Trans - 242
CDI Transport Intern și Internațional - 241
Madcom DLS Impex - 239
Regia Autonomă de Transport Brașov - 192
Transport Călători Express Prahova - 182

EVOLUȚIE PIAȚĂ
(31 DECEMBRIE 2014 -
31 DECEMBRIE 2015)

Anul 2015 2014
Nr. firme 3.765 3.338
Nr. autovehicule 27.424 23.582
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A stfel, proiectul Legii privind
pro movarea transportului eco -
lo gic prevede obligarea au -

tori tăţilor locale, dar şi a regiilor auto -
nome şi a societăţilor comerciale aflate
în subordinea unităţilor administrativ-
teritoriale, să achiziţioneze mijloace
de transport în comun acţionate elec -
tric într-o proporţie de minim 50% din
necesarul de achiziţii viitoare.

Iniţiativa legislativă extinde obli ga -
ti vitatea achiziţionării de mijloace de
trans port ecologice şi asupra socie -
tă ţilor comerciale cu capital privat care
de rulează transport în comun pe tra -
se ele din municipii şi zonele metro -
po litane. Astfel, „societăţile comerciale
cu capital privat care derulează trans -
port în comun pe traseele din municipii
şi zonele metropolitane vor asigura
în cepând cu anul 2020 un parc auto
ac ţionat electric în proporţie de minim
cel puţin 50%”.

Totodată, vor intra sub incidenţa
legii microbuzele şi autobuzele şco -
lare. Asta, după ce Ministerul Dez vol -
tă rii a achiziţionat prin licitaţia de anul
trecut 656 de autobuze, microbuze şi
autocare pentru elevi şi sportivi. Pri -
mele autobuze Iveco au fost livrate în
noiembrie anul acesta.

Proiectul de lege ar urma să pro -
ducă efecte începând cu anul ur mător
celui de intrare în vigoare a prezentei

legi, dacă iniţiativa legislativă va întruni
sprijinul parlamentarilor.

„Legea îşi propune să reducă po -
luarea în aglomerările urbane, prin di -
mi nuarea consumului de benzină şi
mo torină, cât şi să promoveze noile
teh nologii în transport”, potrivit expu -
nerii de motive. Iniţiatorii mai arată că
„la nivelul UE, circa 28% din emisiile
de gaze cu efect de seră sunt datorate
transporturilor şi 84% dintre acestea
revin transportului rutier, cu menţiunea
că 10% provin din traficul urban“, iar
„trans portul ecologic se referă, de re -
gulă, la orice mijloc de transport ce im -
plică diminuarea combustibilului li chid“.

Testări fără urmări
Autorităţile locale tot testează de

câţiva ani autobuze electrice, fără însă
a achiziţiona vreunul. Prima dată a
anun ţat Primăria Cluj-Napoca, în luna
mai 2013, că va achiziţiona autobuze
electrice în baza unei finanţări din par -
tea Guvernului Elveţiei, la care urma
să se adauge contribuţia de 15% a
mu nicipalităţii. Primarul Emil Boc pre -
ciza atunci că un astfel de autobuz
costă între 300.000 şi 500.000 de euro
iar autoritatea locală va cumpăra, în
funcţie de preţul de licitaţie, 10-15 ase -
menea autovehicule. Primăria Cluj-
Na poca aştepta ok-ul Ministerului

Finan ţelor, deoarece finanţarea pro iec -
tului se derula prin intermediul acestei
instituţii, ea fiind autoritatea contrac -
tan tă care selectase, alături de Cluj-
Napoca, municipiile Arad, Suceava şi
Bra şov să acceseze bani din suma
totală de 37 de milioane de franci elve -
ţieni. Nu s-a mai auzit nimic de atunci.

