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C u câteva săptămâni în urmă a
apărut o știre... banală ca mul-
te altele: taximetriștii din Paris

au manifestat violent împotriva concu-
renței „neloiale“ exercitate de serviciile
nelicențiate - Uber.

Subiectul este extrem de complex
și totuși banal pentru că se întâmplă în
multe domenii și tinde să devină un
fenomen mondial.

Tehnologia de ultimă generație, glo-
balizarea și mai ales capacitatea de co-
municare ce cunoaște o dezvoltare
fantastică duc la reformarea economiei
într-un ritm alert.

Industrii întregi sunt afectate profund,
puse la zid și, în unele cazuri, chiar exe-
cutate sumar. Taximetria este unul dintre
exemple, dar nu singurul. Comerțul, te-
lefonia mobilă, o dată cu apariția feno-
menului „smart“, industria hotelieră, ser-
viciile poștale, în curând zona bancară
și chiar presa sunt câteva domenii afec-
tate de noile oportunități ale „conectivității“.

O privire atentă asupra fenomenu-
lui arată totuși o anumită ordine. Primele
domenii afectate dramatic sunt cele cu
o puternică tradiție, cu o istorie lungă în
care și-au dovedit conservatorismul, len-
te în a anticipa și chiar răspunde solici-
tărilor directe din piață. Tonele de legis-
lație în care unele domenii s-au îngropat
nu par a reprezenta o protecție reală.
Dimpotrivă, cauzează și mai multă întâr-
ziere în a răspunde rapid provocărilor
actuale.

Transportul intră rapid, la rândul său,
în zona țintă. Puternic legiferat, având o
tradiție lungă legată de cum trebuie să
se desfășoare lucrurile - iată un nou
candidat pentru a fi decimat de noul val.

De curând am avut o întâlnire cu
unul dintre antreprenorii români de suc-
ces. Își exprima dorința și speranța ca,
la momentul corect, să știe să iasă din
activitate pentru ca poziția pe care o de-
ține să nu devină cauză pentru înceti-
nirea performanțelor companiei pe care
a ridicat-o cu atâta trudă. Cândva era
simplu: momentul retragerii coincidea cu
incapacitatea fizică de a mai merge zilnic
la birou, de a participa la ședințe și a lua
deciziile uzuale...Astăzi, în schimb, este
vorba despre performanță - ar trebui să
te retragi în momentul în care un CEO
mai performant îți poate lua locul, fără
nicio legătură cu starea de sănătate sau
vârsta. Iar performanța presupune o vi-
ziune multidisciplinară cu simbioze uneori
surprinzătoare.Are legătură cu produse
financiare inovative, instrumente de con-
trol și management care țin pasul cu teh-
nologia, servicii care să depășească

măcar din când în când așteptările cli-
enților, crearea sau asocierea la un brand
de succes...

Este frustrant pentru toată lumea.
Succesul din trecut ar trebui să ofere un
anumit răgaz în prezent, însă acest lucru
nu se întâmplă.

Dacă protagoniștii războiului rece au
putut aștepta 50 de ani pentru ca apoi
câștigătorul să se poată înfrupta din
premiul visat cu răbdare, astăzi, oricine
descoperă „bomba atomică“ o folosește,
pentru că știe că mâine sunt mari șanse
să fie descoperită o nouă armă, mult
mai periculoasă.

Astfel, dacă până acum era firesc
să treacă chiar și câteva generații pen-
tru ca un domeniu să sufere schimbări
semnificative, astăzi asistăm la transfor-
mări radicale, uneori chiar de mai mul-
te ori pe durata unei singure generații.

Vor reuși taximetriștii să își păstre-
ze nealterat modul de funcționare la nivel
mondial? Nicio șansă! În lumina noilor
realități par ineficienți, scumpi și leneși.
Mai degrabă ar trebui să ne întrebăm cât
de rapid vor putea să se reformeze
pentru a schimba percepția și reintra în
luptă cu șanse reale.

Și pentru că lucrurile sunt legate, mai
lansez o întrebare. Ați auzit bineînțeles
de „crengi“, „chiori“ sau „cocori“. Înseam-
nă același lucru - sunt pasagerii clandes-
tini transportați de șoferi fără știrea fir-
melor la care lucrează. De altfel, tot mai
mulți șoferi se înregistrează pe site-uri
specializate pentru transport, indiferent
că lucrează pe camion, dubiță sau au-
tobuz. Iată cum o nouă afacere de „ulti-
mă generație“ este „hrănită“ chiar de fir-
mele convenționale de transport. Cum
vor privi managerii și patronii acestor fir-
me fenomenul ce capătă amploare - o
nouă formă de furt din partea șoferilor,
metodă suplimentară de motivare sau
oportunitate?
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INDICATORI
DE PERFORMANŢĂ
LA DRDP

CNADNR a transmis Direcțiilor de
Drumuri și Poduri din subordine lista
indicatorilor de performanță pentru
anul 2016, reprezentativi pentru
lucrările de întreținere și reparații la
drumurile naționale și autostrăzi.
Indicatorii de performanță constau în
plombări de gropi (metri pătrați),
colmatări rosturi și fisuri (metri),
întreținere periodică drumuri
naționale și autostrăzi (km
echivalenți), marcaje rutiere (km
echivalenți), montare parapeți New
Jersey și deformabili (metri liniari),
activitate de iarnă (numărul de zile
de blocaje pe DN și Autostrăzi, care
depășesc intervalul maxim admis
stabilit de Normativul AND 525/2013
- zile), întreținere periodică poduri
(expertize tehnice - bucăți, proceduri
de achiziție proiectare și execuție -
bucăți, execuție lucrări - % valoare
realizată/valoare programată).
„Vreau și am solicitat directorilor
regionali ai DRDP-urilor să
îndeplinească și să respecte cu
sfințenie acești indicatori de
performanță. În cazul în care se vor
constata abateri sau nerealizări de
la program, cei responsabili vor fi
sancționați conform prevederilor
legislației în vigoare”, a declarat
directorul general al CNADNR,
Cătălin Homor.

CARTEL
LA 3 ANGROSIŞTI
DE CARBURANȚI

Consiliul Concurenţei a amendat
cu 3,7 milioane euro (16,9
milioane de lei) trei comercianţi
angro de carburanți, pentru
înţelegere anticoncurenţială. Este
vorba despre Tinmar Ind București
(15,2 milioane de lei), Planoil
București (1,3 milioane de lei) și
Planoil Industries București (0,3
milioane de lei). Amenzile sunt
mici deoarece toate cele trei
companii au recunoscut fapta și
au beneficiat de o reducere de
20%. Aceste firme au încheiat o
înțelegere anticoncurențială prin
care au fixat prețuri, discounturi și
adaosuri comerciale, şi-au împărțit
clienți și surse de aprovizionare în
activitatea de distribuție angro de
benzină și motorină pe piața
românească.

433.653 AUTOVEHICULE
NOI ÎN 2015

În 2015 au fost înmatriculate
433.653 de autovehicule noi, cu
13,3% mai multe faţă de 2014. Din
total, 342.058 au fost vehicule
rutiere pentru transportul
pasagerilor, în creştere cu 14,4%
față de anul 2014, iar 91.595,
vehicule de transport mărfuri -

avans de 9,6%. „În trimestrul IV
2015 comparativ cu trimestrul
similar din anul 2014,
înmatriculările de vehicule rutiere
pentru transportul pasagerilor au
înregistrat creșteri la toate
categoriile, cea mai semnificativă
fiind la categoria autobuze și
microbuze, cu 22,9%. În aceeași
perioadă, înmatriculările noi de
vehicule rutiere pentru transportul
mărfurilor au crescut cu 32,0% la
categoria autotractoare, cu 20,1%
la categoria remorci și semiremorci
respectiv cu 7,4% la categoria
autocamioane”, precizează INS.
Față de trimestrul III 2015, în
trimestrul IV 2015, înmatriculările
noi de vehicule rutiere pentru
transportul pasagerilor au crescut
cu 4,5%, iar înmatriculările noi de
vehicule rutiere pentru transportul
mărfurilor au crescut cu 6,4%.

PROGRAM MODIFICAT
LA RAR, DIN
FEBRUARIE

Programul de lucru al
reprezentanţelor Registrului Auto
Român (RAR) s-a modificat
începând din februarie. „În fiecare
zi de joi, clienții vor putea beneficia
de serviciile RAR până la ora
20:00, informează un comunicat al
instituţiei remis redacţiei.
Înainte, programul cu publicul se
desfășura în intervalul orar 8.00 -
16.00 de luni până joi, respectiv
8.00 – 13.30 în zilele de vineri.
„În funcție de interesul publicului
față de această inițiativă, vom
evalua posibilitatea extinderii ei”,
declară, în comunicat, ing. George
Dincă, directorul general al
Registrului Auto Român.
Obținerea unei programări pentru
activitățile RAR este posibilă în
două moduri:
- completând corect și complet
toate datele din formularul pus la
dispoziție pe pagina rarom.ro
- apelând serviciul Call Center la
numărul cu tarif normal 021-9672.

Ministrul Transporturilor, Dan
Costescu, a prelungit OMTI
nr. 75/2014 privind
reglementarea activităţii de
pregătire a persoanelor în
vederea obţinerii permisului
de conducere, până la
rămânerea definitivă a
hotărârilor privind cererile de
chemare în judecată pentru
anularea OMT nr. 733/2013
pentru aprobarea Normelor
privind autorizarea şcolilor de
conducători auto şi a
instructorilor auto, a Normelor
privind atestarea profesorilor
de legislaţie rutieră şi a
instructorilor de conducere
auto, a Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a

cursurilor de pregătire
teoretică şi practică a
persoanelor în vederea
obţinerii permisului de
conducere, dar nu mai mult de
1 an de la intrarea în vigoare a
prezentului ordin. Direcţia
transport rutier din Ministerul
Transporturilor, ARR, ISCTR şi
RAR vor duce la îndeplinire
noul Ordin nr. 37/2016 emis în
25 ianuarie şi intrat în vigoare
în 7 februarie.

ORDINUL PRIVIND ȘCOLILE DE ȘOFERI,
PRELUNGIT

CUGETARE
„Pentru cei mai mulţi dintre noi,
marele pericol nu este că ţintim
prea sus şi nu reuşim, ci că ţintim
prea jos şi reuşim.“

(Michelangelo)



SSppuunnee--țții  ppăărreerreeaa!!

DDeesspprree  ttrraannssppoorrttuull
ddee ppaassaaggeerrii
Credeți că liberalizarea transportului național regulat
de pasageri, la finalizarea actualelor programe de
transport (județene și interjudețean), ar fi un lucru
bun?
1. Da. Cadrul concurențial liber poate asigura dezvoltarea acestui segment de
transport, oferind servicii tot mai bune pasagerilor.
2. Nu. Haosul creat ar falimenta multe firme de transport, creând probleme în
asigurarea continuității serviciului de transport.
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Puteți transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secțiunea
„Întrebarea lunii“.

Cum credeți
că vor evolua
volumele
de transport
pentru compania
dumneavoastră
în 2016?

Suntem la debut de an, tocmai s-a
tras linie și se calculează cifrele anu -
lui trecut, astfel încât ne aflăm în pe -
ri oada propice în care facem estimări
și previziuni. Am fost curioși să aflăm
cum previzionează jucătorii din trans -
port că vor merge lucrurile în anul
proas păt început, mai precis din punct
de vedere al volumelor transportate.
Dacă în trecut exista un trend pesimist,
cel puțin la nivel declarativ, unde toată
lu mea spunea că lucrurile merg rău,
iată că acest val s-a mai domolit. Cea
mai mare parte a celor ce au luat parte
la sondajul nostru, 54% mai exact,
afir mă că volumele vor rămâne la ace -
lași nivel ca și până acum. Pe locul
al doilea, dar totuși mult în spate, se
re găsesc cei care văd lucrurile mai
pozi tiv în ceea ce privește nivelul volu -
me lor transportate. 24% însumează
cei care sunt de părere că acestea
vor crește în 2016. La final, dar aproa -
pe „la braț” cu cei care prevăd creșteri,
se află aceia care se așteaptă la un
re gres al volumelor în lunile rămase
până la finalul anului, 22% fiind pro -
centul acestora.
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MERCEDES-BENZ
ROMÂNIA - NOUĂ
STRUCTURĂ
ORGANIZAŢIONALĂ

Începând cu 1 noiembrie 2015,
Mercedes-Benz România a
adoptat o nouă structură
organizaţională, în linie cu
strategia la nivel global și local,
având în vedere, în același timp,
focusul extins al companiei când
vine vorba de nevoile clienților.
Astfel, structura companiei s-a
schimbat prin reorganizarea în
două divizii - Passenger Cars,
respectiv Commercial Vehicles.
Fiecare divizie este condusă de
câte un Managing Director -
Philipp Hagenburger pentru
Passenger Cars, începând cu
data de 1 februarie 2016, și
Valeriu Zaharia pentru
Commercial Vehicles, de la 1
noiembrie 2015. Cei doi Managing
Directori vor asigura coordonarea
activității celor două divizii, având
întreaga responsabilitate pentru
toate aspectele legate de
afacerea pe care o conduc -

vânzare, marketing și servicii
post-vânzare, precum şi
coordonarea rețelei de parteneri
autorizați. Mercedes-Benz
România va exista în continuare
ca entitate juridică, prerogativele
de CEO pentru toate activitățile
comune fiind preluate de către
Managing Director-ul diviziei
Passenger Cars.

VÂNZĂRILE AUTO
ITALIA AU CRESCUT
CU 38% ÎN 2015

Auto Italia, importatorul mărcilor
Jeep, Fiat, Fiat Professional,
Lancia, Alfa Romeo, Maserati și
Abarth, a încheiat anul 2015 cu un
total de 4.449 unități livrate, în
creștere cu 38% față de 2014. În
2015, cota de piață Auto Italia a
crescut de la 3.41% la 3.94%. La
atingerea rezultatelor
spectaculoase ale Auto Italia a
contribuit și performanța realizată
de rețeaua de distribuitori
independenți, ale căror vânzări s-au
apreciat cu 58%. Mărcile Jeep,
FIAT și Maserati au înregistrat cifre

care le poziționează în Top 10
creșteri pe piața auto din țara
noastră. Jeep a avut în România
una dintre cele mai importante
creșteri din Top 10 și înregistrează,
totodată, cea mai mare creștere din
portofoliul Auto Italia, de 62,1%.
Grand Cherokee rămâne modelul
din gamă cel mai dorit de români,
urmat îndeaproape de proaspătul
lansat Jeep Renegade, cel mai
performant SUV de clasă mică.
Marca Fiat a reintrat în Top 10
vânzări autoturisme în România, cu
2.586 unități comercializate în 2015,
înregistrând vânzări mai mari cu
46,5% decât în 2014. Fiat 500
rămâne liderul absolut al clasei mici,
cu 923 unități livrate în segmentul A,
în creștere cu 25,8%. Fiat
Professional a înregistrat o creștere
de 72,9% pentru Fiat Ducato, care
rămâne cel mai bine vândut
autovehicul din gamă, generând
peste 80% din vânzările mărcii Fiat
Professional în țara noastră. În fine,
în total, în România, au fost
comercializate 19 unități Maserati
Ghibli și Quattroporte, marca
italiană înregistrând o creștere de
36%.

FIAT DUCATO,
BEST MOTORHOME
BASE VEHICLE 2016

Fiat Ducato a fost desemnat „Best
Motorhome Base Vehicle 2016”
de publicația germană de
specialitate „Promobil”,
considerată a fi un barometru al
trendurilor din sectorul motorhome
de peste 25 de ani. Fiat Ducato a
obținut voturile a peste 60% dintre
cititorii revistei, pe locurile al
doilea și al treilea clasându-se
Mercedes Sprinter, respectiv
Volkswagen Transporter T6. Este
pentru a noua oară consecutiv
când Fiat Ducato câștigă acest
titlu, reconfirmând succesul
modelului pe piața producătorilor
de vehicule recreaționale din
Europa. Premiul a fost acordat în
16 ianuarie, în cadrul CMT
Stuttgart, cel mai important salon
din Europa dedicat turismului cu
caravane, turismului motorizat și
turismului de aventură.

În 2016, Scania sărbătorește
125 de ani de inovație. Istoria
a început în 1891, când
Compa nia Vabis, constructor
privat de vagoane, se
stabilește în Södertälje și
începe producţia de vagoane
de marfă și de transport.
20 de ani mai târziu,
fuzionează cu compania
privată Scania, cu sediul în
Malmö, a cărei activitate
principală era construcţia de
maşini, astfel luând naştere
Scania-Vabis. Printre
reperele cele mai importante
se numără dezvoltarea unui
motor cu patru cilindri (1923),
a primului său motor diesel
(1936), nașterea motorizării
V8 de 14 l în 1969. În 1980,
se lansează Seria 2, prima
gamă de autovehicule
comerciale modulare, apoi
Seria 3 în 1988, un an mai
târziu câștigând ITOY. În 1995

apare Seria 4, care câștigă
ITOY în 1996. În anul 2000,
camionul cu numărul un
milion iese de pe linia de
asamblare. În 2003,
demarează competiţia
Scania Young European
Truck Driver. În 2010, apare
cel mai puternic motor din
lume, impunătorul motor V8
de 730 CP, fără a face
compromisuri privind
eficientizarea consumului de
combustibil, iar un an mai
târziu Scania introduce
primul camion Euro 6 din
Europa, cu 2 ani înainte ca
acest standard să devină
obligatoriu. În 2013 sunt
lansate noile modele de
camioane Streamline
destinate transportului pe
distanţe lungi iar în 2015
Scania livrează camionul cu
numărul 150.000 conectat. Și
povestea merge mai departe.

SCANIA SĂRBĂTOREŞTE 125 DE ANI
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Dorin Ştefan, ISCTR:
33.437 amenzi în 2015
Ing. Dorin Ştefan, inspector de stat şef al ISCTR, prezintă într-un
interviu acordat revistei noastre un scurt bilanţ al activităţii
instituţiei pe 2015 privind amenzile aplicate şoferilor români
şi străini şi abaterile frecvente ale conaţionalilor noştri în Europa. 

Pentru eficientizarea activităţii de control, principalele
proiecte pe care ISCTR dorește să le realizeze în perioada
următoare sunt:
• Suplimentarea numărului de posturi prevăzute în

structura organizatorică a ISCTR, deoarece activitatea
de inspecţie şi control s-a dezvoltat iar actualul număr
de inspectori a devenit insuficient, raportat la cantitatea
activităţii desfăşurate de aceştia, numărul de
întreprinderi care efectuează transport rutier şi pe
suprafaţa României. În acest context, au fost transmise
către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului
Transporturilor propuneri pentru modificarea legislaţiei
în vigoare și există speranțe să se realizeze acest lucru
în anul 2016;

• Continuarea procesului de armonizare a legislaţiei în
domeniul transporturilor rutiere în concordanţă cu
reglementările europene în domeniul transporturilor
rutiere, eliminarea neconcordanţelor din legislaţia
naţională, implementarea celor mai bune practici
aplicate de inspectoratele cu experienţă din Europa, prin
transmiterea către Direcţia Transport Rutier din
Ministerul Transporturilor a propunerilor necesare în
acest sens;

• Realizarea şi securizarea reţelei de comunicaţii de date a
ISCTR;

• Realizarea de către CNADNR şi de către ceilalţi
administratori ai drumurilor a unui număr suficient de
amplasamente de cântărire, care să îndeplinească toate
condiţiile necesare pentru utilizarea aparatelor de cântărire
aflate în dotare, deoarece în anumite zone ISCTR
întâmpină dificultăţi cu privire la verificarea respectării
maselor totale maxim admise, a maselor totale maxime
admise pe axe şi a maselor totale maxime autorizate, din
cauza lipsei amplasamentelor de control corespunzătoare.

Având în vedere cele menţionate anterior, precum şi
faptul că ISCTR nu are posibilitatea
amenajării/reamenajării amplasamentelor în vederea
cântăririi pe drumurile publice, s-a solicitat Companiei
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
- CNADNR să efectueze demersurile necesare astfel încât
pe drumurile din România (în mod deosebit pe drumurile
cu trafic greu şi foarte greu, cu orientare asupra zonelor
în care există exploatări miniere, petroliere, forestiere,
agricole, de balastieră sau de carieră, şantiere de
construcţii ori alte obiective industriale) să existe locaţii
care să îndeplinească condiţiile necesare pentru
verificarea cu aparatele de cântărire a respectării de către
vehiculele rutiere a maselor admise şi/sau autorizate.
• Cursuri de pregătire profesională pentru personalul din

cadrul ISCTR.

Proiecte ISCTR în 2016
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ZIUA CARGO: Care sunt
principalele abateri
constatate în urma
controalelor în rândul
transportatorilor români?
Dorin Ştefan: Principalele sanc -

ţiuni aplicate de inspectorii din cadrul
ISCTR în anul 2015, ca urmare a ve -
rificării autovehiculelor deţinute de
trans portatorii români, au fost aplicate
în conformitate cu prevederile: OG nr.
37/07.08.2007 privind stabilirea ca -
dru lui de aplicare a regulilor privind
pe rioadele de conducere, pauzele şi
perioadele de odihnă ale condu că to -
rilor auto şi utilizarea aparatelor de
înregistrare a activităţii acestora; HG

nr. 69/2012; HG nr. 1.373/28.10.2008
privind reglementarea furnizării şi
trans portului rutier de bunuri divizibile
pe drumurile publice din România -
toa te cu modificările şi completările
ul terioare.

Dar a celor străini?
Principalele sancţiuni aplicate de

in spectorii din cadrul ISCTR în anul
2015, ca urmare a verificării auto ve -
hi culelor deţinute de transportatorii
stră ini, au fost aplicate în conformitate
cu prevederile OG nr. 37/7.08.2007
pri vind stabilirea cadrului de aplicare
a regulilor privind perioadele de con -
du cere, pauzele şi perioadele de odih -
nă ale conducătorilor auto şi utilizarea

Dorin
Ștefan
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aparatelor de înregistrare a activităţii
acestora; HG nr. 69/2012 - toate cu
mo  dificările şi completările ulterioare.

Care sunt cele mai dese
abateri comise de
transportatorii români în
Europa?
Potrivit documentelor primite în ca -

drul ISCTR de la autorităţile de control
din Europa, cele mai multe sancţiuni
apli cate de acestea în urma verificării ve -
hi culelor rutiere deţinute de trans por ta -
torii români au vizat abateri pri vind ne -
res pectarea stării tehnice a ve hi culelor
ru tie re şi nerespectarea Regu lamentului
(CE) nr. 561/2006, Re gulamentului
(CEE) nr. 3821/1985 - ambele cu modi -
fi cările şi completările ulterioare -, pre -
cum şi Regulamentului (CE) 165/2014.

Cum arată activitatea
ISCTR în anul 2015 din
punct de vedere statistic?
Iată principalele date statistice rezul -

ta te în urma controalelor efec tua te de
către inspectorii din cadrul ISCTR în anul
2015: pentru abaterile con ducătorilor
auto români au fost întoc mite 29.316 de
pro cese-verbale de constatare a con -
travenţiilor, în va loa re de 91.401.630 lei,
iar pentru con du cătorii auto străini au
fost întocmite 4.121 de procese-verbale,
cu sancţiuni în valoare de 10.362.950 lei.
În total, 33.437 procese-verbale şi
amenzi în valoare de 101.764.580 lei.

Care sunt direcţiile
principale de acţiune ale
ISCTR în acest an? Cum
afectează activitatea

ISCTR noul statut al
inspectorilor, conform
modificărilor legislative?
Pentru 2016, principalele direcţii

de acţiune ale ISCTR sunt creşterea
siguranţei rutiere, diminuarea inadver -
ten ţelor existente în legislaţia din do -
meniul transporturilor rutiere - prin
trans miterea către direcţia de specia -
li tate din cadrul Ministerului Trans por -
turilor a propunerilor de modificare a
actelor normative, în vederea îmbu nă -
tă ţirii activităţii de inspecţie şi control
-, eficientizarea modului de realizare
a controalelor şi creşterea nivelului de
pregătire a inspectorilor, în vederea
îm bunătăţirii calităţii actului de control.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

PUBLICITATE



R ăspunsurile se dau telefonic
sau în scris. Oficiul de infor -
ma ţie centrală Zoll (vamă)

este competent cu răspunsul la între -
bă rile legate de cerinţele secundare
con ţinute în MiLoG, AEntG şi AÜG,
pre cum obligaţiile de colaborare, înre -
gis trare (a domiciliului), de păstrare şi
pu nere la dispoziţie.

Conform Legii MiLoG, începând
cu 1 ianuarie 2015, salariul minim este
de 8,50 euro brut/oră. Dacă an ga ja -
torul cu sediul în străinătate plăteşte
an gajatului pentru perioada de lucru
tem porar în Germania şi o diurnă pe
lân gă remuneraţia de muncă, fără să
indice care parte din diurnă ar trebui
să acopere cheltuielile efective ale an -
ga jatului şi care parte dezavantajele
su plimentare datorate activităţii în stră -
i nătate, sau diferenţa dintre salariul în
ţara de provenienţă şi salariul minim
da torat conform legislaţiei germane,
pen tru determinarea cotelor indem ni -
za ţiei care pot fi calculate la salariul
minim, diferitele scopuri ale plăţii tre -
buie luate în considerare separat. 

Pentru determinarea cotelor unei
diurne se aplică următoarele criterii: 

1. Reglementarea legală pentru
su ma cotelor individuale din diurnă. 

Dacă în baza legală pentru diurne
(reglementare în ţara de provenienţă)
este clar din ce se compune diurna,
res pectiv care cote din diurnă servesc
pen tru returnarea cheltuielilor şi care
sunt plătite doar pentru desfăşurarea
activităţii în străinătate, această divi -
ziu ne trebuie pusă la baza acesteia.
Cotele, care trebuie apoi plătite drept
com pensarea efectivelor cheltuieli ca
urmare a activităţii în străinătate, vor
fi scăzute din diurnă. Doar partea ră -
ma să poate fi calculată la dreptul asu -
pra salariului minim.

2. Cheltuielile efective. 
Dacă nu există o reglementare

legală cum se compune diurna, se vor
lua în considerare condiţiile efective.
Cheltuielile efective ale angajatului în
stră inătate (cazare, masă) trebuie scă -
zute din diurnă. Dacă acestea cores -
pund diurnei sau o depăşesc, atunci
diurna nici nu poate fi inclusă în
salariul minim. Dacă cheltuielile efec -
tive ale angajatului sunt mai mici decât

diurna, diferenţa poate fi calculată la
salariul minim. 

3. Reţineri pentru prestaţii de
ca za re, respectiv masă, în baza re -
gu la mentului privind taxele de
asigurări sociale. 

În cazul în care cheltuielile efective
ale angajatului nu (mai) pot fi clari fi -
ca te, atunci din diurnă trebuie scăzută
cea mai mică treaptă pentru prestaţii
de cazare, respectiv prestaţii masă,
con form regulamentului privind taxele
de asigurări sociale. Doar suma ră -
ma să după reţineri este luată în sea -
mă drept eficientă pentru salariul
minim. În ceea ce priveşte prestaţiile
individuale, sunt valabile următoarele
reţineri: pentru plăţile conţinute în în -
trea ga indemnizaţie, pentru serviciile
de masă trebuie reţinută suma de 229
Euro, lunar, iar pentru cele de cazare,
223 Euro, lunar. 

Remuneraţia muncii pe lângă
con tribuţia în natură: 

Dacă angajatorul oferă, supli men -
tar la remuneraţia de lucru, şi contri -
buţii, nepecuniare, în natură, ca, de
exemplu, cazare şi/sau masă, atunci
valoarea lor monetară nu va fi luată
în calcul drept componentă salarială. 

Reţinerea din salariu de către
an ga jator: 

Dacă angajatorul achită doar sala -
riul fără cheltuielile pentru prestaţiile
de partea angajatorului (de exemplu,
ca zarea, masa), atunci doar această
su mă efectiv plătită trebuie privită
drept plata salariului minim. 