Tot în anul 2013, din 28 octombrie
a circulat în probe la Timișoara, timp
de o lună, un autobuz electric produs
de compania BYD din China, pus la
dispoziţie de firma CEFIN Trucks.
„Reiterez hotărârea noastră de a nu
mai achiziţiona în Timişoara autobuze
cu motor termic, ci numai cu motor
electric”, declara atunci primarul
Nicolae Robu. O lună mai târziu, la
Su ceava, un un autobuz electric a fost
testat timp de două săptămâni iar
primarul Ion Lungu spunea că bani ar
exista dintr-un proiect cu finanţare
elveţiană: 70.000 de franci. În aprilie
2014 s-a aflat în probe la Brașov tot
un autobuz electric produs de BYD,
apoi anul trecut în vară a venit rândul
Ca pitalei să probeze 3 astfel de mijloa -
ce de transport nepoluante, de la firme
din China (2) și Cehia (1) recunoscute
în domeniu. Fără vreun rezultat con -
cret în piaţă, ulterior.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Proiect: Jumătate din
autobuzele noi să fie
electrice
Un grup de parlamentari a depus la Senat un proiect legislativ
care, dacă va fi aprobat, va schimba total „faţa” parcului
mijloacelor de transport în comun.
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Orizont 2019
Pe parcursul acestui an, revista Ziua Cargo își propune să
găzduiască dezbateri legate de viitorul transportului național
regulat de călători.

P rogramul actual de transport
se va încheia în 2019 și în ur -
mă toarea perioadă companiile

de transport trebuie să înceapă pre -
gă tirile pentru ce va urma. Astfel, ne
pro punem ca în fiecare număr al re -
vistei să avem articole în cadrul cărora
specialiști, autorități, patronate și, bine -
înțeles, operatori de transport să își
poată prezenta punctul de vedere.

Indiferent de forma finală la care
se va ajunge, dialogul, transparența
și predictibilitatea sunt aspecte care
trebuie să primeze.

Transportul de călători la nivel
național are nevoie de un cadru care
să îi permită dezvoltarea și, totodată,
să îi asigure funcționarea în condiții de
respectare a legii.

Alternative 
dificile
Actualul sistem de atribuire a ajuns

într-o etapă delicată, fiind privit în
același timp ca un mare succes, dar
și ca un eșec lamentabil. „Mare suc -
ces“ deoarece s-a putut desfășura asi -
gu rând continuitatea transportului fără
sin cope majore. Totodată, a fost și un
„eșec lamentabil“ pentru că nu a putut
ține pasul cu nevoile actuale de trans -
port ale populației, nu are capacitatea
să protejeze pe cei care câștigă atri -
bu irea, a generat investiții inutile și
nea daptate la cererea călătorilor și,
nu în ultimul rând, a dus la numeroase
procese, multe încă nefinalizate. Dacă
după 2019 se va decide să se meargă
pe același sistem, va fi foarte com pli -

cat pentru autoritățile implicate în pro -
cesul de atribuire să țină procesul sub
control. Pe de o parte, sunt necesare
modificări, pe de altă parte, orice
schimbare stârnește nemulțumiri între
transportatori.

Sigur, teoretic, o autoritate pu -
ternică poate trece peste ne mul țu mi -
rile unor firme dacă este pus mai
presus interesul călătorilor. Însă, de-a
lungul timpului, acest sistem, precum
și realitățile autohtone au dus la
crearea unor legături nefirești între
angajații statului și mediul privat, iar
acest lucru face aproape imposibilă
orice schimbare, oricât de logică și
be ne fică ar părea. Chiar dacă am
presupune că astăzi nu se mai oferă
și nu se mai acceptă „atenții“, istoria
este încă vie - în mare măsură, anga -
ja ții din cadrul autorităților sunt aceiași
și, de asemenea, patronii firmelor de
transport.

De altfel, modul extrem de deficitar
în care au circulat informațiile la toate
atribuirile de până acum, schimbările
de ultim moment, întârzierile fără ex -
pli ca ții credibile sunt aspecte grăitoare.

Indiferent de partea în care te afli
(autoritate sau transportator), un ase -
me nea proces care hotărește soarta
a mii de firme nu se poate desfășura
co rect fără un nivel ridicat de protecție.
Iar această protecție nu poate fi asi -
gu rată decât de organele statului și
sunt șanse mici să funcționeze pentru
cei care au „istorie“.