Suma totală: 
Angajatorul achită angajatului o

su mă totală în care, pe lângă re mu -
ne raţia muncii, se regăsesc şi sume
cu care angajatul ar trebui să achite,
el însuşi, cheltuielile sale pentru caza -
re şi/sau masă. În aces te cazuri, din
suma totală trebuie scă zută cea mai
joasă treaptă pentru ser viciile de ca -
za re, respectiv de ma să, conform Re -
gu lamentului privind ta xele de asigu -
rări sociale, şi doar su ma care rămâne
după reţinere poate fi calculată drept
remuneraţia muncii.

Durata de angajare în
Germania sub o lună
Dacă un muncitor nu este continuu

an gajat într-o lună conform ariei de
apli cabilitate MiLoG, sumele lunare
re cunoscute, care se compun din pre -
zen tarea anterioară, vor fi scăzute
cores punzător (a se compara art. 2,
para graf 6, alin. 1 din Regulamentul
pri vind taxele de asigurări sociale:
pen tru fiecare zi, a treizecea parte -
1/30). Cu această cotă se multiplică
su mele rezultate din Regulamentul
privind taxele de asigurări sociale,
pen tru a determina suma de reţinut. 

Exemplu: Un muncitor detaşat în
Ger mania lucrează în aprilie 10 zile şi
pri meşte 10 x 45 Euro = 450 Euro in -
dem nizaţie. Dacă prin indemnizaţie
tre buie achitate/compensate şi chel -
tu ielile pentru cazare şi masă, ar trebui
reţinuţi, pe lună, în total, 452 euro.
Din aceştia 1/30 (a treizecea parte per
zi) = 1/3 re zultă 150,66 Euro. Astfel,
din salariul mi nim se pot deduce [450
Euro - 150,66 Euro =] 299,34 Euro.

Luarea
în considerare
a contribuţiilor
în natură
Dacă angajatorul îi acordă anga -

ja tului suplimentar, gratuit, contribuţii
în natură, nu se mai întreprind reţineri
pentru determinarea cotei de diurnă
ce trebuie dedusă din salariul minim
pen tru acest tip de cheltuială. 

Exemplu: în măsura în care unui
şo fer de camion i se oferă pentru în -
nop  tare o cabină de dormit, nu trebuie
scă  zută suma pauşală stabilită con -
form Re gulamentului privind taxele
so ciale, dacă înnoptarea este admisă
în cabina de dormit a camionului, cu
res pectarea orelor de condus şi de
odih nă, art. 8, paragraf 8 din Regu la -
mentul (CE) Nr. 561/2006. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Interpretarea legii MiLoG la vama germană:
Remuneraţia muncii
pe lângă diurnă

Ministerul Federal pentru Muncă şi Probleme Sociale a înfiinţat o linie
telefonică pentru a răspunde întrebărilor legate de salariul minim
conform Legii MiLoG, de Legea privind detaşarea lucrătorilor (AEntG)
şi de nivelurile minime ale salariului conform legii privind furnizarea
de forţă de muncă temporară (AÜG).

Informaţiile au fost puse la dispoziţia revistei Ziua Cargo de Zsolt Gogucz,
Managing Director, Kefren Expres Ltd.
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A stfel, la 31 iulie 2013, în ca -
mi onul care trebuia să efec -
tueze un transport pe ruta Ro -

mânia - Marea Britanie, în urma unui
control inopinat, au fost descoperiți 6
migranți clandestini, care doreau să
treacă ilegal frontiera franceză, cu
destinația Anglia.

În cazul descris, șoferul companiei
ITIA Sped, D.P., a fost amendat cu
400 de lire sterline pentru fiecare mi -
grant clandestin, ajungându-se la su -
ma de 2.400 de lire sterline. Compania
ITIA Sped a primit o amendă de 800
de lire sterline pentru fiecare migrant
ilegal depistat în camion (în total 4.800
de lire), răspunzând solidar şi pentru
fap tele angajatului, ceea ce, în final,
a dus la un prejudiciu pentru companie
de 7.200 de lire sterline. 

Aceasta nu reprezintă întreaga su -
ma de bani pierdută, întrucât com pa -
nia de transport a mai avut şi alte chel -
tuieli ocazionate de acest incident, cu
avocați din Marea Britanie şi din Ro -
mâ nia, pentru a contesta în instanță
amen zile sau măcar a obține mai mul -
te detalii despre incident pentru a în -
cer ca ulterior recuperarea prejudiciului
pro dus de fapta șoferului.

Astfel, în temeiul dispozițiilor art.
254 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 repu -
bli cată (Codul Muncii), conform căruia
sala riații răspund patrimonial, în te me -
iul normelor şi principiilor răs pun de rii
civile contractuale, pentru pa gu bele
materiale produse angajatorului din
vina şi în legătură cu munca lor, ITIA
Sped, a solicitat instanței de ju de ca tă
admiterea acțiunii privind obli ga rea
angajatului său la plata sumei de 7.200
lire (în lei la cursul BNR), re pre zentând
contravaloarea prejudi ciu lui material
cauzat societății de către D.P.

Rezoluţia
În cadrul procesului, ITIA Sped a

ară tat că, potrivit fișei postului, șoferul
avea interdicția de a transporta per -
soa ne neautorizate de conducerea
so cietății în autocamion, precum şi
obligația de a anunța de îndată, verbal
şi în scris, orice incident soldat cu sau

fără pagube materiale pentru com pa -
nie, lucru care nu s-a întâmplat. Mai
mult, șoferul şi-a dat demisia la scurt
timp după întoarcerea în ţară. De ase -
me nea, acesta avea sarcina de a asi -
gura transportul şi de a verifica dacă
prelata autocamionului este fixată,
dacă a pătruns cineva sau nu în auto -
camion sau dacă a sustras cineva
marfă în timpul transportului. Cu toate
acestea, s-a arătat că D.P. nu a depus
minimele diligenţe pentru acest fapt,
deși avea o experiență vastă în do -
me niu şi fusese informat de societate
cu privire la posibilitatea de pătrundere
a persoanelor neautorizate în auto ca -
mion.

În consecință, Tribunalul București
a admis acțiunea formulată de ITIA
Sped şi a dispus obligarea șoferului
la restituirea prejudiciului, prin achi ta -
rea contravalorii în lei a sumei de
7.200 lire sterline. În acest moment,
şo ferului i s-a instituit sechestru pe
casă, iar dacă nu plăteşte poate fi exe -
cutat.

O astfel de hotărâre ar trebui să
fie un semnal de alarmă, care să arate
șoferilor că trebuie să fie foarte atenți
pe timpul desfășurării activității pentru
care sunt angajați şi că orice preju di -
ci e re a companiei pentru care lucrea -
ză se poate răsfrânge, în final, asupra
lor.

ŞOFERUL
- executat silit
În urmă cu mai bine de un an, am demarat o serie de articole referitoare
la riscurile ridicate de migrația clandestină asociate activităților de
transport internațional de mărfuri. Atunci am descris un caz al companiei
de transport ITIA Sped, care, la începutul anului 2014, a fost notificată de
către Border Force (Poliția de Frontieră Britanică) cu privire la un incident
în care a fost implicat unul dintre șoferii săi, în portul Calais.

Mihai Cazacu

Dana Buruiană

14
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În general, ca urmare a rămânerii
de finitive a unei astfel de hotărâri, reu -
șita acoperirii pagubei suferite de com -
pa nie este condiţionată de solva bi li -
ta tea șoferului răspunzător.

Modalitatea procedurală de recu -
pe rare a sumelor datorate este execu -
ta rea silită, care se face prin inter -
mediul executorului judecătoresc.
Con cret, executorul pune poprire pe
veni turile șoferului și/sau, după caz,
dis pune vânzarea silită a bunurilor
acestuia. De cele mai multe ori, soferii
sunt concediați după un astfel de
eveniment, rămânând fără o sursă de
venituri, iar în cazul în care nici nu
dețin bunuri pe numele lor, societatea
pă gubită nu va mai putea recupera
pre judiciul, ba, mai mult, la această
pa gubă se adaugă cheltuielile cu
onorariul executorului judecătoresc
care este avansat pentru demararea
executării silite. În cel mai bun caz,
dacă șoferul dispune de un salariu,
care în cele mai multe situații este cel
minim pe economie, suma se recu -
pe rează cu până la 261 lei lunar (potri -
vit legii, maxim 1/3 din salariul net).
Așadar, în funcție de cuantumul amen -
zii plătite de companie, paguba va
putea fi recuperată, în situația ideală
în care șoferul ar avea în mod conti -

nuu venituri, într-o perioadă ce va
depăși cu siguranță 10 - 15 ani.

Legea îţi spune 
ce să faci
În concluzie, toate aceste chel tu -

ieli, de timp şi de bani, pot fi evitate,
dacă sunt respectate cerințele legale
ale autorităților britanice. 

Pentru a veni în întâmpinarea unor
astfel de situații, autoritățile britanice
au instituit un sistem de acreditare
pen tru a reduce riscul de a primi
amenzi, arătând faptul că societățile
de transport operează sisteme efi cien -
te de reducere şi monitorizare a intră -
ri lor neautorizate în camion şi re mor -
că. Astfel, dacă sunteți un membru al
acestui sistem și vor fi descoperiți mi -
granți în camioanele dumneavoastră,
compania și șoferul nu vor mai fi a -
men dați atâta timp cât demonstrează
că funcționează în conformitate cu
cele declarate în schema de auditare
în vederea acreditării de către autori -
tă țile britanice.

Pe scurt, pentru ca o companie
de transport să primească această
acreditare, trebuie să arate că are un
sistem de securitate eficient pentru
vehi cul. De asemenea, trebuie să se

asi gure că sistemul de securitate este
fo losit în mod corespunzător, precum
şi că a furnizat șoferilor un program
de instruire şi informare corespunzător
acestor situații.

Cu toate acestea, acreditarea nu
împiedică autoritățile să amendeze
șoferul şi societatea de transport în
cazul în care, fie informațiile transmise
nu au fost reale, fie măsurile de se -
cu ritate nu au operat în mod cores -
pun zător.

Pentru mai multe detalii despre
acest sistem și pentru o mai bună im -
plementare a măsurilor, vă stăm la
dispoziție.

Mihai CAZACU 
specialist securitate

mihai.cazacu@consultant.com 
Dana BURUIANĂ 

avocat
buruiana.dana@buruiana-legal.com

Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

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

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro
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A cesta este un exemplu în plus
care confirmă modul orga ni -
zat în care infractorii utilizează

in ternetul pentru a identifica mărfurile
în tranzit. 

Deci, care este modul de operare
al hoţilor de mărfuri şi ce se poate
face pentru a vă proteja bunurile?

Însăşi natura afacerilor din ziua de
astăzi constituie unul dintre motivele
pen tru care bursele online reprezintă
o opţiune atât de atractivă, dar şi ex -
pli că, în acelaşi timp, de ce „manipu -
la rea” burselor a devenit o problemă
care tinde să se acutizeze. Mărfurile
cu valoare mare care sunt în mod tra -
di ţional ţinte ale furturilor (prescurtate
de către TAPA - HVTT) nu sunt desti -
nate numai marilor retaileri; din ce în

ce mai multe volume de dimensiuni
mici sunt vândute către mici retaileri
in dependenţi, de exemplu. Acest fapt
rezultă într-o nevoie din ce în ce mai
mare de flexibilitate în transporturi, ceea
ce înseamnă că nu există rute fixe sau
planificare riguroasă. O altă problemă
este că, din punct de vedere co mercial,
nu este întotdeauna posibil pen tru
operatorii de transport să inves tească
în cele mai înalte niveluri de teh nologie
sau în procese de secu ri tate. 

Există dovezi că, din cauza plani -
fi cării încărcărilor şi subcontractării
mărfii, în majoritatea cazurilor în care
apar pierderi, este vorba despre ca -
mi oane complete. În funcţie de legis -
la ţiile naţionale, acest fapt poate
rezulta în cazuri de neglijenţă crasă,

dacă transportul şi condiţiile de res -
pon sabilitate acoperite de către CMR
- un contract între client şi trans por -
tator - sunt considerate a fi încălcate.

În general, atunci când o com pa -
nie se înregistrează pe o bursă de
trans port, oferă informaţii de bază în
ceea ce priveşte numele, adresa şi
flota sa şi va intra în contact cu echipa
de management a bursei. Dar nu
există niciun sistem unitar internaţional
de monitorizare. 

În aproape toate cazurile, compa ni -
ile de transport sunt operatori profe sio -
nişti reali care îşi îndeplinesc în mod
con tinuu obligaţiile contractuale, fără mo -
tive de îngrijorare. Totuşi, sunt sem na le
că există infractori activi, re marcân du-se
patru moduri de operare particulare.

1. Documente false
Infractorii folosesc numele unei

com  panii de transport existente. Docu -
men  tele utilizate au la bază docu men -
te reale ale unei companii de transport
existente. Adesea, numele rămâne ace -
laşi, dar celelalte detalii sunt falsi ficate:
asigurarea CMR, licenţa UE, e-mailul,
documentele de înma tri cu lare etc.

Compania falsă nu este înregi s tra -
tă în cadrul bursei, ci foloseşte contul
unei companii înregistrate. Prin inter -
me diul acesteia, consultă ofertele de
măr furi. Companiile folosesc în mod
frec vent conturi gratuite de mail de la
pro videri cum ar fi Hotmail, GMX, Gmail,
wp.pl etc. Nu au telefon fix şi comunică
numai prin intermediul te le foniei mobile. 

2. Preluarea unei
companii
Acest mod de operare a fost in tro -

dus după ce au fost implementate veri -
ficări de securitate de către platformele
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importantă a mediului de afaceri din Europa şi manipulează
aproximativ 500.000 oferte pe zi. Acestea sunt veşti bune atât
pentru clienţi, cât şi pentru operatorii de transport, în majoritatea
cazurilor, bursele de transport reprezentând o soluţie eficientă
pentru întâlnirea dintre capacitate şi necesitatea de transport.
Dar, ca orice parte a supply-chain-ului, aceste tranzacţii reprezintă
potenţiale ţinte ale infractorilor din domeniul transporturilor, iar
TAPA EMEA a fost notificată în privinţa unor incidente în cadrul
cărora încărcăturile antamate prin intermediul burselor online au
dispărut după preluare.

Riscuri pe
bursele online

Sfaturi de bune practici
Fiţi foarte atenţi:
- Atunci când primiţi întrebări în privinţa valorii şi/sau despre detalii specifice
ale produselor.
- Atunci când la termen foarte scurt înaintea încărcării, camionul sau şoferul
se schimbă.
- În timpul sărbătorilor şi zilelor libere bancare (şofer necunoscut).
- Atunci când aveţi de a face cu o companie de transport care are un număr
mare de înregistrare pe bursă; cu cât mai mare este numărul, cu atât mai
nouă este compania respectivă pe site.
- În cazul unor transporturi de linie de lungă distanţă care includ un weekend
(preferat de către infractori, pentru a câştiga timp).
- Atunci când documentele solicitate sunt incomplete sau când detaliile din
documentele prezentate nu se potrivesc cu informaţia de pe bursa de
transport.
- Când compania nu are un website sau acesta arată foarte neprofesionist şi
conţine foarte puţină informaţie.
- Atunci când documentele conţin greşeli de ortografie sau o combinaţie de
mai multe limbi.
- Atunci când documentele conţin mai multe fonturi de text, corpuri de literă,
tab-uri incorecte sau atunci când arată ca şi când textul a fost copiat şi lipit
sau modificat prin intermediul unui copiator.
- Atunci când plăcuţa de înmatriculare a tractorului/trailerului nu se
potriveşte cu modelul normal folosit în ţara sau regiunea respectivă.
- Când a avut loc recent un transfer de proprietate, o preluare de companie
sau o schimbare de nume.
- Atunci când comunicarea are loc prin intermediul Skype.
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online. Infractorii cumpără companii
de transport falimentare. Tot inventarul
dispo nibil al companiei cumpărate
este utilizat pentru a pune mâna pe
măr furile HVTT, cum ar fi contul de
pe bursa de transport, asigurările,
liniile de telefonie fixă şi adresele de
e-mail ale companiei. Ca regulă, bur -
sele de transport solicită verificarea
companiilor deja înregistrate după o
schimbare de proprietate. Dar, în prac -
tică, acest lucru este posibil să se
întâmple după mai multe săptămâni. 

3. „Cârtiţa”
În cadrul unei companii legitime,

este infiltrat un infractor sau un angajat
existent este mituit sau şantajat de
către criminali. „Cârtiţa” îşi informează
complicii în privinţa încărcăturilor inte -
re sante de pe bursa de transport.
Infractorii contactează direct compania
şi folosesc documente false. De obi -
cei, nu contactează persoana infiltrată.
O altă posibilitate este ca această per -
soană să transmită informaţiii privind
încărcările de la sediul clientului. 

4. Încărcarea mărfii
Încărcarea are loc prin utilizarea

unui vehicul cu plăcuţe de înma tri cu -
lare false. Acesta ar putea fi vehiculul
unei com panii de transport falimentare
cum pă rate. Încărcătura este apoi sub -
con trac tată, în general către o compa -
nie le g itimă, care nu are nici cea mai
vagă idee în ceea ce priveşte intenţia
cri mi na lă. Şoferul primeşte apoi o
schim bare de adresă de livrare, după
ce a pornit la drum.

Soluţii de protecţie 
Ca în toate cazurile din domeniul

se curităţii din supply-chain, există o
serie de măsuri pe care companiile le
pot adopta pentru a-şi ţine produsele
în siguranţă. 

Astfel, la planificarea trans por tu -
rilor:

- Nu permiteţi noilor angajaţi să
lu creze cu bursele de transport până
la depăşirea perioadei de probă.

- Ca regulă, stabiliţi o valoare ma -
xi mă pentru încărcăturile antamate
prin intermediul unei burse de trans -
port, în special în cazul mărfurilor a -
trac tive.

- Impuneţi drept condiţie ca furni -
zo rul ales să nu subcontracteze către
o altă companie.

- La subcontractarea mărfurilor
prin intermediul unei burse de trans -
port, nu încheiaţi tranzacţia dacă firma
nu deţine o linie de telefonie fixă. 

- Asiguraţi-vă că furnizorul are web -
site - în mod ideal arătând un anumit
grad de profesionalism - sau, cel puţin,
un cont propriu de e-mail (nu de la pro -
videri gratuiţi). Puteţi verifica adresa IP
utilizând http://www.ip-tracker.org/. 

- Verificaţi adresele de e-mail şi
nume rele de telefon primite prin con -
frun tarea cu cele de pe site şi, de ase -
menea, faxurile. 

- Verificaţi adresa companiei pe
Google (satelit sau street view). 

Solicitaţi imediat următoarele do -
cumente şi verificaţi-le autenticitatea.
Dacă documentele nu sunt clare,
cereţi noi copii color de pe originale:

- Dovada asigurării.
- Licenţa de transport.
- Informaţiile bancare (IBAN/BIC).
- Numărul de înregistrare la Ca me -

ra de Comerţ.
- Copie de pe documentul de iden -

tificare a şoferului, numărul de în ma -
tri culare şi documentele de în ma -
triculare a vehiculului.

* Verificaţi dacă marfa dumnea -
voas tră a fost cumva re-listată pe
bursa de transport.

* Dacă sunteţi în dubiu, contactaţi
bur  sa de transport pentru verificări
suplimentare.

În timpul încărcării
- Solicitaţi comanda originală de

trans port.

Şoferul trebuie să se identifice şi
ur mătoarele elemente trebuie veri fi cate:

- Act de identitate al şoferului -
foto grafia şi seria se potrivesc cu cele
co municate anterior şi confirmă vizibil
că este vorba despre acelaşi şofer?

- Semnătura din CMR se potri veş -
te actului de identitate?

- Plăcuţa vehiculului se potriveşte
nu mărului de înmatriculare comunicat
anterior?

- Înmatricularea vehiculului: verifi -
caţi dacă proprietarul vehiculului este
ace laşi cu cel al companiei sub con -
tractate.

- Asiguraţi-vă că şoferul este infor -
mat că nu este permisă nicio schim -
bare de adresă de livrare.

- Aplicaţi aceste măsuri nu numai
la sediul dumneavoastră, ci şi atunci
când încărcaţi direct la sediul cli en -
tului.

- Dacă lucrurile nu sunt clare, cla -
ri ficaţi-le întâi şi încărcaţi mai târziu.

După încărcare
- Urmăriţi întotdeauna livrările la

client. Dacă vehiculul a întârziat ex -
trem de mult şi transportul a fost
aranjat prin intermediul unei burse de
transport, luaţi măsuri!

- Timpul este un element critic. Ac -
ţionaţi întotdeauna imediat ce aflaţi că
mărfurile nu au ajuns şi că şoferul sau
subcontractorul nu mai răspund. Câteva
ore pot face diferenţa între re cuperarea
mărfurilor şi pierderea lor definitivă.

- Informaţi imediat bursa de trans -
port.

Articol realizat de către Vigilant,
bu letinul informativ TAPA EMEA, pe
baza prezentării lui Sven Bosch, Cor -
porate Senior Security Manager al DB
Schenker, în cadrul conferinţei TAPA
EMEA, desfăşurată în München.

Traducerea şi adaptarea: 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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C ombinând cele 93 noi inci den -
te din decembrie cu cele 148
raportate în noiembrie către

Serviciul de Informații al TAPA EMEA
(IIS), putem desprinde concluzia că
în ultimele două luni ale anului trecut
au avut loc în medie aproape 4
infracțiuni pe zi, ceea ce marchează
o îngrijorătoare tendință de creștere.

Decembrie a fost, de asemenea,
a șaptea lună din 2015 în care s-a
raportat o pierdere medie de peste
100.000 euro în ceea ce privește bu -

nu rile furate din supply chain. În de -
cembrie, numai 21,5% din incidentele
înregistrate au raportat o valoare a
pa gubelor, dar totalul pierderilor ra -
por tate a fost de 5.995.379 euro. În
luna anterioară, numai 19,6% dintre
in fracțiuni au prezentat pagube tota -
li zând 5.747.633 euro. 

La modul general, în decembrie, IIS
a preluat informații în privința fur tu rilor
de marfă din 10 țări din regiunea EMEA,
acestea incluzând șapte incidente ma -
jo re cu pierderi de peste 100.000 euro. 

Start în forță
De departe cea mai mare infrac -

țiu ne a avut loc pe data de 1 de cem -
brie, când hoții au intrat prin efracție
într-o facilitate de servicii destinate
ter ților în Settala, lângă Milano, de
unde au furat produse farmaceutice cu
o valoare raportată de 3 milioane euro.
Nu mai sunt disponibile și alte detalii.

Prima zi a lunii a fost marcată, de
ase menea, de alte trei crime cu valori
mari ale pierderilor. În Africa de Sud,
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Potrivit Vigilant, buletinul informativ lunar al TAPA EMEA,
infracțiunile din domeniul transporturilor de marfă din regiunea
monitorizată au crescut, în luna decembrie, cu 65% de la an la an,
cu 93 noi incidente raportate, care au produs pagube medii de
299.768 euro. Trei incidente la începutul lunii au rezultat într-o
pierdere totală de 3.524.862 euro.

TAPA EMEA 

Infracțiunile
se înmulțesc

Tipuri de 
incidente  

Decembrie 2015

41.0%

1.0%

15.1%

8.6%

7.6%

4.3%

14.0%

5.4%

Furt din trailere: 13 Jaf: 1

Furt din vehicule: 38

Furt din facilități: 8 Necunoscut: 1

Furt: 1Deturnări: 7

Furt de trailer: 5

Furt de camion: 4

Furt de vehicule: 14 Fraudă: 1

Număr de incidente
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o bandă, călătorind în trei vehicule,
au deschis focul asupra unui vehicul
blin dat care se afla în drum către Mar -
ble Hall, în Sudul provinciei Limpopo.
Bandiții au furat 524.862 euro în cash
și au rănit doi gardieni care se aflau
la bordul camionului în timpul atacului. 

Cea de-a doua pierdere majoră a
lunii a avut loc o zi mai târziu și a im -
pli cat deturnarea unui camion care
trans porta îmbrăcăminte de designer
și care pornise de la Croissy-Beau -
bourg, Franța. Acest incident, care a
avut loc pe la 11:30 am, a rezultat
într-o pierdere de 900.000 euro, îm -
bră  că min te de lux. Conform unui ra -
port me dia, camionul se deplasa pe
A4 către Paris, când a fost interceptat
de către un autoturism nemarcat cu
gi rofar al bas tru și ocupanți îmbrăcați
în unifor me de polițiști. Șoferului ca -
mi o nului i s-au dat instrucțiuni de a
urma mașina „de poliție” pe autostradă
și să opreas că la prima intersecție. O
dată ce a oprit, falșii polițiști au urcat
în cabină și au amenințat șoferul cu
un pistol, înainte de a-i spune să mai
parcurgă câți va kilometri. În cele din
urmă, i s-a spus să oprească vehiculul
și a fost introdus în portbagajul unei
mașini, unde a stat câteva ore bune
înainte de a fi eliberat pe autostrada
N2, în apro piere de Dammartin-en-
Goele, la 30 km de Paris. Camionul
și încărcă tu ra nu au fost deocamdată
găsite, iar ancheta poliției continuă. 

La nici 24 de ore după, hoții de
marfă din Italia au efectuat cea de-a

cincea crimă majoră a începutului de
lună, când cinci persoane înarmate,
purtând măști, au comis un atac vio -
lent asupra unei facilități din Soccavo,
lângă Neapole, de unde au furat pro -
du se farmaceutice în valoare de
500.000 euro. 

Celelalte două incidente majore
din decembrie au avut loc în Suedia
și Italia. Pe 14 decembrie, au fost fu -
ra te 3.000 computere/laptopuri în va -
loare de 110.000 euro dintr-un camion
sigilat într-o parcare nesecurizată din
Skane, în Sudul Suediei. În Italia, pe
23 decembrie, un camion care trans -
por ta produse alimentare și băuturi în
va loare de 100.000 euro a fost forțat
să oprească și a fost deturnat, după
ce hoții au blocat drumul cu o mașină,
în Catania, pe coasta de Est a Siciliei.
Ul terior, poliția a recuperat camionul
și încărcătura și a arestat șase sus -
pecți. 

Alte cazuri notabile
Pe 8 decembrie, au fost furate ți -

garete în valoare de 62.631 euro
dintr-un vehicul, în Lenasia, provincia
Gauteng, Africa de Sud. Pe 10 de -
cembrie, patru persoane au fost vă -
zute spărgând un camion parcat în -
tr-un refugiu de pe A12 în Essex,
Ma rea Britanie, sustrăgând pudră de
pr o teine în valoare de 88.124 euro.
În Danemarca, s-a furat pește sărat
în valoare de 79.732 euro, de către
un fals transportator. Pantofi în valoare

de 60.000 euro au fost sustrași
dintr-un trailer neîncuiat în zona
Stockholm, Suedia. 

Majoritatea incidentelor raportate
în decembrie către IIS au avut loc în
Olanda (37 incidente, adică 39,8% din
total), urmată de Marea Britanie (19
incidente, 20,4%), Franța și Germania,
fiecare raportând câte 10 incidente
(10,8%).

Au fost vizate 15 tipuri de produse
di ferite. Alimentele și băuturile au în -
re gistrat cele mai multe furturi, 13 la
nu măr, totalizând 14% dintre inci den -
tele raportate. 17,2% dintre incidentele
lunii decembrie nu au vizat încăr că -
tura. Furtul din vehicule a fost cel mai
des raportat, cu 38 incidente (41%).
14 cazuri au implicat furtul de vehicule
și 13 furtul din trailere. S-au adăugat
opt furturi din facilități și șapte cazuri
de deturnări. 

Majoritatea acestor incidente - 47
(50,5%), s-au produs în parcări ne se -
cu rizate. Conform datelor trimise către
IIS, 17 dintre infracțiunile din luna de -
cem brie au avut loc în locații se cu ri -
zate, dintre care 14 în Olanda și 3 în
Marea Britanie. 

Efracția rămâne cel mai popular
mod de operare, înregistrând 54 ca -
zuri, adică 58% din total. 