S-a discutat la un moment dat și
despre trecerea la o formă de con ce -
sio nare a traseelor, însă este greu de

crezut ca în actualul context european,
când piețele de transport călători se
libe ralizează, România să meargă pe
un drum diametral opus.

Liberalizarea reprezintă o alter na -
tivă vehiculată tot mai des în ultimii
ani, însă fără să fie dezvoltat conceptul
până la un nivel funcțional. Alegerea
acestui mod de lucru necesită un anu -
mit proces de tranziție pentru opera -
to rii de transport. Majoritatea trans -
por tatorilor care realizează transport
re gulat național privesc cu îngrijorare
„liberalizarea“. Toată lumea a înțeles
gradul redus de protecție oferit de li -
cențe - „pirateria“ a rezistat și s-a dez -
voltat speculând oportunitățile pieței,
nefiind afectată semnificativ de con -
troa lele autorităților. În plus, se dez -
voltă în ultimii ani o nouă formă de
transport paralelă programului licențiat
- curse regulate, având paravanul unor
agenții de turism. Practic, agenția vin -
de biletele, iar firma de transport exe -
cută o cursă ocazională în urma unei
comenzi primite de la agenție. Însă
„liberalizarea“ ar însemna ducerea lup -
tei la un cu totul alt nivel. Trans po r ta -
torii ar putea intra în concurență di -
rectă cu firme mai mari, mai inventive,
mai bine organizate... eventual străine.
Bineînțeles, nimeni nu își dorește așa
ceva.

O întrebare trebuie să și-o pună
însă cu toții înainte de a decide va -
rian ta pe care să o susțină - ce își do -
resc călătorii?

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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P otenţialul Val Thorens de a fi
trans formată din pajişte de
vară într-o locaţie special ame -

na jată pentru schi a fost observat în
anii 60. În 1969, calea de acces de la
Les Menuires, staţiune aflată la 1.850
m, a fost extinsă până la Val Thorens,
astfel încât a putut începe ame na ja -
rea. În 1971, au fost instalate primele
trei sisteme de urcare pentru schiori,
iar un an mai târziu a fost deschisă
pri ma şcoală de schi. Deşi primele
con strucţii au suferit din lipsa unor linii
di rectoare arhitecturale coerente, sta -

ţiu nea a fost dezvoltată şi rea me na -
jată, beneficiind acum de construcţii
din materiale tradiţionale, în locul celor
de beton.

Paradisul schiorilor
Având în vedere altitudinea, vo lu -

mele mari de zăpadă din zonă îi permit
staţiunii să fie, de obicei, deschisă de
la jumătatea lunii noiembrie până la
începutul lunii mai. Cele mai înalte
vâr furi schiabile sunt Pointe du Bou -
chet (3.220 m) şi Cime de Caron

(3.200 m), la acesta din urmă ajun -
gând una dintre cele mai mari tele ca -
bine din lume, care are o capacitate
de 150+1 pasageri. 

Multe dintre pârtii sunt către Nord
şi Nord-Vest, oferind zăpadă numai
bună pentru schi. Acest lucru înseam -
nă că pârtiile nu sunt foarte însorite,
motiv pentru care staţiunea tinde să
atragă un public mai amator de sport,
decât de stat la terasă. Totuşi, sta ţiu -
nea în sine este orientată către Sud,
astfel încât poţi sta şi la soare după
ce ai obosit de atâta schiat. În plus faţă

VAL THORENS
Cea mai bună staţiune
de schi din Europa
Val Thorens, aflată în Valea Tarentaise, Savoia, din Alpii Francezi,
este cea mai înaltă staţiune de schi din Europa, fiind situată la o
altitudine de 2.300 m. Staţiunea face parte dintr-o zonă ce
cuprinde trei văi, legate între ele, care, cu peste 600 km de piste,
este considerată a fi cea mai mare regiune de acest fel din lume.
Val Thorens a câştigat în ultimii trei ani titlul de „Cea mai bună
staţiune europeană de schi”, fiind pe primul loc şi la nivel mondial,
în 2013 şi 2014.
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de cele 68 de piste, Val Thorens oferă
şi 5 terenuri tip parc. 