Sursa: Vigilant, buletinul informativ
al TAPA EMEA

Traducerea şi adaptarea: 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Facilități aviatice: 1  

Pe drum: 11

Parcări nesecurizate: 47

Facilitățile de origine: 7

Necunoscut: 6 

Facilități de servicii pentru terți: 2 Parcări securizate: 17

Tipul  
locației
Decembrie 2015

18.1%

50.5%

Facilități autorizate pentru terți: 2 

11.9%

7.6%

1.0%2.2%

6.5%

Număr de incidente

Oprire forțată: 2

Efracție: 54

Violență sau amenințare 
cu violența: 8

Necunoscut: 26

Înșelătorie: 2 

Mod de
operare 
Decembrie 2015

58.0%
28.0%

Încărcare frauduloasă: 1

8.6%

1.0%2.2%

Număr de incidente
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MMAASSĂĂ  RROOTTUUNNDDĂĂ

AAssccuullttăă  cciinneevvaa??
T radiționala masă rotundă din

luna februarie, având ca temă
șoferii, s-a axat în acest an pe

tehnici de comunicare.
Discuțiile la care au participat ma -

na geri ai unor firme cu flote importante
de autovehicule au scos în evidență
fap tul că punerea la punct a unei me -
to de profesioniste de comunicare cu
șoferii este încă în stadiul experimental
în România, chiar dacă ar trebui să
reprezinte o prioritate.

Din punct de vedere al misiunii
unui transportator și al cadrului plin
de restricții și provocări în care își des -
fă șoară activitatea, două aspecte par
pri oritare în relația cu conducătorii
auto angajați - prima este aceea de
a stopa sau măcar de a limita furturile,
iar cea de-a doua, care este cea mai
importantă, este stimularea șoferilor
astfel încât aceștia să își dorească să
performeze la maxim (utilitatea sis te -
melor de monitorizare este parțial sau
total compromisă dacă nu este atins
acest deziderat).

Conflict neproductiv
Comunicarea între management

(pa tronat) și șoferi are din start un
mare handicap - conflictul ce atinge,
de multe ori, cote nefirești.

Președintele IFPTR, Sandor Ga -
bor, a surprins premisele de la care
ple căm în încercarea de a crea un
sis tem coerent de comunicare.

„Am pornit de la două consi de ren -
te. Primul este că şoferul care nu este
capabil să fure nu este suficient de
deştept pentru a merita să fie angajat.
Apoi, se ştie că patronii sunt văzuţi
ca «oamenii răi» de către şoferi. În a -
ces te condiții, de cine oare ascultă
şo ferii?“, a precizat președintele
IFPTR.

Astfel, concentrarea patronatului
va fi să angajeze șoferi buni, urmând
ca apoi să gestioneze cât mai bine
riscul furturilor, iar acest risc nu este
unul redus.

„Trebuie să facem eforturi pentru
a nu mai exista furturi. Dacă nu cauţi
soluţii pentru a eradica furtul, vei fi ex -
pus rapid unei «furtuni» puternice de
hoţie necontrolată şi mai bine închizi
afacerea“, a explicat Ilie Răduță, pre -
ședinte ATRC. 

Pe de altă parte, situația actuală
ar putea cere pentru eradicarea totală
a furturilor din companie un efort mult
prea mare, atât în ceea ce privește
in vestiția în sisteme de urmărire, cât

și timp, ce devine tot mai prețios pe
mă sură ce urci pe scara ierarhică din
oricare firmă.

„Efortul pentru a eradica furtul
com plet este imens şi este reco man -
da bil să fie aplicat principiul lui Pareto,
care spune că dacă ai eradicat 80%
din furturi cu 20% din efort, pentru a
elimina cele 20% din furturi rămase
ţi-ar solicita 80% din efort, ceea ce,
pen tru un manager în transporturi, nu
me rită, investiţia fiind prea mare.
Aceşti 20% de furturi trebuie priviţi
drept «cost of doing business», iar

Andrei Gheorghe,
director transport

FAN Courier:
„Informaţia este foarte bună, fiind
singura care este în stare să
combată discuţiile distructive
dintre şoferi în parcări. Avem lideri
în flota noastră, cu care discutăm
mereu, care au abilitatea de a
comunica mai departe celorlalţi.“

Adrian Ghișă, director general CDI:
„Şoferilor nu le place şi nu vor să audă decât ceea ce le convine. Am avut
nevoie de șase ani să putem introduce o serie de concepte care să stea în
picioare atunci când vorbim de o cultură organizaţională. Conceptul de plus
valoare la noi în firmă se aplică în felul următor: fiecare om produce nişte
costuri şi din ceea ce face el trebuie să acopere prin venituri mai mari
cheltuielile produse. Din ceea ce se produce peste costuri, el primeşte 10%,
și astfel i-am implicat în măsurarea performanţei.“

Comunicarea corectă cu șoferii nu reprezintă cheia succesului în
afacerea de transport, însă este o garanție importantă pentru
evitarea unui dezastru iminent.
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acest cost există în orice afacere.
Dacă nu te opreşti aici, nu o să mai
fie fericit respectivul individ, în speţă
şo ferul, şi afacerea nu va mai merge“,
a arătat Adrian Ghișă, director general
CDI. 

Monitorizarea costurilor ar putea
re prezenta o oportunitate nu numai
pentru managementul companiei, dar
și pentru șoferi.

„În ultimii patru ani, investim în
tehnologie pentru a acoperi pro ble -
mele pe care le constatăm, chiar dacă
mereu apar altele. La momentul in -
sta lării sistemului de monitorizare a
com bustibilului, am pierdut câțiva
şoferi. Însă, acum, bonusăm şoferii
cu 2,5 lei per litru de carburant eco -
nomisit, făcându-i astfel să înţeleagă
că este mai bine să fie premiaţi decât
să fure. Rezultatele sunt semnificative,
iar economiile înregistrate ne ajută să
achiziționăm autovehicule noi, oferind
şoferilor confort şi companiei un volum
de lucru mai mare“, a apreciat Andrei
Gheorghe, director transport FAN
Courier.

Comunicarea
are reguli
În comunicare, trebuie avute în ve -

dere mai multe aspecte - fondul, for -
ma, dar și canalul de comunicare utili -
zat. Tratarea profesională a fiecărui
as pect este esențială.

„S-a rămas în urmă la capitolul co -
mu nicare, o facem ca acum 20 de ani.
Trebuie găsită varianta optimă de
comunicare cu şoferii în ideea de a-i
res ponsabiliza, iar acest lucru se poa -
te face cunoscându-i foarte bine, ştiind
care sunt traseele de dialog la nivelul
firmei şi între ei. Sindicatele pot fi o
supapă care să mai diminueze ten -
siunile. Compania trebuie să îi pre zinte
şoferului așteptările pe care le are de
la el, să comunice, să cola bo re ze, să
nu îl trateze ca pe un exe cu tant“, a
precizat psihologul Cristian Sandu.

Comunicarea poate fi îmbunătățită
dacă sunt avute în vedere și aș tep -
tările șoferilor.

„Comunicarea cu şoferii este o
sub diviziune a comunicării interne

într-o firmă. Este o filosofie - trebuie
să le spui şoferilor lucruri de care ei
sunt in te resaţi. Nu cenzurăm informaţia
către şo feri, dar o ambalăm astfel încât
să fie interesantă pentru ei“, a arătat
Adrian Ghișă, director general CDI.

O altă recomandare cu impact
pozitiv este ca persoanele din cadrul
firmei care intră în contact cu șoferii
să cunoască activitatea acestora.

„Trebuie să facem o evaluare, să
cunoaştem omul pe care îl angajăm,
unde putem să îl ducem şi ce rezultate
putem obţine. În plus, dorim ca asis -
tenţii şi coordonatorii să urmeze
cursuri de șofat pentru a putea trans -
mite informațiile mai departe către
şoferi“, a precizat Andrei Gheorghe, di -
rec tor transport FAN Courier.

Dincolo de sisteme și tehnici mo -
der ne și corecte de comunicare, un
me diu de lucru plăcut, în care ten siu -
nile sunt reduse la maxim, poate face
minuni.

„Recent, am discutat cu un şofer
care a plecat de la noi în Germania,
tot la o firmă de transport persoane,
şi am fost curios să aflu cum se lu -
crea ză acolo faţă de ce este la noi.
Mi-a spus că totul este mult mai sim -
plu. Se duce, îşi ia maşina, pleacă în
cursă, la întoarcere face plinul şi o
predă. Nu a ajuns la el nimic legat de
con sum normat şi alte chestii de genul
aces ta. Deşi poate ar fi mai facil să
sus tragă combustibil, mi-a spus că
nici măcar nu s-a gândit să facă asta“,
a spus Daniel Micu, director general
Atlassib. 

Criza șoferilor
acutizează problema
Lipsa șoferilor duce la o creștere

și mai mare a presiunii.
„În ultima perioadă, s-a accentuat,

în piața transporturilor rutiere, lipsa
con ducătorilor auto profesioniști. Ofer -
te le de locuri de muncă, fiind mai
multe decât personalul disponibil, cre -
ează acest dezechilibru. Conducătorii
auto pot alege pentru cine lucrează,
care va fi venitul lunar, dacă lucrează
pe intern sau pe extern, aceștia îşi
pot face singuri selecţia în funcție de
ofertele disponibile“, a spus Cristina
Trancioveanu, BDM Step One Spe di -
tion.

Cristina Trancioveanu, BDM Step One Spedition:
„Toate aceste dezechilibre cu şoferii pot fi evitate prin liberalizarea
leasingului de personal pentru conducători auto profesioniști. Astfel, putem
folosi în continuare contractele de muncă pentru conducătorii auto stabili, iar
pentru perioadele aglomerate, putem închiria personal în funcție de numărul
necesar și perioada optimă.“

Sandor Gabor,
președinte 

IFPTR:
„Era informaţională s-a terminat,
acum trăim în era comunicării. În
calitate de companie, trebuie să îţi
selectezi canalul de comunicare
optim şi să transmiţi astfel
obiectivele către angajaţi.“
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Există mai multe posibile soluții
pentru ameliorarea situației, cum ar fi
reducerea vârstei minime pentru ob -
ți nerea categoriilor profesionale.

„O problemă a transportului de
per soane este faptul că un tânăr, dor -
nic să conducă un autocar, nu o poate
face până la 24 de ani. Ce îi poţi oferi
unui astfel de tânăr, care la 21 de ani
îşi ia C-ul, dar el totuşi doreşte să facă
transport persoane?“, a explicat Daniel
Micu, director general Atlassib.

Lărgirea bazinului de recrutare a
șoferilor reprezintă, de asemenea, o
posibilă îmbunătățire a situației.

„Școlarizarea persoanelor care lo -
cu iesc în zone slab acoperite din punct
de vedere al ofertei de locuri de muncă
ar putea fi o soluție. Se poate rea liza
acest lucru cu programe prin care se
pot accesa fonduri europene. Este
necesară implicarea din partea Gu -
vernului pentru un astfel de proiect, dar
care probabil ar rezolva criza cu care
ne confruntăm“, a arătat Mircea Mă -
nescu, director general Ahead Lo gistics. 

Motivare,
nu manipulare
Oamenii se pot motiva cu bani, cu

interes personal, dar trebuie să fie
lăudaţi de câte ori fac lucrurile bine.
Însă trebuie avut în vedere că între a
comunica, a convinge un om, a ne -
gocia cu el şi a-l manipula, există nişte
limite extrem de labile.

Puterea exemplului poate avea
efecte importante.

„Eu încă mă urc la volanul ca -
mioanelor din când în când, particip
la testele de angajare, stau de vorbă
cu ei. Îmi fac timp pentru asta fiind
conştient că, dacă nu o fac, mă va
costa mai mult ulterior. Patronii de fir -
me care nu sunt înscrişi într-o con fe -
de raţie şi cei care sunt împotriva
creării sindicatelor şoferilor cred că
nu ar trebui să aibă dreptul să se
plângă de probleme. Trebuie plecat
de la o democraţie foarte clară, unde
atât patronul cât şi conducătorul auto
să ştie ce au de făcut. Trebuie să fim

foarte corecţi cu şoferii şi abia apoi
să le cerem să fie corecţi cu noi. Sunt
adeptul transparenţei maxime şi îmi
place ca şoferul să cunoască toate
de ta liile legate de costurile unui trans -
port“, a declarat Ilie Răduţă, pre șe -
dinte ATRC.

Schimbarea modului de comu ni ca -
re, implementarea unor reguli care să
îmbunătățească relația „conducere
companie - conducători auto“ repre -
zin tă un proces de durată, rezultatele
fiind greu de cuantificat pe termen
scurt.

O privire realistă asupra situației
a exprimat-o Ciprian Ungureanu, res -
pon sabil formare profesională în
cadrul Internațional Lazăr Company:
„Lu crăm la aceste aspecte şi sper că
vom găsi şi un echilibru între condu -
că torii auto şi patronat. Sunt optimist
şi estimez că, în 5-10 ani, acest echi -
li bru va fi atins.“ 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Rodica Obancea, Professional Certified Coach:
„Este vorba despre o luptă pentru putere. Taberele sunt conducerea
companiei şi şoferii. Cu cât sunt mai controlaţi şi trataţi mai dur, șoferii se
poartă mai agresiv pentru a-și restabili poziția, ceea ce îi face pe angajatori
să se simtă amenințați, și tot așa, într-o creștere continuă a raportului de
forțe. Această poziționare a șoferilor este o reacţie la tratamentul opresiv şi,
cât timp acest joc pentru putere va continua, atunci când se va trage linie, va
fi minus pentru toate părțile implicate: angajatori, șoferi, clienți. Trebuie să se
creeze un parteneriat şi găsită o soluţie comună, altfel toată lumea pierde.“

Cristian Sandu,
psiholog:

„Comunicarea nu trebuie să vizeze
numai transmiterea de informaţii,
ci să dea şi satisfacţie ambelor
părţi. În general, managerii laudă
destul de rar lucrurile bine făcute
de către şoferi, considerându-le
normale.“
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RENAULT TRUCKS

Accent pe training
Este binecunoscut faptul că, oricât de talentat ar fi un șofer,
întotdeauna poate fi loc de mai bine și că stilul său de conducere
influențează în mod esențial consumul de carburant al unui
camion, dar și siguranța în trafic. Astfel, constructorii de vehicule
comerciale au inclus în oferta lor, alături de servicii și sisteme de
monitorizare a modului de conducere, sesiuni sau cursuri de
training destinate conducătorilor auto. Iar Renault Trucks este
unul dintre liderii acestui domeniu.

C onform celor subliniate de
către Radu Apostu, respon sa -
bil Optifleet și trainer de șo feri

în cadrul Renault Trucks, compa nia
oferă atât training teoretic, cât și practic,
pen tru dezvoltarea unui stil de condu -
ce re eficient. În primul rând, se rea li -
zea ză o evaluare a condu că to rului auto
respectiv pe baza rapoar telor generate
de către sistemul de monitorizare
Optifleet, a discuțiilor cu șo ferul și a
sti lului de condus al aces tuia. Apoi, se
des  fă șoară partea teo re tică, adaptată
nevo ilor fiecărui con du cător auto,
urmată de partea prac tică. Sesiunile
de training au o du rată cuprinsă între
două ore și două zile, în funcție de
numărul șoferilor înscriși (maximum 10
cursanți pe se rie) și de formatul cursu -
lui, respectiv da că se dorește inclu de -
rea sesiunii de practică.

De asemenea, este cunoscut
faptul că deprinderile de conducere
eco nomică dau rezultate aproape
spectaculoase imediat, dar, în timp,
șoferul are tendința de a reveni la un
stil de conducere mai puțin eficient.
„Este recomandabil ca primele două
se siuni de training să se desfășoare
la un interval de 6 luni, după care, în
func ție de rezultate, să se realizeze o
reîm prospătare a abilităților de con -
du cere economică o dată la un an sau
la doi”, a precizat Radu Apostu. 

Rezultatele pe care le poate obține
un șofer care participă la training de -
pind de stadiul inițial de pregătire și
de abilitățile sale. Reprezentantul Re -
nault Trucks apreciază că minimul în -
re gistrat pentru un șofer deja instruit
evi dențiază o economie de combustibil
de 5 procente. 

Instrumente de lucru
Principalul lucru pe care și-l însu -

șeș te orice șofer care a trecut printr-o
sesiune de training oferită de către
con structorul francez este înțelegerea
au tocamionului Renault și modalitatea
de utilizare a tehnologiilor ce duc la
un consum redus de combustibil. 

Pentru un grad înalt de eficiență și
pen tru o pregătire optimă, Renault Trucks
se bazează pe Optifleet, edi to rul de
prezentări intern, pe Infomax și pe
informațiile transmise de către camion. 

Optifleet reprezintă un instrument
de management al flotei care permite
operatorului gestionarea activității în
timp real și păstrarea controlului asu -
pra principalelor categorii de cheltuieli.
Prin modulul Optifleet Check, se reali -
zează monitorizarea la distanță a da -
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te lor tehnice ale fiecărui vehicul operat
de către fiecare șofer în parte: con -
su mul de carburant, consumul în zona
verde, procentul de timp la ralanti, nu -
mărul de acționări ale pedalei de frână
etc. De asemenea, este posibilă
alertarea în ceea ce privește variațiile
importante ale nivelului de combustibil
din rezervor sau editarea unor bilanțuri
de mediu. Optifleet Link permite comu -
ni ca rea prin e-mail cu șoferii și con -
sul tarea timpilor de activitate și a jur -
na lului autovehiculului. Optifleet Drive
oferă monitorizarea în timp real a pe -
rioadelor de conducere și odihnă, pre -
cum și programarea și descărcarea
la distanță a datelor din memoria ta -
ho grafului și a cardului șoferului. În
fine, modulul Optifleet Map permite
lo calizarea autovehiculelor în timp
real, analizarea istoricului de parcurs
și optimizarea traseelor. 

De asemenea, soluțiile Renault
Trucks destinate reducerii consumului
de combustibil sunt reunite sub titula -
tu ra de Optifuel Solutions și includ Op -
tifuel Training și Optifuel Infomax. A -
cesta din urmă permite culegerea,

ana lizarea informațiilor și optimizarea
stilurilor de condus. Nu în ultimul rând,
este disponibil și un tutorial online
pentru Infomax, care oferă clienților
po sibilitatea de a stăpâni în mod in -
de pendent diferitele funcții ale acestui
in strument.

Interes 
în creștere
După cum am subliniat anterior,

odată instruiți, șoferii trebuie menținuți
la un nivel cât mai ridicat de pregătire
și interes față de scopurile urmărite
de angajator. În cazul în care în com -
pa nie există un trainer pentru șoferi,
acesta va putea susține singur pe viitor
cursurile de conducere rațională.

„Interesul transportatorilor români
faţă de pregătirea şoferilor şi a trai ne -
rilor este în continuare în creștere, o
dată cu necesitatea tot mai mare de
efi ciență în transport”, spune Radu
Apos tu. „Pentru a răspunde acestor
ne  cesități, în prezent dispunem de un
trainer permanent și unul de back-up,
care sunt pregătiți de producător în
cadrul facilităților din Franța. Și, pe
viitor, ne așteptăm la creșterea so li ci -
tă rilor pentru cursuri, această activitate
aducând beneficii reale companiilor
de transport”. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Optifuel Training
Instruirea formatorilor, șoferilor, șefilor de parc

Instruire de 2 zile, care va permite:
- analiza stilurilor de conducere
- optimizarea pe termen lung, prin colaborarea cu șoferii

Ziua 1: în sală
- Tehnologia vehiculelor: lanț cinematic (utilizare cutie viteze manuală,

Optidriver), comenzi (sistem de afișaj, tahograf numeric etc) și politica de
încetinire

- Parametri care influențează consumul
- Principiile conducerii raționale
- Siguranța

Ziua a 2-a: în exterior
- Tur de vehicul și predare 
- Condus în situație reală, cu încărcătură
- Punerea în aplicare a principiilor de conducere rațională (accelerare,

schimbare rapoarte, utilizarea frânelor și a retarderului, anticipare etc), cu
analiza Renault Trucks Optifleet
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Campionii
turnirului eficienței

VVOOLLVVOO  TTRRUUCCKKSS

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că un șofer odihnit
este un șofer eficient. De aceea, de multă vreme deja, producătorii
de camioane au făcut din șofer centrul sistemului lor solar în ceea
ce privește dezvoltarea cabinelor lor, dar și a noilor tehnologii de
natură să reducă stresul, precum și consumul de combustibil
antrenat de manevrarea volanului. Iar Volvo Trucks este unul
dintre campionii acestui turnir. 

V orbim, în primul rând, despre
sis teme de ultimă generație,
cum ar fi I-Shift, I-See, I-Roll

etc, dar și despre un grad superior de
confort la volan sau în cabină, con si -
de rat a fi de o importanță majoră, în
spe cial în transportul de lungă dis -
tanță. Din acest motiv, ne-am propus
să trecem în revistă câteva dintre pro -
pu nerile Volvo Trucks de natură să
facă viața mai ușoară atât a șoferului,
cât și a operatorului de transport. 

I-Eficiență
pentru economie
I-Shift îşi foloseşte inteligenţa inte -

gra tă pentru a alege rapid şi automat
treap ta de viteză potrivită în orice si -
tua ţie. Iar software-ul dispune de apti -
tu dini de schimbare a treptelor de vi -
te ză, imposibil de egalat chiar şi de
către cei mai buni şoferi. Butoanele de
pe selectorul treptelor de viteză permit

și schimbarea manuală a treptelor de
viteză.

Nu în ultimul rând, I-Shift este pro -
iec tat să reducă consumul de com -

bus tibil. Înainte de toate, pierderile in -
ter ne de energie sunt reduse - mai re -
duse decât în cazul schimbătoarelor
de viteze manuale. Însă electronica



face, de fapt, diferenţa. În modul Eco -
no my, fiecare schimbare a treptelor
de viteză este sincronizată cu exac ti -
tate, pentru a lăsa motorul să func ţio -
neze în intervalul cel mai eficient de
rotaţii pe minut.

La aceasta se adaugă I-Roll, o func -
ţie utilizată la rularea în pantă, care de -
cu plează în mod automat mo torul pen -
tru a folosi inerţia autoca mi o nului în
locul combustibilului, rezul tând într-o
reducere a consumului cu până la 2%.

I-See este un software revoluţionar
care profită de beneficiile modulului
GPS integrat pentru a memora dru mu -
rile şi a le stoca în baza de date cen -
trală care poate fi utilizată gratuit de
toate celelalte autocamioane. Prin uti -
li zarea acestor informaţii, I-Shift poate
să aleagă cea mai bună treaptă de
vi teză pentru momentul respectiv,
efec tuând totodată pregătiri pentru ur -
mă torul profil topografic. I-See reduce
suplimentar consumul de combustibil
cu până la 5% (atunci când I-Cruise
este cuplat pe întregul parcurs).

Inspirat din lumea curselor de au -
tomobile, noul ambreiaj dublu I-Shift
sta bileşte un nou standard pentru
manevrabilitate. Cu ajutorul transmisiei
cu ambreiaj dublu, șoferul poate
schim ba vitezele mult mai rapid. Am -
bre iajele funcţionează în paralel, iar
una dintre viteze este mereu cuplată. 

Reducerea timpului necesar pen -
tru ca un șofer să își îndepărteze ochii
de la șosea și diminuarea riscului de
accident au stat la baza dezvoltării
pa noului de bord al noului Volvo FH.
Orien tarea sa în panou oferă flexibi -
li tate superioară, iar elemente vizuale
care distrag atenția sunt mai puține
la număr.

Șoferul sau operatorul pot rearanja
sim plu pozițiile mai multor butoane
ast fel încât cele mai frecvent utilizate
funcții să fie la îndemână. Butoanele
fixe au fost plasate cât mai aproape
de zona pe care o controlează. În ușă
există butoane pentru geamuri și oglin -
zile laterale și în plafon există butoane
pentru lampa intermitentă galbenă,
microfon și așa mai departe. 

Pe lângă funcțiile de ridicare și de
coborâre, volanul poate fi înclinat până
la 40 de grade. Șoferii înalți, în special,
vor aprecia nivelul ridicat de reglare
a scaunului de la volan. Scaunul se
poa te glisa și mai mult în spate la noul
Volvo FH, mai exact cu 4 centimetri.
În total, scaunul se poate glisa cu până
la 24 de centimetri în față și în spate.
Intervalul pentru ridicarea sau cobo -
râ rea noului scaun este de 10 cen ti -
metri. Scaunul are, de asemenea, o
for mă nouă. Printre altele, este prevă -
zut cu suport lateral îmbunătățit și cu
suport mai lung pentru picioare. 

Dacă șoferul se poate relaxa și
are parte de un somn bun peste noap -
te, rezultatele se vor vedea și în re -
gis trele contabile. Este vorba despre
efi ciență sporită, mai puține acci den -
tări, mai puține deteriorări ale auto ca -
mi oanelor și mai multe livrări făcute la
timp. Patul are o saltea mai confor ta -
bilă și este mai lat acolo unde este
cel mai necesar: 4 centimetri la nivelul
capului și 5,5 centimetri la nivelul șol -
du rilor. În schimb, capătul de la nivelul
pi cioarelor este cu 4 centimetri mai
scurt pentru a mări spațiul pentru
scau nul șoferului. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Sisteme de asistență
pentru șofer

Noul Volvo FH poate fi echipat cu
diverse sisteme inovatoare de
siguranţă, reducând eficient riscul
unui accident:
- Frână antiforfecare
- Control adaptiv al vitezei de

croazieră şi Avertizare de
Coliziune cu Frână de Urgenţă

- Asistenţă pentru păstrarea benzii
de rulare

- Asistenţă la schimbarea benzii de
rulare

- Lumină pentru frâna de urgenţă
- Program electronic de stabilitate

Manevrabil ca un
autoturism
Cu suspensia independentă (IFS)

şi direcţia cu cremalieră şi pinion,
Volvo FH a câştigat calităţi care înainte
erau disponibile doar pentru au to mo -
bi le.

Cu IFS, autocamionul îşi păstrea -
ză perfect direcţia, iar fiecare deni ve -
la re este absorbită individual de roţile
din faţă. Puteţi chiar să treceţi peste
gropi şi denivelări fără a observa. Ca -
mi onul atacă perfect fiecare viraj, per -
mi țând un control exact, gradul de sta -
bilitate fiind ridicat și la viteze mari. 

IFS reprezintă o condiţie prealabilă
pentru direcţia cu cremalieră şi pinion.
Această tehnologie dominantă în in -
dus tria automobilelor sporeşte sen ti -
men tul de control asupra direcţiei şi
a contactului cu drumul. O bună ma -
ne vrabilitate reduce dificultatea con -
du sului. Aceasta ajută şoferul să ră -
mână alert şi să conducă în siguranţă.

Un mediu de lucru
croit pe măsură
O cabină bine echipată și primi -

toare înseamnă mai mult decât confort
- înseamnă un avantaj competitiv. În
căutarea celor mai talentați șoferi, o
cabină confortabilă devine din ce în ce
mai valoroasă.
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D iscutăm de o perioadă pozi ti -
vă, unde cifrele înregistrate de
că tre divizia de vehicule co -

mer ciale, atât destinate transportului de
mar fă, cât și de persoane, au de van -
sat în premieră sumele ce se rulea ză
în jurul businessului cu turis me. Mai
pre cis, este vorba de o cifră de afaceri
de 104 milioane euro, în com parație cu
94 milioane euro. Vân zările MHS Truck
& Bus Group s-au majorat cu 30% anul
tre cut, iar cea mai mare creștere în vân -
zări s-a înre gis trat în rândul capetelor
trac tor, fiind li vrate opt flote de peste
20 unităţi, cel mai solicitat model fiind
TGX. Divizia After Sales a MHS Truck
& Bus Group România a înregistrat o
creştere de 12% a vânzărilor de piese
de schimb, res pectiv de 10% a nu mă -

ru lui de ore de manoperă service fac -
tu ra te. De ase menea, a crescut şi
vânzarea ser vi ciilor de telematică.

Pentru a ţine pasul cu cerinţele tot
mai mari ale pieţei de vehicule co mer -
ciale din România, MHS Truck & Bus
Group a regândit structura opera ţiu ni -
lor sale. Din iulie 2015, reţeaua de ser -
vice MAN a fost reunită sub o sin gu ră
um brelă, MHS Truck Service, ca re de -
ţine opt locaţii în țară: Bucureşti - Militari
și Otopeni, Braşov, Cluj, Sibiu, Con -
stan ţa, Timişoara şi Bacău. În acest fel,
cli enţii beneficiază de condiţii con trac -
tuale unitare şi procese de lucru sim -
pli ficate, în toate aceste loca ţii. În plus,
clienţii MAN pot beneficia de asistenţă
service şi prin cei cinci parteneri de ser -
vi ce ai grupului din Iaşi, Piatra Neamţ,

Slatina, Baia Mare şi Oradea. Ope ra -
ţiu nile de import urmează să se desfă -
şoa re, ca şi până acum, prin compania
MHS Truck & Bus, importatorul şi dis -
tri buitorul ge ne ral al vehiculelor
comerciale MAN în România.