Val Thorens este cea mai vizitată
sta ţiune internaţională din Franţa;
peste 70% dintre vizitatori provin din
stră inătate, dintre care cei mai mulţi
vin din Marea Britanie, Scandinavia,
Bel gia, Olanda şi Germania. 

Sisteme de urcare
După cum am amintit, Val Thorens

este parte a unui domeniu de schi for -
mat din 3 văi, care sunt conectate prin
intermediul unui permis comun. Jean
Beranger a fost cel care a deschis

prima şcoală de schi în Val Thorens,
el fiind fostul antrenor al echipei na -
ţio nale feminine franceze de schi. În
pre zent, este viceprimar şi pre şe din -
tele biroului turistic. 

Val Thorens are 32 lifturi, care
includ „covoare magice”, teleschiuri,
tele scaune, gondole şi telecabine.
Sunt 4 funitel-uri (termen provenind
din limba franceză, o combinaţie între
funicular şi telecabină): Bouquetin,
Peclet, Grand Fond şi Thorens. Con -
ce ptul a fost dezvoltat în Val Thorens
de către compania SETAM. Este
vorba despre o telecabină care este
atârnată de două cabluri, elementul

cheie fiind rezistenţa sa la vânt.
Funitel-ul Peclet, construit în 1990, a
fost primul în Europa de acest tip. În
vara anului 2011, a fost construit
Thorens, reprezentând o investiţie de
6,5 milioane de euro. 

Hoteluri pentru toate
gusturile
În Val Thorens, vă puteţi caza în

primul rând într-unul dintre cele 12
hoteluri existente, cu un grad de con -
fort de la 3 la 5 stele, multe dintre ele
dispunând şi de piscine, saune,
jacuzzi, cu oferte pentru toate gusturile
şi buzunarele. Apoi, sunt disponibile
clădiri rezidenţiale pentru turişti, peste
600 de apartamente şi un hostel.
Masa poate fi servită într-unul dintre
zecile de restaurante, de la fast-food
sau pizzerie, până la cele mai rafinate
experienţe culinare franţuzeşti sau in -
ternaţionale. Mai există cluburi, baruri,
zone comerciale, fiind dis po nibile
pentru turişti şi o multitudine de alte
ac tivităţi, printre care se numără ice-
diving, ascensiuni prin zăpadă, tobo -
gan, karting pe gheaţă, plimbări cu
bicicleta pe zăpadă etc. Nu degeaba
este vorba despre una dintre cele mai
premiate staţiuni de schi din lume!

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Credit foto: 
C. Cattin OT Val Thorens
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Perioada este favorabilă
pentru negocieri, dar nu

şi pentru finalizarea tranzacţiilor.
Pe fondul unor preocupări
intense de natură intelectuală,
susţinute şi de o comunicare
eficientă, succesul profesional îşi
face apariţia. Din păcate, însă, în
plan financiar, lucrurile nu stau la
fel de bine. Călătoriţi mai mult
decât de obicei. Conduceţi cu
prudenţă.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Apar dificultăţi în plan
personal, care necesită

acţiuni speciale, răbdare şi
atenţie. În schimb, în plan
profesional, se întrevăd activităţi
deschizătoare de noi drumuri şi
rezolvări profitabile ale unor
situaţii de criză. Călătoriţi mult, pe
distanţe scurte în general. Purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă
şi nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie!

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Perioada este marcată
de contradicţii: şi

realizări, şi dificultăţi. În plan
profesional, se întrevăd atât
câştiguri, cât şi pierderi de
imagine legate de obiective
neîndeplinite, colaborări eşuate. În
plan personal, pe de o parte, sunt
favorizate relaţiile noi, iar pe de
altă parte partenerul oficial pierde
teren. Călătoriţi mult. Conduceţi
cu prudenţă.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Exersaţi gândirea de tip
pozitiv: veţi vedea că

lucrurile se rezolvă de la sine în
anumite situaţii. Atenţia,
responsabilitatea şi truda se
concentrează pentru obţinerea
succesului profesional. Şi în plan
financiar apar rezultate notabile.
Călătoriţi mult, la distanţe lungi.
Conduceţi preventiv şi purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Atât în plan profesional,
cât şi personal, lucrurile

merg foarte bine în această
perioadă. Întrucât dispuneţi
de mari rezerve energetice, veţi
reuşi să bifaţi multe dintre
problemele de pe listă. În plus,
veţi lansa şi dezvolta noi activităţi.
Călătoriţi mult, în special pe
distanţe lungi. Conduceţi cu
prudenţă şi respectaţi regulile de
circulaţie.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Activitatea profesională
va înregistra creşteri de

volum şi calitate în această
perioadă. Concomitent, şi în plan
financiar se vor vedea rezultate
bune. Realizarea de parteneriate
favorizează desfăşurarea
armonioasă a proiectelor.
Călătoriţi moderat. Nu uitaţi să
purtaţi centura de siguranţă şi
respectaţi semnificaţia
indicatoarelor rutiere.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Depuneţi eforturi mari,
dar banii îşi fac apariţia.

Atenţie la modul cum îi gestionaţi.
Starea de sănătate devine un
subiect sensibil de discuţie în
această perioadă. Nu este cazul să
vă îngrijoraţi: păstraţi-vă
optimismul şi trataţi corect orice
afecţiune care îşi face simţită
prezenţa. Călătoriţi mult. Nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie!

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

În plan profesional, în
parteneriate, apar neplăceri

legate de administrarea unor fonduri
în comun. În plan personal, la nivel
relaţional, se deschid discuţii
sensibile, în vederea asumării unor
responsabilităţi. Perioada este
marcată de dificultăţi de
comunicare, minciuni şi manipulări.
Călătoriţi puţin. Aveţi grijă în trafic:
conduceţi cu prudenţă.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Acordaţi o atenţie
mai mare comunicării,

pentru a vă face bine înţeles
de toţi partenerii de discuţie şi
pentru a obţine rezultate cât mai
bune în negocieri. În plan
financiar, este „tăcere”
deocamdată, dar se întrevede o
dezvoltare accelerată a
activităţilor profesionale, urmată
de sporirea veniturilor. Călătoriţi
moderat. Conduceţi cu prudenţă.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Succesul în afaceri
începe să îşi facă simţită

prezenţa datorită relaţiilor,
farmecului personal şi talentului
bine exploatat. Şi în plan
financiar se vor vedea rezultate pe
măsură. Călătoriţi mai mult decât
de obicei, atât pe distanţe scurte,
dar şi pe distanţe lungi. Evitaţi
conflictele cu partenerii de trafic şi
respectaţi semnificaţia
indicatoarelor rutiere.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Încercaţi să acumulaţi
cât mai multe informaţii,

dar folosiţi-le doar în scop
profesional. Atenţie însă la modul
în care comunicaţi. Aveţi tendinţa
să intraţi în conflicte cu
superiorii. Călătoriţi mult iar
oboseala vă predispune la
indisciplină în trafic. Circulaţi cu
prudenţă: excesul de viteză şi
neatenţia la volan vă pot aduce
probleme.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

În această perioadă, pe
toate planurile se întrevăd

situaţii tensionate. În plan personal,
se poate aprinde scânteia pasiunii,
dar, în acelaşi timp, pot apărea
blocaje sau incidente. În plan
profesional, reuşitele sunt direct
proporţionale cu eforturile pe care
le depuneţi. Călătoriţi foarte mult, în
special în interes de serviciu. Aveţi
grijă în trafic.

15 ianuarie - 15 februarie 2016