Perspectivele
lui 2016
MHS Truck & Bus Group esti mea -

ză pentru 2016 o creştere cu 10% a
vân zărilor de camioane noi, precum şi
a cifrei de afaceri consolidată. „Anul a -
ces ta ne vom concentra atenţia, în prin -
cipal, pe menţinerea calităţii servi ci ilor
de After Sales, pe care le oferim cli en -
ţi lor noştri prin reţeaua MHS Truck Ser -
vice. Acest lucru include atât activi tă -
ţile de service din fiecare locaţie MHS
Truck & Bus Group, cât şi ser vi ciile
MAN Solutions, disponibile pen tru Ro -
mânia, precum MAN TeleMatics, MAN
ProfiDrive Training, Mobile 24h service.
Sa tisfacţia şi încrederea cli enţ ilor noştri
ne va oferi în 2016 baza dezvoltării ac -
ti vităţii noastre. Vom îm bu nătăţi con -
cep tul de Customer Rela tion ship Mana -
ge ment pentru a răs pun de în mod
oportun şi eficient aş tep tărilor clienţilor
noştri”, a declarat Miloš Vujanović, CEO
al MHS Truck & Bus Group.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Cine este MHS Holding
Toate afacerile lui Michael Horst Schmidt sunt coordonate sub umbrela MHS
Holding. Există trei mari grupuri, care realizează împreună o cifră de afaceri
anuală de 310 milioane euro şi oferă locuri de muncă pentru 1.000 de persoane. În
Germania, compania Schmidt Gruppe Deutschland deţine opt dealeri BMW şi un
dealer Rolls-Royce în sudul țării, iar în România business-ul are două laturi.
Automobile Bavaria Group România, ce deţine 12 dealeri BMW şi o unitate de
service Rolls-Royce, este divizia ce se ocupă de segmentul dedicat turismelor.
Este vorba de cea mai mare reţea de dealeri BMW din Europa Centrală şi de Sud-
Est, care asigură locuri de muncă pentru 432 de angajaţi şi are o cifră anuală de
afaceri de 94 milioane euro. A doua ramură este reprezentată de MHS Truck &
Bus, importatorul general MAN în România, ce deţine opt centre proprii de
competenţă pentru vehicule comerciale MAN și este cel mai mare şi mai
performant importator MAN din Europa Centrală şi de Sud-Est. MHS Truck & Bus
oferă 355 de locuri de muncă şi are o cifră anuală de afaceri de 104 milioane euro.

22001155  aa  ccoonnffiirrmmaatt  ttrreenndduull
aasscceennddeenntt  aall MMAANN

Cifrele înregistrate de companiile ce alcătuiesc holding-ul MHS,
atât în Germania, cât și în România, arată rezultate importante
obținute anul trecut.
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S cania se perfecţionează conti -
nuu pentru a oferi noi metode
de exploatare optimă a ca mio -

nului de la aerodinamică, cutia de vite -
ze, sistemul de propulsie, motor, sis te -
mul de pilot automat - Active Pre dic  tion
etc şi până la conceptul Eco lution, prin
care se urmăreşte spe ci ficarea corectă
a vehiculului împre ună cu un set de
servicii menite să se plieze perfect.
Premierea şoferilor şi a companiilor care
efectuează un transport economic este
o altă moda litate prin care Scania
demonstrează încă o dată cât de mult
se concen trea ză pe promovarea unui
transport cât mai sustenabil.

Topul Scania Driver Support (SDS)
a fost realizat pentru camioanele care
e fectuează transport pe distanţe lungi.
Cla samentul pentru anul trecut a fost
fă cut în funcţie de următorii parametri:
dis tanţa parcursă (peste 80.000
km/an), Scania Driver Support (an ti -
ci pare, mers în pantă, frânare), mers

din inerţie, vite za medie, consum
optim.

Anul trecut, cele mai bune perfor -
man ţe au fost obţinute de Cătălin
Voicu, şofer de la compania Wheels
Spe dition, care conduce un Scania
R440. Acesta a obţinut pe o distanţă
de 127.448 km, o medie generală
SDS - 98% (cu 99% pentru anticipare,
95% mers în pantă, 100% pentru folo -
sirea frânelor), peste 27,1% mers din
inerţie, o viteză medie de 68,3 km/h
şi un consum de 28,5 l la 100 km.

Următorul clasat este tot un şofer de
la compania Wheels Spedition: Tudo rică
Guţă, cu un rulaj de 143.781 km, o me -
die generală SDS - 97% (cu 99% pen -
tru anticipare, 93% mers în pantă, 100%
pentru folosirea frânelor), peste 24,8%
mers din inerţie, o viteză medie de 71.1
km/h şi un consum de 28.5 l la 100 km.

Datorită celor peste 1.776 de ve hi -
cu le Scania pe traseu conectate între
ele, s-a putut observa o mai bună ex -

ploatare a vehiculelor şi o scădere con -
stan tă a consumului de carburant. „Pe
lân gă optimizările făcute de Sca nia, pre -
gă tirea şoferilor şi creşterea gradului de
con ştientizare a ceea ce în seamnă au -
to nomie operaţională to tală şi suste na -
bi litate contribuie semni fi cativ la menţi -
ne rea unui consum optim”, a precizat
Ra reș Motoacă, res ponsabil Scania Dri -
ver Support în cadrul Scania România.

La nivel global, Scania este unul
din  tre principalii producători de ca mioa -
ne şi autobuze pentru transporturi de
to naj mare, de motoare industriale şi
ma  ritime. Produsele tip service re pre -
zin  tă o parte din ce în ce mai mare a o -
pe raţiunilor companiei, ceea ce ga ran -
 tează clienţilor Scania soluţii de trans  port
eficiente din punct de vedere fi nanciar
şi al timpilor înregistraţi. De ase menea,
Scania oferă servicii finan ciare.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

COMPETIȚIE

Top Scania Driver Support
pentru clienţii conectaţi
Scania România a realizat topul Scania Driver Support, pentru a-i
premia pe şoferii din companiile cu cele mai bune rezultate în
transportul economic. Monitorizarea rezultatelor s-a realizat prin
intermediul sistemului Scania Communicator C200, fiind urmăriţi
parametrii de utilizare ai vehiculului şi stilul de condus al şoferului.

Top Șofer/Companie Camion
SDS

Distanța
(km/an)

Mers din
inerție

(%)

Viteza
medie
(km/h)

Consum
(l la 

100 km)
Medie

parametri
Anticipare - A

Mers din inerție - I
Folosire frâne - F

1 Cătălin Voicu/Wheels Spedition R440 98%
99% A
95% I

100% F
127.448 27,10% 68,3 28,5

2 Tudorică Guţă/Wheels Spedition R450 97%
99% A
93% I

100% F
143.781 24,80% 71,1 28

3 Iosub Claudiu/Licurici Impex SRL R410 94%
97% A
88% I
97% F

105.784 20,10% 67 27,8

4 Florinel Băncilă/Noi Trans SRL R440 93%
96% A
87% I
98% F

143.681 20,00% 66 25,4

5 Cristi Arsene/SC Dianthus SRL R410 91%
97% A
81% I
96% F

90.862 20,50% 64 26

CCăăttăălliinn
VVooiiccuu



M ai mult sau mai puţin elaborate, mai severe
sau mai permisive, incluzând sau nu un „ghid
al manierelor” sau linii directoare legate de

con ducerea economică, majoritatea acestor manuale,
pe care şoferii trebuie să le citească, să le înveţe şi să
se conformeze regulilor sau recomandărilor de acolo,
au ca numitor comun tendinţa companiilor româneşti de
pro fil către profesionalizarea activităţii lor şi către adop -
tarea unor bune practici bine delimitate.

Am încercat să conturăm, pentru cei interesaţi, câteva
dintre cele mai „populare” repere desprinse din manualele
şoferilor elaborate de transportatorii români, cu menţiunea
că fiecare companie poate adăuga sau elimina rubrici,
în funcţie de propriul specific, interese sau mod de lucru.

Ţinută, conduită
şi comportament
Şoferul este considerat a fi ambasadorul companiei

sale, oriunde merge. De aceea, multe firme consideră
ținuta şi comportamentul acestuia de o importanţă majoră,
în relaţia cu clienţii şi nu numai. Regulile, în această pri -
vinţă, pot viza:

- ţinuta şi aspectul exterior al conducătorului auto
(îm brăcăminte, încălţăminte, aspect, igienă personală);

- igiena autovehiculului;
- comportament în relaţie cu clienţii;
- reguli de comportament în relaţie cu autorităţile şi

or ganele de control;
- reguli de comportament în relaţie cu colegii;
- reguli de comportament în relaţie cu alţi şoferi sau

re prezentanţi ai altor companii.
În acest capitol (sau într-unul separat), se pot include

şi elemente privind politica firmei referitoare la alcool
sau droguri. Tot aici, se poate elabora un subcapitol de -
di cat comunicării, care reprezintă un factor cheie în orice
re laţie, profesională sau nu. Alte sugestii, dar care pot

con stitui şi subiectul unui capitol separat, sunt legate de
con duita în caz de accident şi regulile de acordare a pri -
mului ajutor.

Luarea în primire
a autovehiculului...
...şi elementele care trebuie luate în considerare îna -

inte de pornirea în cursă pot constitui o altă secţiune im -
por tantă a manualului. Acestea pot fi defalcate pe cap
tractor şi semiremorcă, vehicul complet sau autoutilitară,
după caz, şi pot include verificări la nivelul caroseriei,
dacă există avarii vizibile, funcţionarea sistemului de
iluminare, controlul vizual al anvelopelor, presiunea în
pneuri şi uzura acestora, lubrifianţi, lichide etc. În funcţie
de aplicaţia de transport, se pot realiza verificări ale sis -
te mului de control al temperaturii, ale dubei izoterme, re -
guli privind cuplarea semiremorcii sau operarea benei
bas culabile sau alte reguli specifice aplicației de transport.
Să nu uităm de igienă, de cantitatea de combustibil din
re zervoare, AdBlue... sau chiar elemente de securitate,
cum ar fi închiderea uşilor, integritatea prelatei sau a du -
bei etc. La nivelul cabinei, se poate verifica funcţionarea
sis temelor de climatizare, hands-free, comunicare, com -
puter de bord, navigaţie etc.

Protecţia şi siguranţa muncii
Şi pentru că tot am discutat despre securitate şi sigu -

ranţă, protecţia muncii ar trebui să deţină un capitol
separat şi foarte important în orice manual al şoferului.
Deşi suntem tentaţi să considerăm „protecţia muncii” o
formalitate cu iz comunist, nu este un lucru de ignorat,
ci, din contră, este un aspect esenţial al activităţii oricărei
companii din orice domeniu. Regulile de siguranţa muncii
pot fi diferite, în funcţie de domeniul de transport vizat,
şi trebuie avute în vedere astfel de linii directoare şi în
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MMaannuuaalluull  şşooffeerruulluuii
Din ce în ce mai multe companii de transport din România decid să
elaboreze un „manual al şoferului”, prin intermediul căruia le aduc
la cunoştinţă conducătorilor auto regulile de conduită valabile în
firmele la care s-au angajat. Acestea includ nu numai elemente
specifice companiei respective, ci şi prevederi legislative sau
reguli general valabile privind relaţiile cu clienţii, protecţia muncii,
securitatea personală şi a mărfurilor etc.
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ceea ce priveşte încărcarea, descărcarea, cuplarea şi
decuplarea semiremorcii, comportamentul în diferitele
tipuri de depozite etc. Tot aici pot fi precizate şi elemente
legate de securitatea personală a şoferului, siguranţa
încărcăturii şi, nu în ultimul rând, politicile (şi modul de
comportament) privind imigraţia ilegală, care a devenit
în ultima vreme cea mai mare problemă a transporturilor
rutiere către Vestul Europei. 

Conduită preventivă şi consum
Orice transportator pune accentul pe conducerea

eco nomică. Astfel, unii transportatori chiar au elaborat
un sistem de recompensare şi stimulare a economiei de
com bustibil, iar manualul şoferului, în acest sens, ar fi
bine să includă:

- detalierea sistemului de recompensare a consumului
eco nomic (acolo unde este cazul);

- consumul normat al autovehiculului, consum mediu,
limite maxime;

- reguli de exploatare optimă a autovehiculului;
- recomandări generale privind conducerea eco no -

mi că, precum şi specifice mărcii şi modelului de auto -
ve hicul utilizat;

- recomandări, instrucţiuni şi reguli privind politica le -
ga tă de combustibil a firmei, utilizarea cardurilor de com -
bustibil, monitorizarea consumului, folosirea staţiilor de
carburant de incintă etc;

- elemente ale conduitei preventive: limite de viteză,
efectuarea virajelor, traversări poduri, viaducte, treceri
pe sub pasarele, limite de înălţime etc.

Transportul intern
şi internaţional
Deşi unele elemente pot fi incluse, aşa cum am su -

bliniat, în alte capitole sau secţiuni, considerăm importantă
crearea unor secţiuni dedicate elementelor specifice ale
transporturilor interne, internaţionale sau speciale, care
să trateze elemente specifice profilului de activitate a
com paniei. Este recomandabil a fi incluse:

- elemente privind comanda de transport;
- coordonarea activităţii de transport;
- documente care trebuie să existe asupra şoferului

(sau la bord);
- obligaţiile şoferului la încărcare şi descărcare;

- elemente privind transportul comunitar şi extra co -
mu nitar (inclusiv reguli legate de cabotaj şi legislaţia
muncii);

- măsuri privind cazurile de deteriorare a mărfii sau
le gate de întârzieri la livrare;

- reguli ITP (unde este cazul) şi de manipulare a
agre gatelor frigorifice;

- reguli ADR (unde este cazul);
- reguli operare cisterne sau silozuri (alimentare sau

des tinate transportului produselor chimice - dacă este
cazul);

- reguli specifice pentru transporturi agabaritice (unde
este cazul);

- reguli transport în construcţii (idem);
- reguli ambalare şi etichetare produse periculoase

(când este cazul);
- reguli privind transportul de maşini şi echipamente

(idem);
- alte prevederi specifice domeniului de activitate sau

companiei respective.
În speranţa că v-am putut oferi câteva puncte de

reper privind unul dintre cele mai utile instrumente în
rela ţia cu ambasadorii companiei dumneavoastră, aştep -
tăm și alte sugestii sau moduri de lucru pe care le con -
si deraţi utile activităţii pe care o desfăşuraţi, pentru a
putea elabora, împreună cu dumneavoastră, un ghid de
lu cru complet în ceea ce priveşte bunele practici în trans -
porturile rutiere.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Prevederi legale
Necunoaşterea legislaţiei din domeniu nu reprezintă
niciodată o scuză pentru greşelile penalizabile. Iar
atunci când este vorba despre AETR, se poate ajunge
la niște amenzi exorbitante, atât pentru şofer, cât şi
pentru companie. Astfel, orice manual al şoferului ar
trebui să conţină:
- prevederile legale AETR, nu numai regulile, ci şi

posibilele sancţiuni, atât la nivel naţional, cât şi în
diferitele ţări în care compania efectuează
transporturi;

- instrucţiuni privind echipamentele care măsoară
timpii de conducere şi odihnă;

- instrucţiuni privind documentaţia obligatorie în
activitatea de transport (licenţe, asigurări,
documente marfă);

- prevederi legislative privind sarcina pe osie, sarcina
utilă şi masa totală autorizată a vehiculului;

- elemente de legislaţie privind transporturile speciale
(acolo unde este cazul);

- elemente privind legislaţia muncii - contracte,
diurne, salarizare etc;

- elemente privind Codul rutier etc.
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C omunicarea nu mai este un
pro ces opţional, deoarece
face parte din cotidian. Pa -

troni/ma nageri de transport sau şoferi,
la firmă, acasă, pe stadion, în metrou
sau în propria maşină, toţi comunicăm.
Problema nu este dacă noi comuni -
căm, ci cum comunicăm. Pentru ca
un patron/manager de transport să
aibă autoritate, să aibă o anumită
poziţie faţă de şoferi, dar şi faţă de
ceilalţi angajaţi ai firmei (mecanici,
per sonal administrativ etc) este vitală
existenţa unei strategii de comunicare
bine articulată. Fără această strategie,
per formanţele sunt, în general, mo -
des te, în ciuda unor eforturi mana ge -
riale deosebite. 

Este general acceptat că profesio -
na lismul unui patron/manager de
trans port nu stă doar în calitatea per -
soa nei sau a competenţei oferite de
a ceasta, ci şi în metodele de co mu -
ni care practicate. Ştim oare să comu -
nic ăm, să transmitem mesaje şoferilor,
ştim oare să şi ascultăm ce spun
aceştia? Şi, nu în ultimul rând, ştim să
stăm de vorbă cu noi înşine? Putem
să ne definim în mod clar strategia de
comunicare? Chiar dacă avem un
mesaj strălucit şi soferi bine pregătiţi,
dacă nu dispunem şi de o strategie co -
mu nicaţională adecvată şi coerentă,
în final firma va avea de suferit. Şi nu
numai firma... să fim realişti... înainte
de firmă, indiferent cât de devotaţi am
fi acesteia, primează propria noastră
per soană, familia noastră, statutul nos -
tru. Lipsa comunicării reale, chiar dacă
vorbim cu ceilalţi, chiar dacă ştim să
dăm ordine şi directive, creează în
timp o stare de stres, o stare de au -
to izolare, care duce la agresivitate şi
neîncredere în propriile acţiuni şi în
pro pria competenţă. Psihic, ne simțim
obo siţi, nu mai avem iniţiativă, uneori
la persoanele cu rezistenţă nervoasă
scă zută apare fenomenul de „non
com bat”. Considerăm că atâta putem,

că şoferii sunt „şoferi” şi că nu ne pu -
tem înțelege cu ei. 

Să învățăm...
Arta de a comunica nu este un

pro ces natural ori o abilitate cu care
ne naştem. Trebuie să învăţăm să co -
mu nicăm. „E în zadar să vorbeşti celui
care nu vrea să te asculte”, spunea
Mihai Eminescu. Nimic mai adevărat.
Scopul comunicării în procesul de co -
or donare şi conducere este, în primul
rând, să reuşim să-i facem pe cei că -
rora ne adresăm să ne asculte şi să
ne înţeleagă; aşa putem să aten ţio -
năm şoferii, să-i informăm, să le ex -
pli căm ceva, să le descriem o acţiune
sau un fenomen şi, mai ales, să-i mo -
ti văm, să-i mobilizăm, să-i convingem. 

La rândul nostru, trebuie să învă -
ţăm să ne ascultăm şoferii, să ştim când
şi pe cine să ascultăm (nu de al ta, dar,
de la a asculta şi până la „a bârfi”, nu
este decât un pas!); tot noi, „şefii”,
trebuie să ştim să ne aşezăm în fotoliu
şi să dialogăm cu noi. Să ne ana -
lizăm şi, mai ales, să ne a pre   ciem o -
biec tiv activitatea şi ra por turile cu
cei  lalţi. Lipsa co mu ni  cării atrage o
în  de părtare imi  nentă față de șo -
feri, de e chi   pă în spe cial,
de so cietate în ge -
ne ral. 

Semne şi coduri
„Ca să pregăteşti o bună cuvân -

ta re spontană îţi trebuie mai mult de
trei săptămâni”, scria Mark Twain. Co -
mu ni ca rea prin limbaj se poate face
ver bal, în scris sau non verbal (ex pre -
sia fa cială, po zi ţia,
miş carea, îmbră că -
mintea etc). În pre -
zent, o pondere ex -
trem de importantă în
comunicare o au sis -
te mele in for matice şi

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Ştim să
comunicăm?
Putem transmite astăzi o idee în jurul lumii în numai 70 de secunde,
dar ne trebuie uneori ani ca să fim înţeleşi de cei de lângă noi...
Poate cel mai important, dar şi cel mai acut risc la care ne supune
statutul de patron sau de manager de transport este acela de a nu
fi înţeleşi sau de a fi înțeleşi greşit de către şoferi.

Principala problemă în
ceea ce priveşte
comunicarea este iluzia
că ea a avut loc.

(Albert Einstein)
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plat for mele de socializare. Indiferent
de for ma în care se rea li zează, orice
formă de comunicare implică creaţie
şi schimb de înţelesuri. Aceste în ţe -
lesuri sunt reprezentate prin „semne”
şi „co duri”. Se pare că oa menii au o
ade vă rată nevoie să „citească” în -
țelesul tuturor acţiunilor umane.
Observarea şi înţelegerea acestui
proces poate să ne facă să fim mai
conştienți re fe ritor la ce se întâmplă
când co mu ni căm, la modul în care
este percepută de către ceilalţi intenţia
noastră de a co munica. 

Suntem oameni cu calităţi, dar şi
cu defecte, avem (oricât de obiectivi
am vrea să părem) simpatii, dar şi
anti patii, suntem bine dispuşi sau nu,
poate avem şi noi problemele şi neca -
zu rile noastre... şi, pe lângă toate a -
ces tea, conducem o activitate în trans -
porturile rutiere, care se bazează în
principal pe şoferi, cu care trebuie să
comunicăm, care trebuie să înţeleagă
şi să execute corect ceea ce le spu -
nem. Șoferi care, la rândul lor, sunt la
fel ca noi... au calităţi, dar şi defecte,
au simpatii şi antipatii, sunt bine di s -
puşi sau nu, poate au, și ei, pro ble -
me le şi necazurile lor... Nu este uşor
să se co munice, să existe un dialog
(şi nu un monolog, cum se întâmplă
de mul te ori!) între patron/manager
de trans port şi şofer. 

Primele sentimente trăite de şofer
când i se adresează pa -

tronul/ma na ge rul de
transport sunt de ne -
linişte şi ne mul ţu mire.
„Şeful” intuieşte sen -
 ti men tele con du că -
torului auto şi, la rân -
dul lui, începe să aibă
un sentiment de frus -
tra re la gândul că
aces ta nu-i acordă

respectul cuvenit, că nu va înţe lege ce
i se va cere, că va fi „câr co taş şi
nesupus”. Aceste sentimente pro duc
comportamente tipice per sona lităţii
fiecăruia din cei doi pro ta gonişti ai
relaţiei. Cazul cel mai neproductiv este
al acelor pa troni/ma nageri de transport
care în plan psi ho logic sunt excesiv
de preocupaţi de propria lor persoană
şi care, ne ma ni fes tând interes faţă de
şoferi sau de cele spuse de aceştia,
ajung să fie inca pabili să poarte o
conversaţie, totul reducându-se la un
monolog. Mo nolog care trece pe lângă
urechile celor ce trebuiau să audă...
Dialogul practic nu există şi informaţia
se trans mite trunchiat şi, de cele mai
multe ori, sub forma unei dispoziţii
autoritare şi de nediscutat. Nimeni nu
spune că ordinele, dispoziţiile, până
la urmă sar ci nile curente sau
ocazionale trebuie dis cutate sau
comentate de şoferi. Nu mai că modul,
strategia de comuni care creează
climatul în care şoferul ac ţionează...
Lipsa acestui climat co mu nicaţional
pozitiv duce - chiar dacă, la început,
conducătorul auto îşi rea li zează corect
sarcina - la scăderea randamentului,
la un climat tensionat, ajungându-se
în cele din urmă la sa tu raţie şi la
situaţia în care şoferul re fu ză rolul de
executant pasiv. Apar sin cope în
activitate, refuzul de comu ni care cu
beneficiarii, chiar un com por tament
agresiv în trafic, căutarea unui alt loc
de muncă.

Comunicarea
nonverbală
Atâta timp cât există o bună comu -

ni care, există şi un randament maxim.
O firmă de transport nu funcţionează
în mod automat datorită unei dinamici
interioare sau a unui sistem de cerinţe;
ea funcţionează pentru că şoferii aflaţi
în diferite locuri îşi fac treaba, iar ceea
ce fac este rezultatul modului cum de -
fi nesc situaţia în care sunt chemaţi să
ac ţioneze. Patronul/managerul de
trans port este cel care prin strategii
adec vate de comunicare creează şo -

ferilor posibilitatea de a „şti” de ce şi
cum să acţioneze.

Pe lângă limbajul scris sau verbal,
un rol deosebit de important îl are
comunicarea nonverbală. 

Încercaţi să vă imaginaţi că sunteţi
în faţa unei camere de luat vederi şi
că sute de mii de oameni urmăresc
ceea ce spuneţi, ce faceţi. Mulţi din
cei puşi în astfel de situaţii se vor simţi
stingheriţi şi, mai ales nu vor şti ce să
facă, de exemplu, cu mâinile! La scară
mai mică, fiecare patron/manager de
transport vorbeşte şi prin gestica sa
şoferilor, fiind, la rândul său (că vrea
sau nu), urmărit permanent de „ochiul”
a cestora. Şi nu sunt puţini cei a căror
pre zenţă şi implicit comunicare non -
ver bala nu-i avantajează în nici un fel.
Emoţiile sunt de vină... vor încerca
unii o explicaţie. Oare doar emoţiile?
Din bătrâni se spune că un gest face
cât o mie de cuvinte. Felul în care
vorbim este de trei ori mai important
decât cuvintele pe care le folosim. Şi
nu numai cum vorbim. Prezența fizică
generală, modul în care ne îmbrăcăm,
ges tica şi mimica sunt tot atâtea mo -
da lităţi de a comunica, de a reuși să
ne impunem în faţa celorlalţi, de a de -
veni credibili şi, mai ales, de a fi înțe -
leşi şi acceptaţi. Comunicarea nonver -
ba lă este bidirecţionată. Aşa cum noi
putem să ne impunem, așa cum,
„citind” pe alţii, putem să-i cunoaştem,
aşa şi ceilalţi din comportamentul
nostru nonverbal pot afla multe despre
noi şi, mai ales, din ceea ce numim
generic „puncte slabe”.

Comunicarea nonverbală nu este
o formă de comunicare utilizată doar
de mimi sau surdo-muţi. E mai de gra -
bă un paralimbaj, care îţi permite să
fii expresiv, să transmiţi un mesaj fără
să spui vreun cuvânt şi, de asemenea,
să înţelegi mesajele transmise de alţii. 

Nu este uşor, dar merită să
încercaţi.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575

Mini ghid 
de comunicare nonverbală

Limbajul nonverbal este important nu numai atunci când comunicăm cu
şoferii; apelăm la el cu succes şi pentru întâlnirile de afaceri. 
Iată un mini ghid de comunicare nonverbală eficientă: 
• Zâmbiţi. Veţi părea mult mai dispuşi spre comunicare. 
• Menţineţi contactul vizual. Veţi fi perceput ca mult mai sincer, mai onest şi

mai informat.
• Invitaţi interlocutorul să răspundă doar după ce i-aţi dat timp să se

gândească. Veţi fi considerat politicos dacă veţi obţine răspunsul fără a
întrerupe interlocutorul.

• Purtaţi o îmbrăcăminte şi adoptaţi o ţinută corespunzătoare. 
• Încurajaţi interlocutorul. Menţineţi o expresie facială plăcută şi aprobaţi cu

mişcări uşoare ale corpului pentru a arăta interes.
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P rin intermediul unui comunicat
de presă remis redacției, Uniu -
nea Națională a Transpor ta -

to rilor Rutieri din România - UNTRR
semnalează, o dată mai mult, criza
acu tă de șoferi profesioniști cu care
se confruntă transportatorii rutieri din
România, cu impact negativ asupra
competitivității acestui sector important
al economiei naționale.

Cererea de forță calificată de mun -
că în transporturile rutiere inter na -
ționale este tot mai prezentă în Ro -
mâ  nia și în UE. Transportatorii rutieri
- companii multinaționale și companii
cu capital românesc se confruntă cu
lip sa de șoferi profesioniști, având ca -
mioane care nu pot fi operate pentru
că nu sunt șoferi disponibili pe piață.

Transportatorii români au nevoie
de soluții europene urgente și eficiente
la această criză acută de șoferi pro -
fe sioniști, pentru ca industria româ -
neas că de transport rutier să poată
con tinua să opereze în parametri buni.

Programe de formare
vocațională
În acest context, UNTRR a solicitat

au torităților române și europene mă -
suri urgente de atragere a tinerilor de
la vârsta de 18 ani în sectorul transpor -
turilor, prin programe europene de for -
mare vocațională ca șoferi profe sio niști. 

UNTRR subliniază faptul că Par -
la mentul European și Comisia Euro -
pea nă consideră că România poate

permite tinerilor de la vârsta de 18 ani
să devină șoferi profesioniști. 

Uniunea a solicitat modificarea
cadrului legal în acest sens, existând
în grijorarea că actuala lipsă de șoferi
profesioniști ar putea fi cauzată și de
le gislația din România care stabilește
vârsta minimă de 21 de ani pentru
permisele de conducere de categoriile
C și CE, în conformitate cu prevederile
Directivei 2006/126/EC referitoare la
permisele de conducere - pentru că,
du pă absolvirea educației secundare
(liceului), tinerii cu vârste între 18 și
21 de ani caută alte oportunități de
an ga jare și nu își mai schimbă opțiu -
nile ulterior pentru a deveni șoferi
profesioniști. 

Comisia Europeană a răspuns
UNTRR că nu s-ar opune ca România
să aplice vârsta minimă de 18 ani pre -
cizată de Directiva 2003/59/CE referi -
toa re la formarea șoferilor pro fe sio -
niști, prin derogare de la prevederile
Di rectivei 2006/126/EC referitoare la
permisele de conducere, așa cum pro -
ce dează și alte State Membre, fapt
în tărit și de răspunsul primit de aso -
cia ția noastră din partea Parlamentului
European - Comisia pentru Transport
și Turism. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

UNTRR cere...

Șoferi de TIR
de la 18 ani
Criza acută de șoferi profesioniști afectează competitivitatea
transportatorilor români și trebuie tratată ca o prioritate națională.
UNTRR solicită autorităților măsuri urgente pentru formarea
vocațională a tinerilor de la vârsta de 18 ani ca șoferi
profesioniști.

Măsuri urgente
Propuse de către UNTRR autorităților române în ceea ce privește criza
șoferilor profesioniști din România: 
- Stabilirea vârstei minime de 18 ani pentru obținerea permisului de

conducere pentru categoriile C și CE prin modificarea legislației naționale
relevante.

- Recunoașterea actualei crize a șoferilor profesioniști ca fiind o prioritate
națională și alocarea de fonduri europene pentru creșterea angajării în
sectorul transporturilor rutiere din România, inclusiv prin programe de
formare vocațională ca șoferi profesioniști a tinerilor - NEETs (Not in
Education, Employment or Training) din mediul rural.

- Înființarea unei rețele naționale de școli vocaționale specializate în
furnizarea educației profesionale și competențelor tehnice de care tinerii au
nevoie pentru a fi angajați ca șoferi profesioniști. 

Cadru legal
Asigurarea cadrului legal pentru
organizarea și finanțarea unor
programe europene de formare
vocațională ca șoferi profesioniști
pentru tineri de la vârsta de 18 ani
ar putea oferi o soluție reală la
actuala lipsă a șoferilor
profesioniști, răspunzând astfel
atât nevoilor reale ale companiilor
de transport rutier din România,
cât și ale tinerilor români în
căutarea unui loc de muncă bine
plătit.Foto: Jean Mihai PÂLȘU
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I B Cargo este o casă de expediţii
in dependentă ce operează la ni -
vel mondial din anul 2008. Com -

pa nia are sedii în Bucureşti şi Con -
stanţa şi oferă servicii de transport pe
orice rută comercială din lume, aerian,
maritim sau rutier. Cu o echipă de 61
de profesionişti în expediţii, compania
a avut în 2015 o cifră de afaceri de a -
pro ximativ 19,02 milioane de euro,
înre gistrând o creştere de 31% faţă de
anul precedent.

Principalele surse ale evoluţiei po -
zi tive au fost creşterea exporturilor,
per formanţele sectoarelor de auto mo -
ti ve, agricultură sau fashion, dar şi
lansa rea de servicii noi de transport
pre mium, precum On Board Courier
sau Full Charter.

„2015 a fost un an important în
ma tu rizarea economiei locale, cu efec -
te vizibile în ceea ce priveşte dinamica
importurilor şi mai ales a exporturilor.
Piaţa cere tot mai multă flexibilitate,
pre cum servicii de tip grupaj maritim,
unde avem cea mai bună expertiză,
dar şi servicii premium precum On
Board Courier”, a declarat Cătălin Pu -
tineanu, Managing Partner IB Cargo.

Compania oferă, de asemenea,
servicii de project cargo, are contracte
cu asigurători din România şi din stră -
i nă tate, pentru a furniza soluţii optime

de asigurare pentru clienţi, orga ni zea -
ză operaţiuni de comisionare vamală
şi contracte de depozitare, manipulări,
repaletizări, distribuţie locală etc.

Volume importante
Cu un portofoliu de peste 2.000

de clienţi, IB Cargo a asigurat, în 2015,
importul a aproape 46.000 de tone de
măr furi şi exportul a peste 17.000 de
tone. De altfel, reprezentanţii com pa -
niei au declarat că, la modul general,

ex porturile au o pondere de apro xi -
ma tiv 30% în activitatea IB Cargo, res -
tul fiind reprezentat de importuri. La
nivel naţional, aproape 500.000 de
tone de mărfuri au fost transportate în
2015 prin soluţiile IB Cargo. În trans -
portul aerian, compania a rulat anul
tre cut 1.304 t marfă, iar pe maritim,
în regim de grupaj (LCL) au fost ex -
pe diaţi 17.500 mc de bunuri, în timp
ce pe FCL compania a rulat 3.805
TEU. 

Pe rutier, IB Cargo a avut un rulaj
de 26.179 camioane, dintre care
22.500 au fost pe transport intern (442
clienţi) şi 3.679 pe internaţional. Cele
mai importante domenii pe intern sunt
pro dusele agricole, materialele de
con strucţii, produsele chimice şi
FMCG, iar pe internaţional echi pa -
men tele industriale, produsele far ma -
ce utice, industria automotive şi mobila.

În categoria operaţiunilor speciale
pe care le oferă compania, On Board
Courier (OBC) este un serviciu aerian
premium pentru transporturi urgenţe,
în cadrul cărora marfa ajunge la des -

IB CARGO

O creştere
constantă
IB Cargo a înregistrat al optulea an consecutiv de creştere,
raportând pentru 2015 o cifră de afaceri de 19,02 milioane de
euro. Exporturile, avansul sectoarelor de automotive, agricultură,
fashion şi serviciile noi dezvoltate au fost sursele evoluţiei din
2015. Casa de expediţii estimează o creştere a cifrei de afaceri şi
în 2016, pe fondul dezvoltării accelerate a comerţului electronic în
România.

Cătălin
Putineanu

Viitorul sună bine
Pentru IB Cargo, anul acesta a început foarte bine din punctul de vedere al
volumelor de marfă, iar consumul în România este în creştere. Cătălin
Putineanu, Managing Partner IB Cargo, susţine că procesul continuu de
maturizare a retail-ului din România va reprezenta în 2016 o importantă sursă
de creştere pentru transportatori. „Piaţa de retail, în special cea de retail
online, va influenţa dinamica importurilor prin două fenomene majore.
Retailerii locali tind să mizeze pe stocuri mai mici şi importuri mai dese
pentru a reduce costurile de depozitare, dar şi pentru a avea flexibilitate în
ceea ce priveşte oferta comercială. De asemenea, creşterea înregistrată de
retailerii din zonele de fashion şi home&deco va duce la un rulaj de volume
mari, care permite importul direct de la producători din Asia. Până în 2015,
mulţi au apelat la importuri de la reselleri din Uniunea Europeană.”
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ti naţie în maximum 48 ore de la lan -
sarea comenzii. Clientul obţine oferta
în 30 de minute şi, după preluarea
mărfii, o persoană fizică porneşte cu
pri mul zbor de pasageri pentru a livra
bu nurile la destinaţia dorită. În 2015,
com pania a organizat 244 expediţii în
regim OBC. Se lucrează în general
cu colaboratori, dar uneori se apelea -
ză şi direct la personalul firmei. 

Specializare la locul
de muncă
Cătălin Putineanu subliniază că,

pen tru o companie de expediţii, cele
mai importante investiţii sunt cele la
nivelul resurselor umane şi al sis te -
melor IT. 

Deoarece în România nu există
cursuri şi structuri de formare pro fe sio -
nală în domeniu, pregătirea perso na -
lului se realizează in-house. Mana ging
Partner-ul IB Cargo precizează faptul
că nu există o fluctuaţie prea mare de
personal, fiind vorba de un domeniu în
care este greu să găseşti spe cialişti.
„Oamenii care lucrează deja în
industrie, care au experienţă şi ceva
de oferit, sunt cei mai căutaţi. Dacă
este vorba despre transportul rutier,
luăm uneori şi proaspăt absol venţi de
studii superioare sau juniori cu 1-2 ani
de experienţă, pe care îi formăm noi.
La aerian şi maritim, este preferabil ca
personalul respectiv să aibă deja
cunoştinţe în domeniu sau să aibă o
conexiune cu acesta, de exemplu să
fi lucrat la un client care să fi beneficiat
de astfel de servicii şi înţelege cât de
cât despre ce e vorba. Dar şi aici am
format propriii noştri oa meni de-a lungul
timpului”, a subliniat Cătălin Putineanu. 

Aplicaţie dedicată
În ceea ce priveşte inovaţiile din

domeniul IT, IB Cargo dezvoltă, în pre -
zent, alături de un partener extern, o

aplicaţie destinată departamentului de
transport rutier. „Avem aproximativ 100
de camioane care rulează ex clu siv
pentru noi şi trebuie să ne asi gu răm
că aceste vehicule circulă tot timpul.
Dimineaţa, personalul nostru trebuie
să dea minimum 100 de tele foa ne
pentru a vedea care este poziţia fie -
cărui camion în parte, iar acest lucru
ia foarte mult timp şi costă foarte mulţi
bani. Atunci ne-am gândit la dezvol ta -
rea unei aplicaţii de mobil prin care să
putem vedea statusul fiecărui ca mion”,
spune Cătălin Putineanu. „Şo fe rul va
trebui să instaleze această apli caţie
pe smartphone şi să aibă în per ma -
nenţă telefonul deschis. Prin in ter me -
diul acesteia, vom putea vedea direct,
online, pe o hartă digitală, atât poziţio -
na rea vehiculului, cât şi starea aces -
tuia (încărcat, descărcat etc), ceea ce
va economisi foarte mult din timpul
dispecerilor. Aplicaţia va fi gata cel mai
probabil în luna iunie şi, în cea de-a
doua fază, ne gândim să im ple mentăm
o interfaţă şi pentru clienţii care sunt
interesaţi de localizarea măr furilor lor.”

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro



.............................................................................................................................................. februarie 201640

L
ID

E
R

I 
IN

S
P

IR
A

Ț
I

D ar oamenii sunt imperfecți.
Formează echipe imperfecte.
De fapt, ceea ce îi aduce

împreună îi și desparte - colaborarea.
Colaborarea dintre oameni, echipe,
departamente, proiecte este cimentul
care unește fiecare parte a org a ni za -
ției cu cealaltă și o face să funcționeze,
exact ca un automobil. Paralela pe
care o fac între o organizație și un au -
to mobil nu este întâmplătoare, ambele
sunt sisteme și sunt câteva principii de
funcționare eficientă, care se pot
aplica în ambele cazuri.

În aceeași 
direcție...
Unul dintre ele este legat de di -

rec ție, sau cum spunea un client „dacă
ai putea face în așa fel încât toată
lumea dintr-o organizație să meargă
în aceeași direcție, ai putea domina
orice ramură economică, pe orice pia -
ță, ai putea face față oricărei concu -

ren țe, în orice moment”. Este opinia
unui Director General cu a cărui echi -
pă de management am lucrat în cali -
tate de coach, tocmai pentru a face
ma șinăria să funcționeze la întregul
ei potențial.

Echipa respectivă avea o istorie
destul de lungă de lucru împreună.
Di rec torul General i-a recrutat pe toți
atunci când au deschis filiala din
România acum 10 ani, iar pe parcurs
a mai venit doar un membru nou în
zona de Business Development.
Organizația activează în industria de
IT&C și este compusă din 6 manageri
seniori și Directorul General.

... pentru
performanță...
Imperfecțiunea este un profesor

foarte bun. În această echipă, deși
membrii lucrau împreună de mult timp,
nu erau eficienți împreună. Sau cel
puțin aceasta era opinia Directorului

General. Din perspectiva lui, dar și a
șe filor de la firma-mamă, filiala din
Româ nia nu avea aceeași perfor man -
ță cu filialele din alte țări, în care struc -
tura era similară.

Printre soluțiile pe care le-au găsit
pentru rezolvarea problemelor legate
de performanță, au fost consultanța
în management și coachingul echipei
manageriale. Au ales să facă un pro -
ces de coaching de echipă, care să-i
ajute să transforme sistemul pe care
l-au construit împreună într-unul per -
for mant și care învață, având în ve -
dere specificul industriei de IT.

Antrenarea unei echipe (coaching
de echipă) presupune asistarea de
către coach a ședințelor operaționale
ale echipei împreună cu câteva atelie -
re desfășurate pentru atingerea unor
re zultate specifice. Acesta a fost pro -
ce sul de coaching agreat cu echipa pe
durata unui an, în vederea atingerii
unor indicatori de performanță net
îmbunătățiți față de anul precedent.

OO  eecchhiippăă  bbiinnee
aannttrreennaattăă

O paralelă simplă pe care o voi face în acest articol este despre
faptul că organizațiile sunt precum automobilele. Nu merg singure
decât la vale. Ca să funcționeze, au nevoie de oameni. Și nu de
orice fel de oameni, ci de oamenii potriviți. De la șoferul potrivit
care să meargă pe drumul bun, până la tehnicienii din service care
să o repare bine atunci când este nevoie. De eficiența și
eficacitatea angajaților depinde cât de bine funcționează
„mașinăria” organizației.



... prin asumarea
responsabilității
Antrenamentul a atins câteva punc -

te cheie, care, odată rezolvate de echi -
pă, au facilitat producerea re zul tatelor.

Ședințele echipei se desfășurau
într-o aparentă armonie, în care toți
participau mai mult sau mai puțin și
nu decideau ceva concret și ferm, la
final. Conflictul în opinii profesionale,
care este manageriat să conducă
către noi sensuri și înțelesuri, este un
proces foarte creativ și încărcat de
ener gie. Dar, pentru a genera acest
pro ces în echipă, ai nevoie să con -
frunți luptele de putere și manipulare
între membri, coalițiile în care ei sunt
de acord să nu se schimbe nimic, adi -
că să pui toate cărțile pe masă. Ceea
ce s-a întâmplat și aici.

Un alt punct cheie al procesului
de coaching a fost legat de asumarea
res ponsabilității, fiecare manager pe
aria lui de acțiune și clarificarea am -
bi guităților legate de rezultatele care
trebuie livrate, rolul și contribuția fiecă -
ruia în livrare, sistemele de monito ri -
zare și recompensare.

Procesul de coaching s-a desfă șu -
rat pe durata unui an, primele 6 luni,
în calitate de coach, am a sis tat echi -
pa la fiecare 2 sap tă mâni și după,
o dată pe lună. Una dintre cele
mai im por tan te lecții pentru
această echipă a fost că, de
fapt, nu totul de pinde doar
de li der (Directorul Ge -
ne ral), ci suc ce sul lor
ca echipă este și res -

pon sa bi litatea lor, în aceeași măsură
cu lide rul. Iar ie șirea din starea de pasi -
vi tate și asu marea acțiunii a fost una
dintre cele mai mari realizări ale lor.

Sistem coerent și
autonom
Atunci când ești în afară și te uiți la

modul de funcționare al unui meca nism,
sistem, echipă, poți vedea ușor, coe ren -
ța sau incoerența acțiunilor din interior.
Ca acest sistem să dea rezul tate per -
for mante sunt mulți factori care trebuie
avuți în vedere, factori a căror acțiune
este una sistemică. Dar, dintr-o per -
spec tivă simplă, munca de echipă se
re duce, de fapt, la aplicarea unui număr
mic de principii coerente, cu perse ve -
rență, pe o perioadă optimă de timp.

O echipă bine antrenată este o echi -
pă care activează cu ușurință la poten -
ția lul ei maxim. Îm pre u nă dau mai multe
rezultate decât ar da suma fie cărui
de par ta ment/ma na ger în par te. 

O echipă bine an tre nată nu
are nevoie și nu este de pen -
den  tă de in-put-ul li de rului,
poate func țio na la ca pa ci -
tate ma ximă, centrată pe
rezultate și soluții, chiar
dacă liderul este pre -
zent sau absent.
Este un organism

viu, au tonom, care își cunoaște direc -
ția și o biec tivele, în care țintele de
atins sunt clare, dar și modul în
care atin ge aceste ținte este
aliniat între membrii echipei. 

Rodica OBANCEA 
rodica@rodicaobancea.ro

Rodica
Obancea
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CNADNR pune la bătaie
1,7 miliarde lei pentru
autostrăzi
Cu un buget total de 4,233 miliarde lei, CNADNR vrea să finalizeze
anul acesta, cu 1,73 miliarde lei, 95 de km de autostradă şi să
înceapă construirea altor 467,27 km, pentru care a încheiat
contracte sau are lansate licitații.

G reu de crezut, dar dacă ne
gân dim că 2015 a fost un an
„mort”, speranţele de fina li -

za re a unor licitaţii şi studii de feza bi -
litate tărăgănate pentru a li se pierde
banii la rectificări bugetare sunt mari.

Din cei 1,73 miliarde de lei, 563,88
mi lioane lei provin de la bugetul de
stat, 698,9 milioane lei - din fonduri
externe nerambursabile postaderare,
aferente cardului financiar 2014 - 2020
POIM, 374,2 milioane lei - din fonduri
ex terne nerambursabile postaderare,
aferente POS-Transport 2007-2013,
49,27 milioane lei - din credite externe
de la BEI şi BERD şi 43,78 milioane
lei, din fonduri externe nerambursabile
preaderare (ISPA).

Inaugurările programate sunt: lo -
turile 3 şi 4 ale autostrăzii Sebeş - Tur -
da (12,4 km şi respectiv 16,3 km); lotul
3 al autostrăzii Lugoj - Deva (21,14
km) şi o parte din loturile 2 şi 4 ale
acestui tronson (în lungime de 15 km
şi respectiv 22,13 km); tron so nul Gilău
- Nădăşelu, de 8,7 km, asta dacă
problemele de mediu vor fi rezolvate.

Din cei 467 de km de autostradă
prevăzuţi să intre în şantier, 169,19
km vor fi construiţi în concesiune, din
care 48 km sunt la autostrada de
centură a municipiului Bucureşti/sector
Cen tura Sud şi 121,19 km, la auto -
stra da Craiova-Piteşti. Alţi 198,38 km
vor primi finanţare europeană (71,88
km Dumbrava - Deva, 70 km Sebeş
- Turda şi 56,5 km Câmpia Turzii -
Ogra - Târgu Mureş) iar 99,7 km vor

fi realizaţi cu bani de la bugetul de
stat (3,325 km din secţiunea Bucureşti
- Moara Vlăsiei, ultimii din autostrada
Bu cureşti-Ploieşti; 60,25 km au -
tostrada Braşov - Borş, secţiunea Su -
pla cu de Barcău - Borş; 8,7 km - tron -
so nul Gilău-Nădăşelu; 16,8 km -
Nă dăşelu - Mihăieşti; 0,32 km - fina -
li zarea lucrărilor Câmpia Turzii - Gilău;
10,3 km, capetele autostrăzii Co mar -
nic - Braşov, respectiv sectoarele Co -
mar nic-Predeal şi Predeal - Cristian
plus drumul de legătură).

Din total, cele mai mari fonduri
sunt rezervate Coridorului IV Paneu -
ro pean, respectiv 654 milioane lei, din
care 453,55 milioane lei pentru auto -
stra da Sibiu-Nădlac şi 196,5 milioane
lei pentru autostrada Cernavodă-Con -
stanţa. Alți 574,9 milioane lei sunt pre -
văzuţi pentru autostrada Braşov - Târ -
gu Mureş - Cluj - Oradea, iar 210
m ilioane lei, pentru autostrada Bu cu -
reşti - Braşov. Pentru tronsonul de
autostradă Sebeş-Turda sunt bugetaţi
246,5 milioane lei.

1,7 miliarde lei,
pentru drumuri şi
centuri
Alţi 1,7 miliarde de lei din bugetul

to tal de 4,233 miliarde de lei aferent
a cestui an (cu 0,77% mai mare față
de 2015) sunt rezervaţi de CNADNR
reabilitării drumurilor naţionale (948,8
milioane lei), centurilor ocolitoare
(740,5 milioane lei). Pentru reabilitarea

de poduri şi pasaje de pe drumuri na -
ţionale sunt alocaţi 145,1 milioane lei.

La capitolul şosele de centură, anul
acesta sunt prevăzuți a fi exe cu tați
229,32 km, conform contractelor aflate
în derulare sau în procedură de licitație
începută anul trecut. Variantele de
ocolire cu finanțare de la bugetul de
stat însumează 53,14 kilometri şi sunt:
Rădăuți (16,58 km), Oradea (1,78 km),
Satu Mare (19,54 km), Buș teni (1,02
km), Comarnic (2,85 km) și Bârlad
(11,37 km). Şoselele de cen tu ră cu
finanțare nerambursabilă în su mează
176,18 km: Carei (10,45 km), Brașov
(12,212 km), Tecuci (6,945 km),
Craiova Sud (6,291 km), Târgu Jiu
(19,95 km), Caracal (10,35 km),
Mihăilești (3,18 km), Bacău (30,7 km),
Târgu Mureș (11,64 km), mo der ni zarea
centurii rutiere a Capitalei între A1-
DN7 și DN2 - A2 (20,145 km), lăr gi -
rea la 4 benzi a centurii București Sud,
între A2 km 23+600 și A1 km 55+520
(31,92 km), Suceava (12,40 km).

Programul de reabilitare/mo der ni -
za re a drumurilor naționale prevede
exe cuția a 792,54 kilometri, din care
487,26 km de drumuri naționale vor
beneficia de finanțare externă ne ram -
bursabilă postaderare, 230,03 km -
de finanțare externă rambursabilă, iar
75,25 km vor fi reabilitați/modernizați
cu finanțare de la bugetul de stat și
ISPA.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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PROTOCOL 
BVB - MCSI

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi
Ministerul Comunicaţiilor şi Pentru
Societatea Informaţională (MCSI)
au semnat în 5 februarie un
protocol de colaborare dedicat
sprijinirii IMM-urilor din sectorul
IT&C. Cele două entităţi vor
demara împreună o serie de
programe, menite să aducă
antreprenorii mai aproape de
piaţa de capital, prin finanţarea pe
piaţa AeRO şi pe piaţa principală
a BVB. „În primăvara acestui an
va fi demarat un program de 6
săptămâni, cu 6 workshopuri ale
IMM-urilor din IT&C care îşi vor
prezenta afacerea în faţa
investitorilor. Programul este o
platformă pentru noi emitenţi
privaţi pe piața AeRO, menit să
reinventeze pitchingul pentru
investitori în perspectiva listării şi
să conecteze IMM-urile bune cu
investitorii individuali, manageri de

fonduri, private equity, business
angels şi persoane fizice care
provin din programele
educaţionale BVB. Pe lângă
conectarea companiilor cu
investitorii, platforma va beneficia
de un parteneriat editorial unic, cu
mass-media şi bloguri specializate
pe economic, IT&C,
telecomunicaţii şi servicii",
precizează un comunicat comun.

CREȘTERE ECONOMICĂ
DE 3,7% ÎN 2015

Creşterea economică a fost de
3,7% în 2015 faţă de 2014, după
ce PIB-ul României a consemnat
în T4 o creştere cu 3,7%, pe serie
brută, faţă de T4 din 2014 şi faţă
de întreg anul 2015, arată
estimările semnal ale Institutului
Naţional de Statistică (INS).
Ca serie ajustată sezonier,
creşterea economică s-a plasat în
T4 la 1,1% faţă de trimestrul
anterior, iar comparativ cu T4 din
2014 a fost de 3,8%.
„Ca urmare a revizuirii seriei brute
a PIB trimestrial pentru anii 2012-
2014 în vederea reconcilierii cu
datele anuale (2012 şi 2013 –
varianta definitivă, 2014 – varianta
semidefinitivă) şi a includerii
estimării Produsului intern brut
pentru trimestrul IV 2015 în seria

trimestrială, seria ajustată
sezonier a fost recalculată, indicii
de volum fiind revizuiţi faţă de a
doua variantă provizorie a
Produsului intern brut pentru
trimestrul III 2015, publicată în
comunicatul de presă nr. 21 din
15 ianuarie 2016″, se arată în
comunicatul INS. Astfel, din T1 din
2015 faţă de T4 din 2014
creşterea economică a fost
revizuită de la 1,4% la 1,3%. În T2
din 2015 s-a înregistrat o scădere
de 0,2% faţă de T1, în loc de
stagnare, iar în T3 revizuirea a
fost în plus cu 0,1 puncte
procentuale, de la 1,4% la 1,5%,
comparativ cu T2.

INVESTIȚII MAI MARI
ÎN REGIUNE

Investitiiile în ţările din Europa
Centrală şi de Est (excluzând
Rusia) au crescut cu 25% în 2015
comparativ cu anul precedent şi
au atins cifra de 9,9 miliarde euro.
Dacă avansul anual era aşteptat,
performanţele generale depăşesc
previziunile şi conturează un
tablou cu o destindere
semnificativă a pieţelor din
regiune, arată raportul CBRE care
analizează investiţiile imobiliare în
Europa Centrala și de Est.
Investițiile străine au continuat să
fie dominante în regiune, fondurile
de investiții americane
înregistrând achiziții însemnate de
portofoliu, în valoare totală de 160
de milioane de euro. Investițiile
Statelor Unite în Europa Centrală
și de Est reprezintă 30% din total,
față de 23% în 2014, fondurile
americane investind în toate țările
regiunii. Germania a fost al doilea
cel mai mare investitor, cu 23%
din totalul investițiilor în regiune,
față de doar 12% în 2014.
Prezența Germaniei în top se
datorează în parte și activității
investiționale a Union Investment,
cel mai important investitor
german în regiune.

DSV ACHIZIȚIONEAZĂ
UTI WORLDWIDE

Grupul DSV a finalizat, la sfârșitul
lunii ianuarie, procedura de
achiziționare a companiei UTi
Worldwide Inc. Această fuziune
propulsează DSV pe locul 4 în
topul furnizorilor globali de servicii
3PL.
UTi este furnizor global de servicii
de transport și logistică având
21.000 de angajați în 58 țări. Cu

CHEP România, subsidiara
liderului global în servicii de
reutilizare prin închiriere a
paleților, îşi anunţă intrarea
pe piaţa serviciilor logistice
din industria lactatelor, ca
partener al Delaco, unul
dintre principalii jucători de
pe acest segment. Furnizorul
de soluţii logistice va prelua
administrarea operaţiunilor
cu paleţi, aferente activităţii
de distribuție, prin
implementarea serviciului de
reutilizare prin închiriere a
paleţilor.
Delaco devine, astfel, primul
jucător de pe piaţa lactatelor
care demarează un proces
de eficientizare a lanţului
logistic, prin conversia la
sistemul de pooling oferit de
CHEP. 
Principalele avantaje ale
externalizării operaţiunilor
de gestiune a paleţilor sunt
reducerea costurilor şi a
riscurilor operaţionale,

scurtarea timpului de livrare
şi îmbunătăţirea
disponibilităţii la raft a
produselor - zone prioritare
atât pentru producători, cât
şi pentru marile lanţuri de
magazine. De asemenea,
prin sistemul de pooling,
companiile sunt scutite de a
declara către autorităţi
ambalajele introduse pe
piaţă, precum şi de plata
taxelor de mediu aferente.

CHEP ROMÂNIA - PARTENER DELACO
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sediul central în California, SUA,
UTi oferă întreaga gamă de soluții
logistice, cum ar fi: servicii de
transport aerian, maritim și rutier,
depozitare și distribuție sau
servicii de vămuire. Fuziunea
dintre DSV și UTi creează una
dintre cele mai puternice rețele de
transport și logistică din lume.
Compania nou formată va avea
peste 40.000 angajați, mai mult
de 1.000 de birouri în peste 80 de
țări și 4,7 milioane mp spații de
depozitare. În viitor, imediat ce
procesul de integrare se va
încheia, compania nou creată va
funcționa sub numele de DSV.
În România, DSV își desfășoară
activitatea în 6 sucursale și
administrează 60.000 mp spațiu
depozitare Clasa A, oferind
servicii de logistică – depozitare,
distribuţie, servicii cu valoare
adăugată, transport internaţional
de marfă rutier, maritim şi aerian,
transport intern, proiecte speciale
și transporturi agabaritice,
asigurare cargo şi formalităţi
vamale. UTi Logistics România
oferă servicii de transport maritim
și aerian, în 2014 înregistrând o
cifră de afaceri de 22 de milioane
de RON şi 9 angajaţi.

CENTRU 
OPERAȚIONAL UPS 
LA CLUJ

UPS introduce un nou
segment de zbor cargo și
deschide un centru operațional la
Cluj-Napoca. UPS conectează
astfel 44 de orașe din opt județe
situate în regiunea de centru-Nord
a României la hub-ul european
din Koln/Bonn, Germania. Prin
introducerea noului segment de
zbor, UPS va oferi în această
regiune ore maxime mai târzii de
preluare a expedițiilor de export

aeriene. Cele opt județe în care
au fost extinse orele maxime de
preluare a expedițiilor
internaționale de export aerian
sunt: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj,
Maramureș, Mureș, Sălaj, Satu
Mare și Sibiu. Regiunea de
centru-Nord a țării este hub de
producție pentru companii
multinaționale și IMM-uri în
domenii precum automotive,
textile și producție industrială.
Noul centru operațional de la Cluj-
Napoca urmează îmbunătățirii
serviciului de export pentru
expedițiile preluate din patru
județe din estul României (Bacău,
Iași, Neamț și Vaslui), precum și
deschiderii noului centru
operațional din Timișoara.
Totodată, UPS a îmbunătățit
recent serviciul de import oferit în
două centre importante de
business din Vestul și centrul țării,
Oradea, respectiv Sibiu. De
asemenea, anul trecut, serviciul
UPS Worldwide Express
Freight™ a fost extins în
România, oferind livrare door-to-
door pentru transporturile
internaționale de mărfuri
paletizate, de peste 70 de kg, în
1-3 zile.
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ARILOG FORUM 2016

Taxele în prim plan
Primul Forum ARILOG din 2016 s-a axat asupra modificărilor
Codului Fiscal şi a Normelor Metodologice aplicabile în 2016,
specialiştii Deloitte România oferind o serie de explicaţii privind
modul în care aceste schimbări se reflectă în activitatea curentă a
companiilor. Gazda evenimentului a fost compania ROMTRAILER.

A u fost abordate principalele
mo  dificări privind impozitul pe
profit şi impozitarea divi den de -

lor, modificările cotelor de TVA şi mă -
suri tranzitorii, schimbările referitoa re
la impozitele şi taxele locale (inclu siv im -
po zitarea echipamentelor de manipulat
marfă), noutăţile privind im po zitul pe
con strucţii speciale, precum şi modifi -
că rile legate de PFA şi salariul minim.

Iată câteva precizări privind modul
în care trebuie abordată modificarea
cotei TVA de la 24 la 20% începând cu
1 ianuarie. Astfel, în cazul regu la ri zărilor
avansurilor, pentru tranzacţiile facturate
în avans în 2015 care se fina lizează în
2016, avansurile parţiale trebuie regula -
ri zate aplicând regimul şi cota de la fap -
tul generator. În cazul plăţii integrale în
avans, nu se schimbă regimul, dar se
schim bă cota. Ileana Po pescu, Mana -
ger Servicii Fiscale - TVA în cadrul De -
loitte România, a ex plicat, de ase me -
nea, că regimul de im pozitare aplicabil
este cel de la data exigibilităţii, iar în
cazul tranzacţiilor do mestice supuse ta -
xării inverse avan sul păstrează regimul
din 2015. Cum arată, însă, concret
modul de apli care a acestor prevederi?

Câteva exemple
O societate achiziţionează servicii

pentru care plăteşte în decembrie
2015 un avans de 25%. Serviciile sunt
efec tiv prestate în ianuarie 2016.

- Decembrie 2015: factura avans
1.000 lei + 240 lei (TVA 24%)

- Ianuarie 2016: stornare avans -
1.000 lei – 240lei (TVA 24%)

- factura finală 4.000 lei + 800 lei
(TVA 20%)

Cota de TVA aplicabilă este cea în
vi goare la data faptului generator
(ianuarie 2016).

Societatea achiziţionează servicii
de logistică de la terţi în decembrie
2015, pentru care achită un avans de
1.000 lei plus 240 lei TVA. Serviciile
sunt prestate efectiv în ianuarie 2016,
când se realizează regularizarea
avan sului.

În februarie 2016, societatea refac -
tu rează serviciile.

- Decembrie 2015: Factura avans
servicii 1.000 lei + 240 lei TVA

- Ianuarie 2016: Stornare avans
servicii - 1.000 lei - 240 lei TVA

Factura finală servicii 2.000 lei +
400 lei TVA

- Februarie 2016: Refacturare
2.000 lei + 400 lei TVA

Facturi emise după
faptul generator
O societate achiziţionează tele foa -

ne mobile pentru angajaţii săi în luna
decembrie 2015. Societatea primeşte
o factură pentru aceste telefoane în
ianuarie 2016.

- Exigibilitatea TVA: decembrie
2015

- Ianuarie 2016: factura de 23.000
lei + 5.520 lei TVA (24%)

Tratamentul de TVA aplicabil este
cel în vigoare la data exigibilităţii (de -
cem brie 2015).

Cota de TVA aplicabilă este cea în
vigoare la data faptului generator
(decembrie 2015).

Ajustarea bazei de
TVA pentru creanțe
neîncasate
Dacă, până la începutul acestui an,

se permitea ajustarea bazei de im -
pozitare doar dacă debitorul era în fa -
liment, confirmat prin hotărâre ju de -
cătorească, definitivă și irevocabilă, în
prezent se permite ajustarea bazei de
impozitare și dacă debitorul este în
proces de reorganizare admis și con -
firmat printr-o sentință judecă to rească
pronunțată după 1 ianuarie 2016, prin
care creanța creditorului este modificată
sau eliminată (la data pro nunțării sen -
tinței). Potrivit repre zen tanților Delloite,
termenul de pre scripție limitează efec -
tele acestei pre ve deri.

Alte modificări scoase în evidență
cu ocazia forumului ARILOG țin de ma -
jorarea limitei pentru sponsorizare,
creditul fiscal fiind, în prezent, limitat la
0,5% din cifra de afaceri și 20% din im -
pozitul pe profit, la creșterea la 5% a
limitei cheltuielilor fiscale precum și la
simplificarea calculului realizat pen tru
protocol precum și pentru rezerva legală.

Meda BORCESCU 
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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Cum va arăta anul 2016?
Este întrebarea la care încercăm să răspundem pe baza
răspunsurilor unor importanţi jucători din piaţa logisticii şi a
furnizorilor acestora. Iar semnalele sunt pozitive.

Mircea Mănescu,
Managing Director
Ahead Logistics
Transporturile vor
creşte mai puţin
decât logistica

„Avem o opinie pozitivă privind
evo luţia ramurii de logistică întrucât
există cereri şi se fac multe investiţii.
Consider că se vor înregistra creşteri
şi în ceea ce priveşte domeniul trans -
por tului, dar într-o măsură mai mică.

În domeniul transporturilor există o
mare presiune din partea clienţilor să
diminuăm tarifele, deşi în perioada
2011-2015 nu au acceptat majorări de
tarife, în special în perioada 2014 când
mo torina ajunsese la nivelul de peste
6,5 RON/litru (amintesc că a stat peste
acest nivel aproape 5 luni în anul
2014). Mulţi clienţi au refuzat majorări
de tarife întrucât au replicat că su pra -
taxa Ponta va fi parţial recuperată (acei
4 cenţi/litru pe care i-au re cu pe rat mai
puţin de 1% din transportatori). De
asemenea, şi-au motivat decizia prin
faptul volumele de transport au scă -
zut. Acum, volumele de transport au

Întrebările 
la care am primit
răspunsuri sunt
următoarele:
1. Cum consideraţi că

va fi anul 2016 faţă
de 2015 pentru ramurile
de logistică şi transport?

2. Care sunt principalele
ameninţări pe care le
identificaţi?

3. Dar oportunităţi?
4. Aveţi în vedere investiţii

la nivelul companiei
în acest an? Dacă
răspunsul este
afirmativ, veţi investi în
flotă sau în spaţii de
depozitare?

5. Cum consideraţi
că va fi anul 2016 pentru
compania dumneavoastră?
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crescut, RCA-ul a cres cut, salariile au
crescut şi transportatorii com pen sea -
ză aceste creşteri cu scăderea pre -
ţului la motorină. Deşi au refuzat ma -
jo rările de tarife în perioada 2011-2015,
sunt anumiţi clienţi care cer in sis tent
reduceri de tarife, chiar dacă a tunci
când motorina era la 6,5 RON/litru au
obligat transportatorii să su porte creş -
terea aberantă a preţului acesteia.

Se cunoaşte deja faptul ca preţul
motorinei fără taxe este mai mare în
România comparativ cu Germania,
care nu are rezerve de petrol şi îl im -
por tă. Consider, în acest context, că
mar ja petroliştilor este foarte mare,
su focând domeniul transporturilor. 

Pe de altă parte, piaţa este dina -
mi că și apar permanent oportunităţi. 

Avem în vedere investiţii la nivelul
com paniei în acest an, în special în
direcţia spaţiilor de depozitare. 

Dorim creşterea activităţii firmei
noastre şi în anul 2016, în special pen -
tru partea de logistică.”

Viorel Leca, 
Director General
Gebrüder Weiss
România:
Creşterea 
consumului 
generează 
oportunităţi

„Există deja premisele unui an mai
bun decât 2015 în ceea ce priveşte
dez voltarea pieţei de transport şi lo -
gis tică din România. O dată cu re du -
ce rea TVA-ului cu 5 puncte pro cen tua -
le, dar şi datorită eforturilor susţinute
ale băncilor de a uşura creditarea, se
es timează o creştere a consumului,
cu impact direct asupra industriei de
FMCG, şi indirect asupra industriei de
trans port şi logistică. Stabilitatea po -
li tică va avea, de asemenea, un efect
pozitiv asupra întregii economii.

Oportunităţile directe şi indirecte
pen tru jucătorii de pe piaţă sunt date
de creşterea consumului şi stabilitatea
po litică, în timp ce creşterea valorii po -
li ţelor de asigurare, fluctuaţia per so na -
lului, dar şi îngreunarea proce su lui de

re crutare, în special în zona de de po -
zitare vor reprezenta ame nin ţări cu care
ne vom confrunta pe par cur sul anului
2016. O altă ameninţare este dată şi
de fluctuaţia preţului ba ri lului de petrol,
cu impact direct în ta ri ful motorinei.

Vom investi şi în 2016 în echi pa -
men te şi sisteme necesare des făşu -
rării anu mitor procese, cum ar fi echi -
pa men te de manipulare, sisteme de
de pozitare, sisteme de control al cos -
turilor, echipa men te şi sisteme IT.
Aces te investiţii ne permit să demarăm
noi proiecte şi să creştem eficienţa
proceselor, toate aces tea reflectându-
se în final în gradul de satisfacţie al
par tenerilor noştri. Vom in vesti cu si -
gu ranţă în spaţii de depozitare dacă
ce rinţele şi necesităţile pieţei şi ale
clienţilor noştri o vor impune.

Estimările rezultatelor din 2015 şi
analiza activităţii - proiecte, licitaţii,
cereri de cotaţii, transporturi efectuate,
precum şi gradul de ocupare al de po -
zi telor - co roborate cu datele din piaţă,
ne indică o continuare a trendului de
creş tere în re gistrat de Gebrüder
Weiss în ultimii ani.”

Cătălin Olteanu,
Director General 
FM Logistic România:
Rămâne, în
continuare, problema
sinucigaşilor din
business

„2016 va fi un an de creştere, mai
ales că, fiind an electoral, este stimulat
con sumul. Ori consumul este motor
de creştere pentru retail şi pentru furni -
zorii de retail... printre alţii logistica.

În economia noastră rămâne în
con tinuare problema sinucigaşilor din
bu siness, a celor ce cred că un preţ
mic compensează un service level de -
cent. Până când reuşesc să se fali -
men teze, induc percepţii de preţ și de
bu gete clienţilor, pe care nu le pot sus -
ţine. Pe de altă parte, creşterea eco -
no mică este o oportunitate în sine.

Avem în vedere investiţii la nivelul
aces tui an. Am construit deja 10.000
mp unde vom investi atât în rafturi cât

şi în alte direcţii. De asemenea, vom
creşte şi flota de trailere. 

Sper că rezultatele pe care le vom
ob ţine în 2016 vor fi măcar la nivelul
celor obținute în 2015, dar sunt con -
vins, în sinea mea, că vom fi mai buni
de atât.”

Ionel Cipere, Director
General PRACTICOM:
2016 va fi mai bun
decât 2015

„Consider că 2016 va fi un an mai
bun decât 2015. Ameninţările vor fi ge -
nerate, din punctul meu de vedere, de
legislaţia imprevizibilă, care va fi du -
blată de o tot mai mare lipsă a forţei
de muncă. Pe de altă parte, cererea
în creştere va genera oportunităţi. Prac -
 ticom va investi în 2016 în flotă. Ne
aşteptăm ca anul 2016 să se pla se ze
pentru noi semnificativ peste 2015.”

Răzvan Boşomoiu,
Executive Director
OTZ:
Provocarea este
asigurarea de
resurse

„2016 va fi un an cu mai multe pro -
vo cări, deoarece considerăm că va
avea loc o creştere enormă a volu mu -
lui. Sem ne le sunt bune, provocarea
fiind asi gu rarea de resurse. Ameninţări
vor exista, de oa rece vor fi potenţiale
va riaţii impre vi zibile ale cererii, care pot
duce la o in sta bilitate a cash-ului. O -
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portunităţile se regăsesc în 2016 de -
oa rece suntem pe un trend ascendent
eco nomic. Fiind un an electoral, în mod
obişnuit, volumul va creşte. În a cest an,
se continuă ten din ţele de dez vol tare în
anumite industrii, care im pli că un volum
logistic superior. Avem în vedere in ves -
tiţii. Planificăm o ex  tin dere. Vom investi
în spaţii de depo zi  ta re şi în flotă.

2016 este un an în care vom con -
ti nua planul de schimbări pe care l-am
în ceput în 2015. Avem în vedere schim -
bări care să dezvolte capaci ta tea OTZ
de a oferi servicii logistice, dar mai ales
de a participa pe piaţă cu servicii de
calitate. Pe de altă parte, 2016 va fi anul
în care vom observa schimbările ma jo -
re pe care le-am efectuat în 2015.
Schim bările vor fi permanente, deoa re -
ce ne-am propus să fim printre cei mai
moderni operatori logisticieni din ţară.”

Paul Niţă,
Logistics Director
KLG Europe
Logistics:
Epuizarea spaţiilor 
industriale reprezintă
o problemă

„Cu siguranţă 2016 va fi un an mai
greu; vor exista fluctuaţii mari de volu -
me iar migrarea comerţului tradiţional
în online se va menţine. KLG Europe
Lo gistics a anticipat această dinamică
a pieţei în 2016 şi investim în extin -
de rea capacităţii de depozitare, pentru
a ne susţine clienţii în a face faţă cu
suc ces provocărilor acestui an.

Ca «ameninţare» pentru 2016 ve -
dem epuizarea spaţiilor industriale li -
be re la dezvoltatori; deja, la începutul
anu lui, s-au anunţat proiecte de dez -
vol tare noi, iar spaţiile existente sunt
con tractate aproape de 100% de ju -
că torii prezenţi. În cazul în care creş -
te rile de volume nu vor putea fi aco -
mo date în spaţiile pre zen te, produsele
vor întârzia să ajungă pe raft şi, im -
plicit, vânzările vor fi sub aşteptări şi,
ceea ce este cel mai im por tant, con -
su ma torii vor fi ne mul ţumiţi. De ase -
me nea, piaţa muncii este destul de
sa  turată şi în a doua parte a anului re -

sur  sele disponibile vor fi practic ine -
xistente.

Piaţa de logistică în 2016 nu va
suferi schimbări majore, în sensul dis -
pa riţiei unor jucători importanţi; cre -
dem că externalizarea va continua în
rit mul prezent, în schimb, intrarea în
România a companiilor străine va fi
puţin mai accentuată decât până a -
cum. Vedem multe oportunităţi în 2016,
atât pentru KLG cât şi pentru com -
petitorii noştri, drept urmare clienţii vor
avea parte de soluţii logistice din ce
în ce mai perfor mante şi avan ta joase”.

Marius Theodorescu,
Director Vânzări
Rădăcini Equipment:
Anul 2016 va aduce
multe noutăţi în
privinţa tehnologiilor

„Cu siguranţă, anul 2016 va aduce
multe noutăţi în privinţa tehnologiilor,
utilajelor sau serviciilor de operaţiuni
logistice. Având în vedere trendul ulti -
mi lor doi ani, evoluţia majoră se va
con cretiza pe sistemul de închiriere a
echi pamentelor electrice şi, totodată,
trecerea de la parcul unităţilor care
sunt echipate cu motor pe combustie
internă la varianta de reducere a
costurilor prin adaptarea la utilizarea
stivuitoarelor electrice.

Principala ameninţare pentru anul
2016 o va reprezenta cât de bine vom
re acţiona la gestionarea crizei eco no -
mi ce la nivel mondial, aici mă refer la
variaţia costului petrolului, siguranţa
economiei chineze, care afectează
producătorii europeni cu activități în
zona Asiei, încetinirea ritmului de creş -
te re/re venire a burselor.

În privinţa oportunităţilor, furnizorul
de echipamente DOOSAN a lansat la
nivel mondial noua gamă de echi pa -
mente Seria 7, din care fac parte: elec -
trostivuitoarele cu şasiu în trei roți -
DOOSAN B15, B18 si B20T-7, elec -
tro stivuitoarele din gama în patru roți
- DOOSAN B16, B18 și B20X-7, pre -
cum şi modelele TL cu ampatament
mai lung şi o capacitate crescută a
ba te riei pentru o durată de exploatare

de până la 10-12 ore de utilizare con -
ti nuă. 

Pentru anul 2016, ne-am bugetat
in vestiţii principale în modernizarea
par cului de autoutilitare pentru inter -
ven ţiile de service; pregătirea pro fe sio -
nală a specialiştilor din cadrul de par -
tamentului service ca urmare a
dez voltării noilor generaţii de motoare,
impuse şi de normele internaţionale
din ce în ce mai stricte; deschiderea de
noi canale de vânzare precum şi creş -
terea numărului consilierilor de vânzări.

În privinţa anului 2016, acesta va
urma trendul de uşoară creştere care
a fost reflectat pe parcursul ultimilor doi
ani. Strategia noastră vizează seg men -
tul achiziţiilor directe şi ţintim în acest
sens un procent mai mare faţă de anul
2015 cu circa 10-12% pentru echipa -
men tele diesel/gpl şi o dublare a echipa -
mentelor electrice contractate. Totodată,
dorim să revenim pe creş tere şi pe
segmentul echipamentelor de depozit,
aici mă refer la transpaleţii electrici cu
catarg şi fără catarg. În a cest an, vom
acorda o atenţie sporită ce rerilor venite
pe segmentul de închiriere atât pe
termen scurt cât şi pe termen lung cu
operaţiile de service incluse.”

Rareş Bălan,
Marketing Manager
Eastern Europe
Dexion Storage
Solutions:
Un an plin de 
noi provocări

„2016 va fi un an dificil, marcat de
modificări legislative, dar, în acelaşi
timp, un an plin de noi provocări, care,
odată trecute, sperăm că se va dovedi
mai productiv decât 2015. Piaţa pare
să îşi revină încet-încet: se vinde, se
construieşte, se transportă.

Principalele ameninţări ţin de
situaţia financiară mondială, care este
în continuare precară, de neliniştile
politice şi sociale - tot mai pregnante
în întreaga Europă. În plus, preve de -
rile legislative în domeniu sunt în con -
tinuă schimbare, taxele şi asigurările
cresc şi se pune un accent din ce în
ce mai mare pe responsabilizarea
com paniilor. Pe de altă parte, într-un
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proces constant de redresare eco no -
mi că, rolul logisticii şi al transporturilor
va deveni din nou vital. Scăderea pre -
ţului carburanţilor este un alt element
major care va duce la o dezvoltare a
activităţilor de transport pe viitor.

Din punct de vedere al investiţiilor,
pen tru Dexion, 2016 va fi un an de
dezvoltări majore... va fi lansată o nouă
linie de producţie pentru structuri sus -
pen date de tip mezanin, o nouă linie de
vop sire, precum şi două linii noi de pro -
duc ţie pentru sisteme de rafturi pentru
paleţi pe baze mobile de tip MOVO.
Linia de producţie pen tru soluţii de de -
po zi tare în console de tip cantilever va
fi şi ea modernizată, pentru a oferi clien -
ţilor termeni de livrare cât mai prompţi.

De asemenea, în cursul lui 2016,
vom iniţia campanii extinse de po pu -
la rizare în România a maşinilor
automate de depozitare şi manipulare.

O altă acţiune inedită în programul
Dexion România va fi organizarea de
cur suri de siguranţă şi inspecţie a raf -
tu rilor, disponibile pentru prima oară în
România, predate de către spe cia liştii
noştri în domeniu şi organizate după
cele mai stricte standarde eu ro pene.

În condiţiile în care 2015 a fost un
an extrem de bun pentru compania
noastră, aşteptările pentru 2016 sunt
şi ele extrem de bune. Încă de la
începutul său, 2016 se prezintă ca un
an animat. Adăugând la aceste pre -
co nizări optimiste eforturile susţinute
pe care le vom face în acest an în ve -
derea lansării şi promovării unor noi
game de produse, ne aşteptăm ca
2016 să reprezinte cel mai productiv
an din istoria Dexion în România.”

Mihai Iancu,
Director General
GTI Logistic:
Principala
ameninţare ţine de
lipsa forţei de muncă

„2016 va fi un an mai bun. Se pre -
co nizează o creştere economică de
3-4%. Firesc este ca, o dată cu creş -
te rea economică, să crească şi ra mu -
rile de logistică şi transport.

Principala ameninţare din punctul
meu de vedere va fi lipsa forţei de
mun că şi, mai ales, a forţei calificate
de muncă. Oportunităţi vor fi, cu
siguranţă, im portant este să le identifici
şi să le exploatezi.

Vom investi în spaţii de depozitare
şi în introducerea de noi tehnologii.
De asemenea, vom investi şi în IT.
Pentru GTI Logistic, 2016 va fi mai
bun decât 2015, care a fost un an
excepţional.”

Cristian Dolinski,
Director General
STILL
Motostivuitoare:
Vor continua
investiţiile

„Continuând trendul ascendent din
2015, considerăm că anul 2016 va fi
unul bun, în care vor continua inves -
ti ţiile. Pentru STILL urmează fina li za -
rea unor mari proiecte şi deschiderea
către altele. Şi în 2016 consultanţa şi
ma nagementul flotelor vor fi în prim
plan. Mediul de afaceri şi economic,
ana lizele interne ale partenerilor în
ve derea luării deciziilor vor avea un rol
im portant în evoluţia proiectelor pe
2016.

Criteriile care vor conta în luarea
deciziilor la nivel de realizare proiecte
vor fi centrate pe consumuri minime,
sus tenabilitate ridicată, costuri mici de
ex ploatare ulterioară şi control al flo -
telor.

Şi în 2016 obiectivul principal este
să livrăm produse şi servicii de calitate
pre mium. Ne vom concentra pe pro -
mo varea echipamentelor electrice. Eu -
ro pa adoptă din ce în ce mai mult ide -
ea de electric de consum scăzut şi
gri ja faţă de mediul înconjurător. Ne
a flăm în faţa unei schimbări benefice
în mentalitate şi la o creştere a in te -
re su lui pentru electric. Consultanţa
joa că însă un rol important, iar par te -
nerii trebuie să înţeleagă că, pe lângă
preţul de achiziţie, costul total de ex -
ploa tare al echipamentului pe întreaga
durată de viaţă a acestuia este foarte
im portant. Iar în acest context, sis te -

me le de management al flotei sunt
de finitorii. Astăzi, Fleet Manager face
parte din configuraţia utilajului şi unul
din două echipamente Still sunt livrate
cu Fleet Manager. Costul iniţial de
achi ziţie se amortizează în aproximativ
şase luni.

Vom investi, în continuare, în oa -
meni. Evoluţia actuală ne conduce la
mărirea echipei, specializarea şi
instruirea acesteia. Vom continua, de
asemenea, să investim în cercetare şi
soluţii simple şi flexibile pentru par te -
ne rii noştri. Anul 2016 se prefigurează
pro vocator. Partenerii sunt foarte î n -
drep taţi pe achiziţia/închirierea de
echi pamente cu consumuri mici, prie -
te noase cu mediul înconjurător, pe so -
luţii de management al flotei şi au to -
ma tizare. Va fi un an în care va conta
foar te mult detaliul, flexibilitatea şi, în
final, calitatea.”

Daniel Preda,
Director General
Toyota Material
Handling Romania:
Vom avea o creştere
bună

„2016 va fi un an bun, în care piaţa
va continua să crească, pe ambele
seg mente. Iar dacă nu vor fi influenţe
ne gative externe, vom avea o creştere
bună, similară cu cea din 2015.

În privinţa oportunităţilor, pot spune
că economia crește, la fel şi noi. Şi atât
timp cât retail-ul şi producţia, de exem -
plu, se dezvoltă, creşte şi logistica
aso  ciată.

Iar cât timp piaţa pe care lucrăm
creş te, evident că investim. Principala
in  v estiţie rămâne în oameni - ne mă -
rim atât echipa de vânzări, cât şi cea
de service.

Aşa cum am spus şi mai sus, cre -
dem că 2016 va fi un an bun şi pen -
tru compania noastră. Avem am bi ţii
mari: vrem să ne creştem cifra de
afaceri cu cel puţin 20%, iar cota de
pia ţă cu cel puţin 1%.”

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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A m întâlnit de multe ori situații
unde existau întrebări privind
sus tenabilitatea nivelului de

preț practicat, fie în Distribuția Na țio -
nală, fie în Transportul Internațional
și uneori în Logistică. Ba mai mult, a
fost, la un moment dat, o încercare
de a stabili un preț de referință minim
per kilometru, tocmai cu scopul de a
evita practicarea unor tarife sub cos -
tu rile general acceptate de operare
ale unui camion.

Există astfel o problemă, deosebit
de importantă, cu două aspecte de luat
în considerare la dezbaterea ei: primul,
cel de natură etică (ex: res pec tarea
valorilor și principiilor sus ți nu te de o
com panie, promovarea unei competiții
oneste, diferențierea față de competiție
prin calitate și inovație, fără a se urmări
o concentrare a puterii de piață), al doi -
lea, legal, în măsura în care sunt prac -
ti ca te tarife în scopul în lăturării con cu -
renților, faptă sanc ționabilă de către
Consiliul Con cu ren ței (Legea 21/1996)
care prevede la Art. 5, al. 1), lit. d) că
sunt interzise orice înțelegeri între în -
tre prinderi, de ci zii ale asociaților de în -
treprinderi și practici concertate, care
au ca obiect sau ca efect împiedicarea,
r e strân ge rea sau denaturarea concu -
ren ței pe piața românească sau pe o
parte a acesteia, în special cele care
apli că, în raporturile cu partenerii co -
mer ciali, con diții inegale la prestații
echi valente, provocând în acest fel
unora dintre ei un dezavantaj concu -
ren țial. De ase me nea, Art. 6 stipulează
că este inter zisă folosirea în mod abu -
ziv de către una sau mai multe între -
prin deri a unei poziţii dominante de -
ţinute pe piaţa românească sau pe o
parte sub stan ţială a acesteia. Aceste
practici abu zi ve pot consta în special
în: e) prac ti ca rea unor preţuri excesive
sau prac ticarea unor preţuri de ruinare,
în sco pul înlăturării concurenţilor…

Câteva întrebări
Pentru a stabili dacă există pro -

ble me etice sau chiar legale în in dus -

tria noastră privind nivelul de preț prac -
ticat, trebuie să răspundem mai întâi
la întrebarea: Există un mecanism de
piață intern și/sau extern de reglemen -
ta re a practicilor comerciale în relația
cu competiția. Dacă nu există, se pune
ur mătoarea întrebare: Avem nevoie
de o astfel de reglementare? O piață
re glementată din punct de vedere al
prac ticilor tarifare bazate pe factori
obiec tivi, general acceptați, folosiți ca
indi catori în analiza nivelului ofertării
către clienți, va conduce oare la o
com petiție loială și transparentă, în
be neficiul tuturor celor implicați și va
crea oare un mediu propice pentru
an treprenoriat? 

După ce am stabilit existența unei
nevoi, pasul doi este să discutăm de -
spre modul concret al stabilirii ipo te -
ze lor și criteriilor de lucru pentru dez -
vol tarea unor formule de calcul a căror
aplicabilitate să fie general acceptată
în piața de transport și logistică, nu în
sensul de obligativitate a unui preț mi -
nim, de altfel nici nu este posibil așa
ceva, dar în sensul conștientizării și
ca librării unui nivel de tarif care nu
provoacă un dezavantaj concurențial.

Și aceasta este, în opinia mea, între -
ba rea esențială de autoverificare la
mo mentul conceperii unei oferte de
transport internațional, național sau
logistică: Este prețul meu unul care
creează un dezavantaj concurențial?
Dacă da, atunci este posibil să existe,
în anumite condiții, o problemă de na -
tură etică și/ sau o problemă de natură
legală.

Al treilea aspect al problemei este
cel legat de criteriile efective de de -
ter minare a prețurilor operațiunilor.
Referitor la metoda efectivă de calcul,
se pot determina anumite principii în
stabilirea prețurilor: metoda cost plus,
pe baza valorii reprezentate pentru
cli ent, în funcție de competiție, fiecare
me todă având avantaje și dez a -
vantaje. 

Este, cel puțin din punct de vedere
etic, corect: 

- Să se folosească o situație foarte
bună din punct de vedere al marjei
de profit obținută pe baza tranzacțiilor
între afiliați și folosită intern cu scopul
de a acapara cota de piață prin prețuri,
posibil, mult mai mici decât cei care
nu au tranzacții cu parți afiliate și nu
pot „compensa” posibila pierdere fi -
nan ciară din alte profituri? 

- O companie cu o putere finan -
cia ră mare, ce își dorește acapararea
unui segment de piață prin practicarea
unor prețuri foarte mici (posibil, sub
costuri) să fie liberă să o facă, fără
nici o reglementare? Cel puțin din par -
tea unui Cod Etic elaborat de spe cia -
liștii din domeniul nostru? 

În concluzie, văd oportună o dez ba -
tere cu reprezentanți ai companiilor de
transport, case de expediție și lo gis -
 ticieni, având lângă noi eventual și con -
 sultanți fiscali, dezbatere prin care să
găsim o cale comună de a re gle men ta
prin criterii obiective și mă su ra bile,
practicile de tarifare ale com pa ni i lor de
transport și expediții din România. 

Rareş MĂCINICĂ
Managing Director Lagermax AED România

rares.macinica@lagermax-aed.ro
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Avem nevoie de
reglementarea practicilor
tarifare!
Stabilirea prețului în Transport și Logistică a fost mereu un factor
ce a generat foarte multe discuții. În numeroase momente ale
dezvoltării acestui sector important al economiei naționale,
subiectul tarife practicate de o companie sau alta a generat
nemulțumiri pe fondul nerespectării unor reguli etice, transparente,
sustenabile pe termen lung.

Rareș 
Măcinică
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pu tul anului 2015, P3 a de -
ma rat lucrările la alte două

de pozite ce însumează 47.100 mp,
ca parte a unui parteneriat care preve -
de stabilirea unui hub logistic pentru
Carrefour.

Noul spațiu logistic, care va cu -
prin de un depozit de 41.800 mp și un
spațiu de birouri cu o suprafață de
1.000 mp la mezanin, va fi finalizat în
vara lui 2016. Având o înălțime de
11,5 metri, mai mare decât majoritatea
spa țiilor industriale din București, con -
strucția le va permite clienților să be -
ne ficieze de spațiu suplimentar de de -
pozitare. 

Odată finalizate, cele trei clădiri
noi vor mări portofoliul total de spații
al P3 în România, care cuprinde deja
opt depozite, la circa 305.000 mp.
Poziționat strategic, la kilometrul 13
de pe autostrada A1, P3 Bucharest
dis pune, totodată, de teren care per -
mi te dezvoltarea a 51.980 mp de spații
suplimentare, cu unități începând de
la 4.000 mp și până la 40.000 mp.

În prezent, P3 construiește
209.000 mp de spații logistice în Eu -
ro pa, multe alte proiecte urmând a fi
dezvoltate anul acesta. În ultimul an,
P3 și-a mărit semnificativ portofoliul
din Europa, ajungând la un total de 3
mi lioane mp de spații în 9 țări. În
aceas tă perioadă, compania aproape
și-a triplat numărul de depozite deți -
nu te (de la 59 în 2014 la 145), precum
și numărul de clienți (de la 98 la 300).

Numărul angajaților a crescut de la
40 la peste 100. 

Clădirile respectă criteriile stricte
de mediu impuse la nivel european și
asi gură costuri operaționale reduse,
prin implementarea unor soluții teh -
no logice sustenabile, cum ar fi ilu mi -
natul cu LED, placare eficientă ener -
ge tic, management-ul alimentării cu
apă și un sistem complet de mana ge -
ment al clădirilor. 

145 depozite,
3 milioane mp
P3 este investitor, dezvoltator și

ma nager de proprietăți logistice euro -
pene. Având activități în toată Europa,
por tofoliul P3 cuprinde 145 de de po -
zite, care totalizează 3 milioane mp de
spații în nouă țări și un portofoliu de
te renuri cu avize de urbanism care
per mit dezvoltarea de noi spații, de
peste 1,3 milioane mp.

În România, P3 deține cel mai
mare parc logistic din țară, P3 Bu cha -

rest, achiziționat de la CA Immobilien
Anlagen AG la începutul anului 2015.
În această primăvară, compania va
avea circa 90.000 mp în construcție
în P3 Bucharest. În momentul fina li -
ză rii, cele trei clădiri noi vor mări por -
to foliul total de spații al P3 în România
la circa 305.000 mp.

PointPark Properties a adoptat
noul brand corporate „P3” și va folosi
nu mele comercial P3 Logistic Parks
pentru a reflecta mai bine activitatea
companiei. 

P3 este deținută de TPG Real Es -
tate și Ivanhoé Cambridge.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

P3construieşte 
un depozit nou

P3, investitor specializat, dezvoltator și manager de proprietăți
europene de logistică, a anunţat construcţia unui al treilea spațiu
logistic nou în P3 Bucharest. Clădirea va avea în total 42.800 mp și
va fi dezvoltată ca urmare a cererilor actualilor clienți care
plănuiesc să-și extindă afacerile în București.

februarie 2016 .............................................................................................................................................. 53

Laurențiu Duică,
Head of Leasing

P3 România:
„Există o cerere puternică de
spațiu din partea clienților noștri
actuali din P3 Bucharest care au în
plan extinderea afacerilor, iar P3
este pregătit să răspundă nevoilor
lor. Ne bucură faptul că putem
extinde și mai mult P3 Bucharest”.

Blake Horsley,
noul Country Head

P3 România:
„Piața din București dispune, la
momentul actual, de foarte puține
spații mari libere, iar în zona
logistică principală din jurul
Capitalei rata de neocupare este
încă și mai scăzută. În consecință,
suntem nerăbdători să livrăm pe
piață, în această vară, cea mai
nouă clădire a noastră și să le
punem la dispoziție atât clienților
noștri existenți, cât și celor noi,
spații logistice de foarte bună
calitate, care să-i ajute să-și
dezvolte afacerile”.
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Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTIHENKEL

Întrebările lunii FEBRUARIE (etapa 75)

1. Dacă așteptările sunt înalte și ni -
ve lul de serviciu primit este
scă z ut, serviciul este perceput ca
fiind …

a. Excelent
b. Rezonabil
c. Prost
2. Atragerea de noi clienți este de …

ori mai costisitoare decât
menținerea celor
existenți mulțumiți și satisfăcuți.

a. 5
b. 100
c. 30
3. Costul asociat unei îmbunătățiri a

nivelului serviciului către client
trebuie comparat cu … vânzărilor
cerute pentru recuperarea
costurilor suplimentare.

a. Scăderea 
b. Creșterea 
c. Menținerea

Întrebările lunii IANUARIE (etapa 74) și răspunsurile corecte:

1. Lead time-ul de recepție 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 recepției până la
momentul în care marfa recepționată
este disponibilă pentru stocare, și
lead time-ul planificat pentru recepție

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

c. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul recepției până la
momentul în care marfa recepționată
este disponibilă pentru picking, și
lead time-ul planificat pentru recepție
- CORECT

d. Timpul scurs (zile, ore etc) de la
momentul recepției până la momen -
tul în care marfa recepționată este
disponibilă pentru ambalare, și lead
time-ul planificat pentru recepție.

2. Acuratețea 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,
și numărul total de comenzi sau linii
de comandă livrate

b. Numărul de comenzi sau de linii de
comandă livrate cu cantități corecte,
și numărul total de comenzi sau linii
de comandă livrate 

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

comandă livrate
d. Numărul de comenzi sau de linii de

comandă livrate cu articole și
cantități corecte, și numărul total de
comenzi sau linii de comandă livrate
- CORECT

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

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

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

c. Numărul de produse (paleți)
recepționate anual / numărul anual
de persoane/oră

d. Numărul de produse (paleți)
recepționate anual / numărul de
persoane

Câștigătorii lunii IANUARIE
Paul Marin, George Apostolescu, Doru Obada și Adrian Popescu
EEii  aauu  ffoosstt  aalleeșșii  pprriinn  ttrraaggeerree  llaa  ssoorrțții  ddiinnttrree  ccoonnccuurreennțțiiii  ccaarree  aauu
rrăăssppuunnss  ccoorreecctt  llaa  îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  iiaannuuaarriiee,,  cceeaa  ddee--aa  7744--aa  eettaappăă  aa
ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă..  
LLiissttaa  ccoonnccuurreennțțiilloorr  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt::
GGeeoorrggee  AAppoossttoolleessccuu,,  DDoorruu  OObbaaddaa,,  AAddrriiaann  PPooppeessccuu,,  VVaassiillee
ȚȚaabbîîrrăă,,  PPaauull  MMaarriinn

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (75)

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect. 

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

redactie@ziuacargo.ro,
menționând variantele de răspuns

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

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

Câștigătorii ediției din februarie și
variantele corecte de răspuns vor
fi publicate în numărul din martie

al revistei ZIUA CARGO.

Concursul de cunoștințe generale în
domeniul logisticii lansat de ZIUA CARGO
și compania de consultanță și training în

logistică Supply Chain Management Center
continuă cu etapa a 75-a. În fiecare lună,

publicăm 3 întrebări tip grilă, pentru ca, în
luna următoare, să dăm publicității

variantele corecte de răspuns. Câștigătorii
sunt stabiliți prin tragere la sorți dintre

persoanele care răspund corect.
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BILETE ONLINE LA TREN

Vânzarile online și la automatele de
bilete au o tendință de creștere cu
valori medii anuale de aproximativ
40%, anunţă CFR Călători.
Încasările din anul 2015 s-au cifrat la
14,9 milioane lei prin aplicația
www.cfrcalatori.ro/Bilete CFR online/
și la 4,8 milioane lei prin automatele
de bilete. Aplicaţia facilitează
cumpărarea de bilete la toate
trenurile InterRegio şi Regio Expres
cu regim de rezervare în trafic
intern. Se acordă reducere de 5% la
suma finală, care se cumulează cu
alte discounturi. De exemplu, pentru
călătorii care deţin Cardul Tren Plus,
reducerea este de aproximativ 30%.
Pot fi achiziţionate bilete la preţ
întreg, pentru copii, elevi sau
studenţi cu legitimație, bilete dus-
întors, minigrup 2 - 5 sau bilete cu
reducere la cumpărarea cu

anticipaţie de 6 - 30 de zile.
Cumpărarea, modificarea sau
restituirea biletelor CFR online se
poate efectua până cel mai târziu cu
12 ore înainte de plecarea trenului.
Pentru biletele online NU este
necesară tipărirea biletului,
deoarece clientul primeşte, via e-
mail, varianta electronică a biletului
de tren. Identificarea în tren are loc
în baza ID-ului biletului electronic
care poate fi notat/fotografiat și a
Cărţii de Identitate.

AVANS 54% 
LA CURSELE CHARTER

Cursele charter (mai-septembrie) au
înregistrat pe Aeroportul
Internaţional „Aurel Vlaicu"
Timişoara o creştere semnificativă,
de 54%, faţă de anul precedent, la
numărul de pasageri. Antalya a
rămas destinaţia favorită, însă turiştii
s-au îndreptat şi spre 4 insule
greceşti Creta, Rhodos, Zakynthos
şi Skiathos. Destinaţiile preferate au
fost Munchen, Bucureşti şi
Bergamo, reprezentând 19%, 17%,
respectiv 9% din totalul numărului
de pasageri. Anul trecut a fost
deschisă o nouă rută spre Torino, cu
două curse pe săptămână, însă pe
o perioadă scurtă de timp (lunile
martie - mai), precum şi o nouă
destinaţie de vacanţă din Grecia,
insula Rhodos care s-a clasat ca a
treia destinaţie favorită a turiştilor,

din cele 5 existente. În prezent,
Timişoara are legături aeriene cu 16
destinaţii importante din 6 ţări
europene, dintre care două
aeroporturi (Bucureşti şi Munchen)
oferă şi zboruri de conexiune,
practic spre întreaga lume.

6 ZBORURI NOI INTERNE
Din 22 iulie, Wizz Air introduce 6
zboruri pe săptămână - mai puţin
sâmbăta - între Cluj-Napoca -
Bucureşti. Acestea vor avea loc în
cursul serii, de la ora 20.35 de la
Aeroportul „Avram Iancu" din Cluj-
Napoca spre „Henri Coandă"
Otopeni, iar cel de retur va pleca la
ora 21.55 de pe Otopeni. Preţul
biletelor porneşte de la 39 de lei.
Baza Wizz Air din Cluj-Napoca este
deservită de 5 avioane, al şaselea
urmând să fie introdus în iulie. Wizz
Air este, astfel, a treia companie
low-cost, după Ryanair şi Blue Air,
care intră pe segmentul curselor
interne, controlat până de curând de
TAROM. „În ultimul an, Wizz Air a
adăugat pe listă 20 de aeroporturi.
Avem peste 100.000 de zboruri pe
an", a declarat directorul comercial
Wizz Air, György Abrán, într-o
conferinţă de presă la Bucureşti. El
a adăugat că este foarte posibil ca
Wizz Air să ia în calcul şi alte
oportunităţi de rute. În plus, Wizz Air
are în plan angajarea a 400 de
persoane în acest an, pentru că vor
creşte şi numărul de aeronave
operate şi va fi nevoie astfel de
personal de bord şi de piloţi. 

CHARTER DE VARĂ
SUCEAVA-ANTALYA 

Modernizat anul trecut cu 167,7
milioane de lei - din fonduri
europene şi bani alocaţi de
ROMATSA şi CJ Suceava - şi
redeschis la finele lunii octombrie,
Aeroportul Suceava este pe cale să
încheie un contract pentru
introducerea unui charter de vară

Aeroportul Internaţional
„Aurel Vlaicu" Timişoara a
înregistrat anul trecut
924.459 pasageri
îmbarcaţi/debarcaţi, cu 26%
mai mulţi decât în 2014. Dacă
în perioada anterioară o
pondere mare a traficului de
pasageri o reprezenta traficul
de tranzit (42% în 2008,
scăzând apoi până la 7% în
2013), în 2015 pasagerii locali
îmbarcaţi/debarcaţi din
Timişoara şi regiunile

adiacente reprezintă o
majoritate covârşitoare
(99,93% pasageri locali şi
doar 0,07% pasageri aflaţi în
tranzit). Totodată, numărul
zborurilor a crescut cu 13%
faţă de anul precedent, de la
10.293 la 11.661. Ca pondere
pe companii aeriene, la
numărul de pasageri Wizzair
deţine o cotă de 60%, în
creştere faţă de 2014, fiind
urmată de companiile
Lufthansa şi Tarom.

TRAFIC CRESCUT PE AEROPORTUL
TIMIŞOARA
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spre şi dinspre Antalya. Preşedintele
CJ Cătălin Nechifor a anunţat că
doreşte un parteneriat cu o
companie low-cost pentru o cursă
internaţională, dar şi cu un operator
privat care să localizeze un avion pe
aeroport pentru efectuarea de curse
regulate interne şi internaţionale.
Totodată, de la 1 martie, TAROM
va opera curse în fiecare zi,
cu excepţia zilei de sâmbătă cu
over-night, cu plecare de pe
Suceava la ora 5.55 şi aterizare pe
Suceava la 22.30. În acest fel vor
putea fi accesate cu uşurinţă 20 de
destinaţii externe cu stop-over pe
Otopeni, la preţuri convenabile, a
precizat Nechifor.

ZBOR WIZZ AIR CLUJ-
NAPOCA - MÜNCHEN

Wizz Air a lansat, la jumătatea lunii
februarie, o nouă rută între Cluj-
Napoca şi München Memmingen,
cu două zboruri pe săptămână.
„Wizz Air va opera zborurile între
Cluj-Napoca şi Memmingen,
aeroportul regional din vestul
oraşului München, în zilele de luni şi
vineri. Tarifele încep de la 24,99
euro/109 lei”, se precizează într-un
comunicat al Consiliului Judeţean
Cluj. Wizz Air va adăuga cea de-a
5-a aeronavă la baza sa din
Cluj-Napoca din luna iulie 2016,
orarul de vară incluzând bilete de
avion spre destinaţii precum
Alicante, Billund,
Doncaster/Sheffield şi Berlin, toate
începând în săptămânile următoare.
Toate zborurile Wizz Air sunt
operate cu aeronave Airbus A320 cu
180 de locuri şi aeronave A321 cu
230 de locuri. Aeroportul
Internaţional „Avram Iancu” Cluj mai
este legat de München prin cursele
aeriene operate de compania
germană Lufthansa.

JOIN AIRLINES LA ARAD
Compania olandeză Join Airlines
intră din iunie pe piaţa din România
cu 4 curse regulate de la Arad, 3 pe
rute internaţionale – dintre care
două au fost stabilite definitiv, Arad -
Stuttgart şi Arad – Verona - şi una
internă, Arad - Bucureşti. Trei

aeronave au fost alocate de
companie pentru zborurile pe care
le va opera din România, una dintre
acestea urmând să aibă baza
permanentă pe aeroportul din Arad.
Join Airlines vizează lansarea de
zboruri şi de la Suceava şi Tulcea.
La 31 martie este prevăzută
finalizarea modernizării Aeroportului
Arad, începută în 2015. Aeroportul
Internaţional Arad nu mai are curse
aeriene de pasageri din primăvara
anului trecut, când Wizz Air s-a
retras, compania operând până
atunci pe ruta Arad - Milano
(Bergamo). În toamnă, şi operatorul
de curse cargo DHL s-a retras de pe
aeroportul local, unde mai există
doar zboruri ocazionale de tip
charter şi zboruri ale unei şcoli de
aviaţie.

RECORD DE PASAGERI
PE OTOPENI 

Aeroportul „Henri Coandă" Otopeni
a înregistrat anul trecut un număr
record de 9,27 milioane pasageri, iar
împreună cu Aeroportul „Aurel
Vlaicu" Băneasa, 9,28 milioane
pasageri, în creştere cu 11,6% faţă
de 2014. Pe cele două aerogări s-au
înregistrat, totodată, 108.566 de
mişcări aeronave (aterizări şi
decolări), dintre care 97.218 la
Otopeni. Evoluţia numărului de
pasageri, dar şi creşterea
substanţială a numărului de mişcări
de aeronave au devansat trendul
european. Astfel, anul trecut,
numărul mişcărilor de aeronave pe
aeroporturile din Bucureşti a crescut
cu 6,4% faţă de aceeaşi perioadă a
anului 2014, potrivit Companiei
Naţionale Aeroporturi Bucureşti
(CNAB). Pe Otopeni operează 31
de companii aeriene, care
transportă pasageri către 70 de
destinaţii.

TRENUL DACIA,
ALT ORAR

Trenul DACIA, IR 346 și IR 347,
București - Curtici - Viena și retur
circulă începând din 15/16 februarie
pe ruta Braşov - Făgăraş - Sibiu, în
loc de Braşov - Sighișoara. CFR
Călători a luat această decizie

pentru reducerea întârzierilor pe
parcurs intern.
Modificările de orare și număr de
tren sunt: 
- IR 1346: Bucureşti Nord (plecare
14:00 ) - Braşov (plecare 16:45) -
Făgăraş (plecare 18:14) - Sibiu
(plecare 19:48) - Simeria (plecare
22:56) - Curtici (plecare 02:05).
- IR 1347: Curtici (plecare 04:05) -
Simeria (plecare 06:55) - Sibiu
(plecare 10:20) - Făgăraş (plecare
11:56) - Braşov (plecare 13:27) -
Bucureşti Nord (sosire 15:50).
Pe distanţa Curtici - Lokoshaza -
Budapesta - Viena și retur, trenurile
vor circula conform graficului. 
Informații actualizate despre
circulația trenurilor, la
www.cfrcalatori.ro, la telefon
021/9521 (trafic intern),
021.314.5528 (trafic internațioal
Gara de Nord București) sau la
personalul feroviar din gări.

NEGOCIERI ÎNCHEIATE

Administraţia Automobile Dacia şi
Sindicatul Autoturisme Dacia au
încheiat pe data de 5 februarie
2016, negocierile pentru un nou
contract colectiv de muncă. Părțile
au convenit creşterea cu 150 de lei
(5%) a salariului de bază brut la
nivel de operatori. În plus, toți
angajaţii vor primi o primă pentru
rezultatul anului 2015, în valoare de
1.430 lei brut, acordată în luna mai.
Salariul operatorilor de la Dacia este
de aproape 3 ori mai mare decât la
sfârșitul anului 2007 și, în 2015, a
fost aproape dublu față de salariul
mediu realizat la nivelul economiei
naţionale. Muncitori din ţări precum
Polonia, Slovacia şi Cehia au salarii
medii realizate, la nivelul economiei,
similare cu cele ale operatorilor de la
Dacia. Salariul mediu brut realizat la
sfârşitul anului 2015 a fost de 4.700
lei, incluzând salariul de bază,
vechime/sporuri, ore suplimentare şi
prime. În plus față de salariu,
angajații beneficiază de prime de
Paști, de Crăciun și de vacanță
(care, în total, reprezintă încă un
salariu mediu realizat pe an), masă
caldă, bonuri de masă, tichete
cadou, transport subvenționat,
asigurare de sănătate, bilete de
odihnă și tratament și alte ajutoare.
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T otodată, în cadrul evenimen tu -
lui, vor fi premiate cele mai
per formante companii de

trans port, Gala „Romanian Passenger
Trans port Company of the Year“ deve -
nind în ultimii trei ani o sursă im por -
tantă de inspirație în ceea ce privește
cele mai bune practici în domeniul
trans porturilor de călători.

Consultanță și
inspirație
Nu numai concursul RPTCY răs -

pun de realităților pieței, ci și conferința
ce va avea loc la Hotel Sport, Poiana
Brașov.

Astfel, pe lângă dialogul cu auto -
ri tățile, atât în zona legislativă cât și
cea de control și licențiere, eveni men -
tul își continuă misiunea de a deveni
o platformă pentru consultanță și, toto -
dată, o sursă de inspirație pentru par -
 ticipanți.

Astfel, vor fi organizate seminarii
pe mai multe teme - soluții IT dedicate
operatorilor de transport, tehnologia
co municării cu șoferii, elemente im -
por tante pentru asigurarea unor ser -
vicii de excelență în transporturi.

O contribuție esențială pentru suc -
cesul conferinței o au și partenerii eve -
nimentului ce vor propune partic i -
panților numeroase soluții pentru
creș terea eficienței activității. Bine în -
țeles, așa cum s-a întâmplat la fiecare
ediție, un număr important de aut o -
care, autobuze și microbuze vor fi ex -
puse în parcarea hotelului.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ghid inteligent pentru
afaceri de succes
Poiana Brașov va găzdui în perioada 24-25 martie cea de-a opta
ediție a conferinței anuale dedicate transportatorilor de călători.

Tendințele 2016
Lansarea competiției RPTCY reprezintă și un foarte bun prilej de a lua

pulsul pieței de transport călători, unde pot fi observate câteva tendințe care
merită amintite.

Transportul internațional rămâne cel mai deschis către instrumentele
moderne IT și de comunicare, suportul furnizat de acestea devenind tot mai
consistent. De altfel, acesta este probabil unul dintre motivele pentru care
operatorii de transport internațional reușesc să eficientizeze foarte bine
activitatea. Lupta pare să se acutizeze în zona fidelizării clienților capabili și
deschiși către a plăti un preț mai mare pentru servicii superioare de
transport. Și cum piața a fost liberalizată cu mai mulți ani în urmă, inovațiile
nu au întârziat să apară, atât în ceea ce privește logistica activității
(calibrarea corectă a traseelor și a vitezei de transport), cât și confortul
pasagerilor la bord. Creșterea prețurilor se realizează cu grijă, având un rol
dublu: creșterea profitabilității cursei, dar și selectarea pasagerilor (un
călător „nepotrivit“ are potențialul de a deteriora semnificativ confortul
celorlalți).

Pe segmentul urban, sunt realizați pași importanți pentru oferirea unui
serviciu de calitate. Înnoirea bazei materiale și în special achiziția de vehicule
noi determină creșterea încrederii călătorilor, mai ales când sunt introduse și
sisteme moderne de management al transportului și ticketing. Respectarea
graficelor de circulație cu acuratețe, „desenarea“ traseelor conform nevoilor
populației, dar și menținerea unui strict control asupra costurilor sunt
aspecte pe care se pune accentul în societățile comerciale (sau regiile
autonome) performante în transportul urban din România. Următoarea
provocare pare să fie extinderea către localitățile limitrofe, într-un așa numit
spațiu metropolitan. Însă acest lucru se realizează cu dificultate din cauza
legislației deficitare și a faptului că, în general, aceste trasee sunt operate de
către transportatori privați pe baza unor licențe de traseu.

Transportul național (interurban) se confruntă cu cea mai dificilă piață. Pe
de o parte, nu primește subvenții din partea statului, iar pe de altă parte este
încorsetat într-un program de transport în general slab adaptat la nevoile
pieței.

Practic, transportatorii de pe acest segment cu greu reușesc să mențină
funcționalitatea activității și, de multe ori, prețul este deteriorarea parcului
auto și utilizarea unei scheme de personal extrem de redusă. Transportul
turistic și cel de convenție sunt supapele ce oferă astăzi speranțe, în
condițiile în care ambele tipuri de transport înregistrează creșteri.

Un aspect interesat este înființarea de către unii transportatori a unor
departamente de vânzări, acestea având responsabilitatea de a căuta
potențiali clienți noi, a identifica forma cea mai bună prin care li se poate
oferta serviciul de transport și, bineînțeles, a negocia tarife menite să asigure
marja țintită de transportator. Pot apărea astfel sinergii interesante în
interiorul companiei de transport, ținta fiind atât creșterea numărului de km
parcurși, precum și eficientizarea orelor de lucru ale șoferilor.
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INTERNAȚIONAL
LILIAN EXPRESS

Specializarea reprezintă
un ingredient al
succesului, iar Lilian
Express dovedește din
plin acest lucru.
Compania împlinește 20
de ani de activitate,
rămânând fidelă relației
pe care s-a consacrat:
România - Grecia.
Apropierea de clienți,

oferirea unor servicii de calitate bine adaptate nevoilor
pieței au asigurat dezvoltarea continuă a companiei, ce
deține astăzi o flotă modernă de autocare Setra,
Mercedes-Benz, Neoplan, Bova și o rețea de agenții în
19 orașe din România și Grecia.
Mai mult decât atât, managementul Lilian Express s-a
implicat și în apărarea intereselor breslei, făcând parte,
la ora actuală, din conducerea Uniunii Naționale a
Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

INTERNAȚIONAL
PLETL

Companie de
transport internațional
de călători, Pletl s-a
specializat pe ruta
România - Austria -
Germania. „Siguranță,
confort și eleganță“ -

acesta este motto-ul companiei, care semnifică o
atenție deosebită pentru fiecare amănunt.
Planificarea curselor, precum și rețeaua de 70 de agenții
la nivel național (dintre care 20 proprii), asigură
preluarea călătorilor din întreaga țară, firma având
plecări zilnice din 48 de orașe.
Compania operează o flotă tânără - 35 de autocare
Neoplan și Setra și 15 microbuze.
Baza centrală a companiei este la Arad, acolo unde, în
urmă cu cinci ani, a fost inaugurat Autohof Pletl - o
investiție realizată pe o suprafață de 40.000 mp,
cuprinzând o parcare modernă de camioane și
autocare, restaurant, service, stație ITP.

P e segmentul de transport inter -
na țional s-au înscris în cursa
pen tru câștigarea trofeului

com paniile Lilian Express și Pletl. Seg -
mentul de transport național (in ter ur -
ban) este reprezentat de CDI, RVG
Speed și Simpa Trans. Iar la trans -
portul urban concurenții sunt OTL Ora -
dea, STP Alba Iulia și Urbis Baia Mare.

Puteți vota favoriții pe site-ul
www.ziuacargo.ro

RPTCY, o nouă etapă
Competiția RPTCY se matu ri zea -

ză rapid reușind să atragă companii de
suc ces din sectorul transporturilor. Pen -
tru a îndeplini cât mai bine mi siu nea
principală a concursului (oferirea unor
exemple care și-au dovedit efi cien ța),
juriul a decis evaluarea se pa rată a
companiilor pe trei segmente dis tincte
- transport urban, transport na țional
(interurban) și transport in ternațional.

Concurenții vor trebui să com ple -
teze un dosar, având nouă capitole,
ce stă la baza evaluării companiei.
Vor fi avute în vedere numeroase as -
pec te precum activitatea de bază, re -
zul tatele financiare, managementul
re lației cu clienții și cel al flotei, instru -
men tele IT utilizate, siguranța rutieră,

dar și eforturile depuse de companie
și conducerea acesteia pentru apă ra -
rea intereselor breslei.

Juriul competiției, alcătuit din au -
to rități, reprezentanți ai patronatelor

și specialiști, va fi responsabil pentru
50% din punctajul final.

Jumătate din punctele acumulate
de finaliști sunt obținute pe baza vo -
tu rilor exprimate de cititorii Ziua Cargo.

Votează Romanian
Passenger Transport
Company of the Year 2016
Opt companii de prestigiu participă în acest an la competiția
dedicată operatorilor de transport călători.
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NAȚIONAL
CDI

Compania CDI
deține una dintre
cele mai mari flote
la nivel național
dedicate
transportului de
călători, cu peste
240 de unități
licențiate.

Lansarea unui nou brand, în urmă cu doi ani, nu a fost
doar un exercițiu de imagine. Întreaga structură a firmei
a fost modernizată, pentru creșterea eficienței și
stabilirea unor standarde menite să ridice calitatea
serviciilor oferite. Printre cele mai recente realizări
amintim implementarea unui sistem IT ce oferă o
imagine clară asupra performanțelor fiecărui angajat și
fiecărei activități în parte, lansarea unui sistem de
carduri pentru călători, înființarea unui departament de
vânzări, având ca țintă principală intrarea pe segmentul
transporturilor de convenție.

NAȚIONAL
SIMPA TRANS

Compania cu
sediul în Mangalia
s-a evidențiat prin
dorința de a inova,
de a surprinde
plăcut călătorii.
Amintim faptul că
Simpa Trans este
prima companie

care a introdus serviciul wi-fi în autocare, pentru
conectarea gratuită a călătorilor la internet. Punctul
forte al Simpa Trans este gestiunea eficientă a flotei -
curățenia, starea tehnică perfectă - aspecte respectate
cu mare atenție de toți angajații. În plus, parcul de peste
30 de autovehicule cuprinde câteva autocare turistice
de top.
În acest context, nu este o surpriză faptul că Simpa
Trans a devenit tot mai activă pe zona transportului
ocazional, intern și internațional, operând inclusiv
chartere către destinații turistice externe.

NAȚIONAL
COMPANIA RVG

Înființată în 2002,
compania din
Botoșani a devenit
una dintre cele mai
mari la nivel
național, operând
o flotă de peste 80
de autovehicule
(autocare și

microbuze pregătite să facă faţă şi celor mai pretenţioşi
turişti). 
Activitatea de transport are la bază licențele de traseu
pe curse județene și interjudețene, însă transportul
ocazional turistic joacă, de asemenea, un rol important.
În acest sens, Compania RVG deține o agenție de
turism, oferind și alte servicii conexe (autogară,
mesagerie, intermediere transporturi).
Dorința de a oferi servicii premium este oglindită și de
obținerea certificatelor ISO pentru calitatea
managementului și protecția mediului.

URBAN
ORADEA TRANSPORT LOCAL

Transportul public
orădean are o istorie
lungă, de peste 110 ani,
iar astăzi țintește
recâștigarea prestigiului
pe care îl avea altădată
transportul de călători.
Înnoirea parcului de

vehicule, implementarea unor metode moderne de
management flotă, e-ticketing, precum și introducerea
de uniforme pentru angajații OTL sunt câteva dintre
elementele utilizate în acest sens. OTL a realizat
investiții importante în mijloace de transport în ultimii
15 ani, iar astăzi utilizează un parc de 83 de autobuze
(Mercedes-Benz, Volvo, Solaris, Isuzu și Karsan) și 73
de tramvaie. După anul 2000, societatea a beneficiat de
investiții de 15 milioane euro în infrastructura destinată
tramvaielor, pentru ca în 2008, Oradea să fie primul oraș
din România unde au fost achiziționate tramvaie noi, pe
baza unui împrumut BEI.

URBAN
STP ALBA IULIA

Transportul de
pasageri în
Alba Iulia este
realizat de către
o companie
100% privată,
care și-a

asumat creșterea permanentă a calității serviciilor. STP
se distinge prin serviciile publice integrate de transport
călători oferite - servicii interconectate de transport
într-o zonă geografică determinată cu un serviciu unic
de informații, un regim unic de taxare al biletelor și un
orar unic de transport, pentru investiţiile realizate în
autobuze confortabile, pentru programul funcţional,
sistemul integrat de ticketing, gradul de satisfacţie al
clienţilor, politica de informare a călătorilor și, nu în
ultimul rând, pentru implementarea primului sistem de
transport metropolitan funcțional din România, care
cuprinde 7 zone de transport, având în centru zona
metropolitană 1 care acoperă municipiul Alba Iulia.

URBAN
S.C.URBIS S.A. BAIA MARE

Având un parc de 63 de
autobuze, 18 troleibuze și 8
microbuze, compania Urbis
asigură transportul în Baia Mare
și localitățile învecinate, fiind

cea mai mare firmă din județul Maramureș. Însă
principalul motiv de mândrie al Urbis este
productivitatea. Iar la acest capitol contribuie sistemele
moderne implementate, precum urmărirea flotei prin
GPS, monitorizarea în timp real a consumului de
carburant, montarea automatelor pentru bilete și plata
călătoriei prin SMS, dar, mai ales, atitudinea fiecărui
angajat în parte. Procesul de dezvoltare este vizibil pe
toată structura companiei, de la atelierele de reparație
care reușesc să mențină parcul auto într-o stare
impecabilă, indiferent de vechimea autovehiculelor, și
până la manageri, care participă inclusiv la acțiuni de
control în trafic. S.C.URBIS S.A. se bucură de un sprijin
constant acordat de Primarul Municipiului Baia Mare,
Cătălin Cherecheș, și Consiliul Local.
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F ederația Operatorilor Români
de Transport (FORT) a împlinit
10 ani, iar Adunarea Generală,

or ganizată în fiecare an în luna fe -
brua rie, reprezintă un punct de refe -
rin ță pe harta națională a eve ni men -
telor dedicate operatorilor de transport
rutier.

Transportatorii prezenți la Sighi -
șoa ra, locul de desfășurare a eveni -
men tului în acest an, au arătat că prin -
cipalele provocări sunt reprezentate

de către schimbările legislative aștep -
ta te, dar și de punerea în aplicare a
legilor existente.

Transportul 
județean 
în pericol
Operatorii de transport călători pri -

vesc cu îngrijorare discuțiile legate de
modificările la Legea 92, arătând că
există pericolul înlocuirii unei legi

proas te cu una și mai proastă. Varian -
tele vehiculate riscă să echivaleze cu
o „naționalizare“ a transporturilor ju -
de țene, în condițiile în care toate trans -
porturile de călători ar deveni servicii
de utilitate publică.

„La nivel european, a apărut o po -
li tică de protejare a propriilor operatori
în fiecare țară. Am dori să vedem ace -
eași atitudine și în România. Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației
Pu blice pare să dorească distrugerea
transportatorilor județeni, deși aceștia
au astăzi o pondere importantă“, a
ară tat Sorin Amarinei, vicepreședinte
FORT.

În aceste condiții, conducerea
FORT va acorda o atenție specială
aces tui subiect.

„Legea 92 este prioritate zero
pentru FORT. Încercăm să evităm
imixtiuni ciudate în transportul jude -
țean“, a subliniat Augustin Hagiu, di -
rec tor executiv FORT.

FFOORRTT
LLeeggiissllaațțiiaa  rrăămmâânnee
pprriinncciippaallaa  pprroobblleemmăă

Desfășurată sub titlul de „Cultură, inovație și tradiție“, Adunarea
Generală FORT a scos din nou în evidență lacunele legislative cu
care se confruntă piața de transport.

Marian Crăc,
președinte FORT:

„FORT este un patronat al
principiilor, care respectă
interesele tuturor membrilor,
într-un cadru perfect legal.“
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Pe de altă parte, autoritățile pre -
zen te la eveniment au arătat faptul că
în această perioadă se discută la
Bruxeles despre liberalizarea trans -
porturilor.

RCA, control,
pregătire...
Problemele legate de prețul RCA

rămân, de asemenea, în atenția Fe -
de rației. Conducerea FORT a arătat
faptul că protestul legat de RCA a fost
un succes, iar 70% dintre protestatari
au fost membri ai federației.

Primele rezultate pozitive ar trebui
să apară ca urmare a eliminării pra -
gu lui de 10% de negociere pentru pri -
mele RCA și totodată a renunțării la
condiția ca o societate de asigurări să
poată vinde RCA doar dacă are filiale
în fiecare județ.

Reprezentanții FORT au arătat că
astăzi doar 2-3 societăți vând în mod
real RCA către transportatori, fiind ast -
fel afectat substanțial caracterul con -
cu rențial pe această piață.

Un subiect dezbătut împreună cu
reprezentanții Ministerului Trans por -
tu rilor a fost legat de control, iar o pri -
mă concluzie a fost aceea că doar
ISCTR ar trebui să efectueze controlul
operatorilor de transport.

Alte modificări solicitate în cadrul
adunării au fost: eliminarea TVA în
cazul școlarizării pentru obținerea per -
misului la categoriile pentru profe sio -
niști; îmbunătățirea infrastructurii ru -
tiere (nu doar autostrăzi), ce afectează
major transportul de mărfuri prin nu -
mărul mare de restricții; adaptarea
pre gătirii profesionale la nevoile pieței;
posibilitatea obținerii permisului pentru
profesioniști de la 18 ani; intensificarea
con troalelor pentru eliminarea „pira -
te riei“ în transportul de călători.

În fiecare an, cu ocazia Adunării
Ge  nerale, sunt admiși noi membri în
ca  drul FORT. Anul acesta au fost amin -
tite Asociația Taximetriștilor din Con -
stan ța, ACAR, Asociația Trans por ta -
torilor Mureș și un furnizor de autocare
și autobuze, compania Ana dolu Auto -
mo bil Rom (o premieră pen tru FORT).

Creșterea Federației este ilustrată
și prin majorarea veniturilor cu 29% în
2015, față de 2014.

„FORT depune bilanț și plătește
taxe și impozite la zi către bugetul sta -
tului, iar 79,7% din venituri sunt re -
pre zentate de cotizații“, a arătat
Augustin Hagiu.

Îmbunătățirea comunicării cu
mem brii este, de asemenea, pe lista
priorităților FORT, iar această sarcină
va fi preluată de către noul secretar
general adjunct, Siegfried Mayer.

„Vom revitaliza pagina web a fede -
rației și cea de Facebook. Comuni ca -
rea este vitală pentru FORT, care este
singura asociație cu rădăcini bine în -
fip te în realitate și care a apărut și s-a
dezvoltat natural“, a declarat Siegfried
Mayer, secretar general adjunct FORT.

Un alt subiect care a atras atenția
transportatorilor a fost înființarea Aso -
cia ției Române a Gazului Natural
Com primat.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Lista FORT - Provocările perioadei 2016-2020
- Dispariția resursei umane sectoriale, cuantificată în momentul de față la un

număr necesar de angajați de aproximativ 10.000.
- Discrepanțele majore între costurilor operaționale ale societăților autohtone

și cele străine, având drept cauză supraaccizarea carburanților, tarifele
uriașe practicate pentru RCA, finanțarea extrem de costisitoare a
materialului rulant, haosul legislativ și concurența neloială din partea celor
ce practică activități ilicite.

- Interesele politice în elaborarea actelor cu impact major la bugetul de stat,
dar și activitatea companiilor de profil. Exemplu: legea 92 a serviciilor de
transport public local, prin a cărei modificare, MDRAP încearcă să
înlocuiască firmele de transport neînregimentate politic cu firmele de casă
ale baronilor locali, ce urmează să finanțeze prin compensări excesive
„paraîndărătul“ către buzunarul propriu.

- Neaplicarea legislației în ceea ce privește transporturile și/sau serviciile
specializate ilicite (transportul de persoane, transportul vehiculelor avariate,
școli de șoferi). Atât poliția rutieră, cât și celelalte instituții abilitate refuză
cu insistență să intervină, constant și conștient pentru stârpirea activităților
desfășurate în această manieră.

- FORT își propune să clarifice poziția Guvernului României și a ministerelor
de resort față de toate problemele care macină industria și serviciile
sectoriale, urmând ca, în funcție de poziționarea acestora, să acționeze în
consecință, începând cu primăvara acestui an.

Delegațiile transportatorilor rutieri
de mărfuri și pasageri, ai școlilor
de șoferi, ai centrelor de formare
profesională, asociațiilor
profesionale, asociațiilor
transportatorilor în regim de taxi și
închiriere, precum și ai celor ce
transportă vehicule avariate au
ajuns la concluzia că aceste
activități se află într-un declin
puternic, generat de haosul
legislativ și instituțional, dar și de
măsurile împotriva capitalului
autohton, pe care guvernarea din
ultimii 15 ani le-a aplicat greșit în
mod repetat.

Augustin Hagiu
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N u este clar dacă Sfântul Va -
len tin, comemorat de către
Bi serica Occidentală pe 14

fe bruarie, a fost, de fapt, un singur
per sonaj sau o fuziune a două, pur -
tând același nume. Informații istorice
există foarte puține, motiv pentru care
Biserica Romano-Catolică a decis să-l
scoată din Calendarul General Ro -
man, lăsându-l în seama calendarelor
locale, dar păstrându-l în Martiriologia
Romană. Într-unele părți ale Bisericii
Orto doxe, un Sfânt Valentin, pres bi -
te riul Romei, este comemorat pe 6
iulie, iar Martirul Valentin, episcop de
In teramna, azi Terni, Italia (cel săr bă -
to rit de Valentine's Day, de către ca -
to lici, anglicani și luterani) - pe 30 iulie. 

Legenda spune că Sfântul Valentin
ar fi cununat un păgân cu un creștin,
ar fi dăruit tinerilor îndrăgostiți flori din
grădina lui și ar fi vindecat bolnavi. A
fost învinuit de „cununare religioasă”
a perechilor de îndrăgostiți, în ciuda
p o runcii împăratului roman Claudius
II (268-270). De aceea, a fost con -
dam nat la moarte și executat pe 14
februarie 269. 

Multe dintre legendele care-l ca -
rac terizează pe Sfântul Valentin au
fost inventate în secolul paisprezece,
în Anglia, în special de către cercul
lui Geoffrey Chaucer, cam în perioada
res pectivă devenind ziua de 14 fe -
brua rie o sărbătoare asociată cu iu -
bi rea de tip romantic. Nu există dovezi
cum că ar fi fost considerat și înainte

Celebra sărbătoare a
Sfântului Valentin, de
pe 14 februarie, a fost
importată și de către
români, deși mulți
protestează împotriva
împrumuturilor
culturale sau
comerciale care au avut
loc în ultimii ani.
Dragobetele, care se
sărbătorește pe 24
februarie, este
preferatul celor care își
doresc o întoarcere la
tradiție și la valorile
românești. Dar, în fond,
dacă este vorba despre
iubire, de ce nu le-am
sărbători pe amândouă?

Valentine's Day 
versus Dragobete

Turnul cu
Ceas,

Sighișoara

Balconul
Julietei din

Verona
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de acest reper temporal protectorul
în drăgostiților. În timpul Evului Mediu,
se credea că păsările se împe re chea -
ză la jumătatea lunii februarie. Iar a -
cest lucru a fost ulterior asociat cu le -
genda lui Valentin. Ceea ce, dacă
stăm să ne gândim, nu este chiar atât
de departe de tradiția Dragobetelui. 

Dragobetele
sărută fetele
Deși nu există atestări do cu men -

tare de dinainte de secolul optspre ze -
ce în ceea ce privește sărbătoarea
Dra gobetelui și părerile sunt împărțite
în privința etimologiei acestui nume,
se pare că este o sărbătoare foarte
veche, datând de pe vremea dacilor.
Etno grafii asociază numele de Dra -
go bete cu un personaj din mitologia
populară românească, un zeu tânăr,
patron al dragostei și bunei dispoziții
și fiu al Babei Dochia. Conform Wiki -
pe dia, Simeon Florea Marian, în „Săr -
bă torile la români” (1898-1901, ree -
di tare din 1994), a scris că în mai
multe comune din Muntenia și mai
ales în Oltenia, sărbătoarea creștină
„Afl area capului Sf. Ioan Botezătorul”
(din 23 februarie) se numește Dra go -
bete. El a afirmat că, după credința
popo rului, aceasta este ziua în care
toate păsările și animalele se împe -
re chează. „Băieții și fetele au deci
credință nestrămutată că în această
zi trebuie ca și ei să glumească, să
facă Dragobetele, după cum zic ei, ca
să fie îndrăgostiți în tot timpul anului”.

Ovidiu Focșa, etnograf în cadrul
Mu zeului de Etnografie al Moldovei,
a precizat că „despre Dragobete se
crede că este un protector al păsărilor,
fiind o sărbătoare strâns legată de fer -
ti litate, fecunditate și de renașterea
naturii.(...) Această sărbătoare marca
re vigorarea naturii și nu numai, ci și

a omului care, cu această ocazie, se
pri menea”. Dragobetele mai are și alte
nume: „Cap de primăvară”, „Cap de
vară”, „Sânt Ion de primăvară”, „lo -
god nicul păsărilor”, „Dragomiru-Flo -
rea” sau „Granguru”.

Tradițiile de Dragobete diferă de
la zonă la zonă. Printre altele, „(...)
îm brăcați de sărbătoare, fetele și flă -
căii se întâlneau în fața bisericii și ple -
cau să caute prin păduri și lunci, flori
de primăvară. Pe dealurile din sat se
aprindeau focuri, iar în jurul lor stăteau
și vorbeau fetele și băieții. La ora prân -
zului, fetele se întorceau în sat aler -
gând, obicei numit zburătorit, fiecare
ur mărită de câte un băiat căruia îi că -
zuse dragă. Dacă băiatul era iute de
picior și o ajungea, iar fata îl plăcea,
îl săruta în văzul tuturor. De aici pro -
vi ne expresia: Dragobetele sărută fe -
te le! Sărutul acesta semnifica logodna
celor doi pentru un an sau chiar pentru
mai mult, Dragobetele fiind un prilej
pen tru a-ți afișa dragostea în fața co -
mu nității”, arată Wikipedia.

De la Verona...
la Sighișoara
Și pentru că nu puteam să ne

depăr tăm prea mult de „tradiția” rubricii
Inedit, ne-am gândit să vă prezentăm,
în câteva cuvinte, două dintre cele
mai romantice mici orășele medievale,
destinații perfecte pentru Sărbătoarea
Iubirii.

Este vorba, în primul rând, despre
Verona, oraș italian făcut celebru de
către William Shakespeare, care a
pla sat acolo acțiunea a trei dintre pie -
sele sale, dintre care, bineînțeles, cea
mai cunoscută este Romeo și Julieta.
Dincolo de aptitudinile comerciale ale
italienilor, care profită la maximum de
oportunitatea oferită de celebrul dra -
ma turg englez, Verona este o ade vă -

rată bijuterie medievală, cu străduțe
pitorești, piațete romantice, restau ran -
te intime și o Arenă Romană în care
încă se mai organizează spectacole
și concerte. Pentru cei care doresc să
calce pe urmele faimosului cuplu, casa
Julietei a devenit un adevărat loc de
pelerinaj care, până nu de mult, era
acoperit de mesajele îndrăgostiților
din toată lumea. Dar autoritățile locale
au decis să o curețe de bilețele și
inscripții și să interzică vandalismele.
Deși povestea lui Romeo și a Julietei
este considerată a fi o legendă, datele
istorice confirmă existenţa în secolul
al XIII-lea a două partide locale - Ca -
pel letti şi Montecchi. Totuși, cu riscul
de a știrbi o parte din farmecul ora -
șu lui, tre buie să precizăm că vechea
ca să a Julietei a fost, la origine, un mic
palat medieval.

Deși de Sighișoara nu este legată
nicio poveste de dragoste celebră la
nivel mondial, reprezintă unul dintre
cele mai potrivite peisaje în care fie care
dintre noi ar putea să-și scrie pro pria
poveste de dragoste. Și aici vorbim
despre străduțe medievale, pito rești și
de spre restaurante roman ti ce, despre
o Casă cu Cerb apreciată de către
însuși Prințul Charles, despre o casă
care a aparținut lui Vlad Dracul și în
care se crede că a fost născut și a
copilărit Vlad Țepeș, sau despre Tur -
nul cu Ceas al cărui orologiu este pre -
vă zut cu statui de lemn de tei, ce înfă -
ți șează zeii ce personifică zilele
săp tămânii: Diana, Marte, Mercur, Ju -
pi ter, Venus, Saturn și Soarele. Iar dacă
doriți să vă simțiți cu adevărat ca niște
ca valeri și domnițe din timpuri me die -
va le, puteți intra în pielea aces tor per -
sonaje în cadrul Festivalul Me die val
care se organizează aici în fie care vară. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Casa cu Cerb,
Sighișoara

Arena Romană, Verona
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Se anunţă o perioadă
foarte aglomerată, așa

că încercaţi să vă odihniţi
suficient şi să vă planificaţi
agenda cu grijă, pentru a evita o
criză de timp. Din punct de vedere
financiar, lucrurile stau, în general,
mai mult decât bine. Din păcate,
pe fondul suprasolicitării, pot
apărea riscuri de accidentare.
Atenţie şi la volan: conduceţi cu
prudenţă!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Este mare nevoie să
acordaţi o atenţie

suplimentară muncii în echipă şi
parteneriatelor. Succesul depinde
de grija cu care vă selectaţi
partenerii, răbdarea cu care
negociaţi şi tactul cu care vă
apăraţi interesele. Este o perioadă
aglomerată din punct de vedere
profesional şi veţi călători destul de
mult. Atenţie la volan: evitaţi să vă
manifestaţi agresivitatea în trafic. 

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Optimismul, dinamismul
şi încrederea sunt

principalele calități în această
perioadă. Stabiliţi-vă cât mai
multe obiective şi acţionaţi
pentru îndeplinirea lor. Nimic nu o
să vă stea în cale. Nu veţi călători
foarte mult, dar aveţi grijă să
conduceţi cu prudenţă, nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie şi
nu uitaţi să vă puneţi centura de
siguranţă.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Energia este la cote
înalte şi ar fi bine să

profitaţi de toate avantajele pe care
vi le aduce. Perioada este benefică
şi pentru dezvoltarea activităţilor
profesionale, însă, în mod special,
în plan personal pot apărea
schimbări majore. Călătoriţi cât mai
mult, dacă aveţi ocazia, dar, în
cazul în care petreceţi mult timp la
volan, căutaţi să vă şi odihniţi.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Din punct de vedere
financiar, lucrurile stau

din ce în ce mai bine, dar veţi
duce o luptă înverşunată pentru
a vă îndeplini obiectivele
profesionale. Pentru a evita
tensiunile nervoase din această
perioadă, căutați metode de
relaxare. Atenţie la deciziile pe
care le luaţi: mai întâi
consultaţi-vă cu persoane de
încredere. Conduceți cu prudență.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Renumele și cariera
sunt în prim plan și vă vor

fi recunoscute. Datorită
diplomaţiei manifestate în raport
cu toţi colaboratorii, veţi
înregistra succese deosebite la
capitolul poziţie socială. Deşi nu
vă preocupă în mod deosebit
planul financiar, lucrurile vor
începe să stea foarte bine la acest
capitol. Călătoriți mult - atenţie în
trafic!

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Apar veşti în plan
financiar. Şi sunt

foarte bune. Atenţie însă! Sunt
posibile tensiuni majore în
parteneriate tocmai din motive
legate de bani. Veţi face foarte
multe drumuri în această
perioadă, majoritatea pe distanţe
lungi. În momentul în care vă aflaţi
la volan, încercaţi să vă stăpâniţi
nervozitatea. Respectați regulile
de circulație.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Nu dispuneți de resurse
energetice în această

perioadă. Totuși, profitaţi de linişte
şi faceţi planuri de acţiune pe
termen mediu și lung. În plan
profesional, munca în echipă
aduce beneficii, iar din punct de
vedere financiar, lucrurile încep să
se îndrepte. Veți călători mult -
înainte de a urca la volan,
asiguraţi-vă că v-aţi odihnit bine.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Începutul perioadei
este marcat de încordări

în plan profesional, dar mai ales
financiar. Urmează însă o perioadă
de relaxare pe toate planurile,
inclusiv în cel personal. Multe
dintre idei şi proiecte au şanse de
relansare. Veţi face câteva
călătorii, cele mai multe în interes
de serviciu, unele foarte
obositoare. Odihniţi-vă înainte de
a vă urca la volan!

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Este  o perioadă în care
debordaţi de energie şi

veţi călători foarte mult. Se
întrevăd veşti bune din zona
carierei - o avansare sau un
parteneriat extrem de profitabil,
poate chiar un nou serviciu. Şi nu
vor întârzia să apară şi veştile
bune pe plan financiar. Atenţie în
trafic: conducerea preventivă vă
poate scuti de o mulţime de
neplăceri!

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Pentru că aveţi multă
energie şi putere de

muncă, perspectivele profesionale
sunt optimiste. Apar chiar şanse
de a găsi un job mai bun sau
colaborări suplimentare, care vă
vor rotunji considerent veniturile.
Tendinţa din această perioadă
este să vă concentraţi asupra
casei şi familiei, motiv pentru care
veţi călători mai puţin decât de
obicei.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Este o perioadă liniştită
din punct de vedere profe -

sional. Acum încep să se vadă
roa de le financiare ale muncii susţi -
nute din ultimele luni. Totuşi, nu este
momentul să luaţi decizii financiare
importante. De asemenea, evitaţi să
faceţi prea multe cumpărături. În
trafic, nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

15 februarie - 15 martie 2016






