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T ransportul internațional a pri-
mit o nouă palmă: amenzile
pentru depășirea vitezei în

Franța. Discutăm de intrarea în vigoa-
re, anul trecut, a unei directive euro-
pene, care permite autorităților să tri-
mită amenzile de circulație direct către
deținătorul autovehiculului, chiar dacă
acesta este rezident într-o altă țară.
Astfel, amenzile pentru depășirea vi-
tezei legale, „colectate cu sârg“ de ca-
merele montate pe marginea drumu-
lui, sunt trimise direct la transportatori.

La prima vedere, nu pare a fi o
problemă foarte mare - să plătești 45
sau 90 de euro pentru depășirea vite-
zei nu este plăcut, dar nu ar trebui să
afecteze activitatea firmei. Însă atunci
când un operator primește, deodată,
amenzile strânse în ultimele șase
luni… Sunt firme care au primit la a-
cest început de an zeci de amenzi
acumulate în 2015 pentru depășiri de
1 sau 2 km/h față de viteza legală.
Suma este considerabilă și situația
frustrantă, mai ales că nimeni nu s-a
așteptat la așa ceva.

Franța este cunoscută printre
transportatori pentru amenzile mari și
autostrăzile scumpe. Sigur, autostră-
zile sunt și foarte bune, însă mulți
transportatori își îndrumă șoferii să
meargă pe drumurile naționale pentru
a „salva“ taxele pentru autostradă.
Probabil este un nou moment de re-
gândire a strategiei. Franța pare să
transmită un mesaj clar: mergi pe
autostradă - achiți taxele; alegi drumul
național - plătești amenzi sau mergi
încet!

Urmează o perioadă de analiză în
care vom dezbate dacă această acu-
mulare de procese verbale este ac-
ceptabilă din punct de vedere a direc-
tivei europene. Apoi, trebuie văzut
dacă plata amenzii o suportă șoferul
sau firma. Și, bineînțeles, trebuie luate
decizii. Ce se întâmplă de acum îna-
inte?

În principiu, afacerea de transport
are de câștigat dacă sunt realizați mai
mulți km. Astfel, prima decizie ar putea
să fie maximizarea parcursului pe au-
tostradă - viteză medie mare și risc mi-
nim de a fi amendat.

Însă, lucrurile ar trebui să fie mult
mai complexe: departamentul juridic
preia cazul pentru a evalua șansele
de succes al contestării proceselor
verbale; departamentul costuri reali-
zează în regim de urgență o analiză
completă și stabilește impactul finan-
ciar pentru fiecare alternativă în parte
(amenzi vs. taxă autostradă); depar-
tamentul training stabilește o strategie

corectă și începe procesul de comu-
nicare către șoferi pentru ca aceștia
să conștientizeze riscul depășirii vite-
zei legale, chiar și cu 1 km/h; depar-
tamentul comercial analizează im-
pactul financiar și demarează discuțiile
cu clienții pentru eventuala majorare
a tarifelor...

Realitatea, însă, este alta. Cei mai
mulți transportatori și-au creat o struc-
tură de personal minimă, încărcată la
maxim din punct de vedere al sar-
cinilor. De aceea orice problemă nouă
își găsește cu întârziere rezolvarea și
fără o analiză detaliată.

Astfel „un alt tip de criză“ se in-
stalează pe fondul schimbărilor tot mai
rapide din zona legislativă și adminis-
trativă, care exercită o presiune în
creștere asupra afacerilor de transport.
Este de așteptat ca modul și viteza
de reacție în fața acestor schimbări
să aibă un impact tot mai ridicat asu-
pra profitabilității firmelor și, în aceste
condiții, una dintre prioritățile strate-
gice pe termen mediu ar trebui să fie
completarea și menținerea unei struc-
turi de personal suficiente. Pe scurt,
mai mulți oameni la birouri, care să se
integreze bine - cuvântul „echipă“ de-
finește cel mai bine acest deziderat.
Dar asta nu este suficient. Este nece-
sară o continuă împrospătare a instru-
mentelor utilizate, indiferent că vorbim
despre camioane, service, suport IT
și comunicare etc. Performanța ma-
ximă trebuie căutată permanent în
toate elementele. În plus, „inteligența“
devine o țintă obligatorie - este vorba
despre capacitatea fiecărui angajat
de a identifica rapid soluția optimă la
problemele apărute.

Și, la final, veșnica întrebare, ener-
vantă, dar obligatorie: cum transfor-
măm această nouă problemă într-o
oportunitate?
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POST-PAY PENTRU TAXA
DE DRUM

DKV Euro Service oferă clienților un
sistem post-pay pentru taxa de
drum din Slovenia, în plus față de
sistemul actual de pre-pay, pentru
toate vehiculele de peste 3,5 tone.
Acest lucru înseamnă că șoferii nu
vor mai trebui să coboare din
cabină, la stațiile de taxare, pentru a
încărca unitatea lor de bord (OBU).
Utilizatorii serviciului post-pay au, de
asemenea, avantajul de timp
suplimentar pentru a plăti. Sistemul
post-pay poate fi folosit fie cu OBU,
fie cu cardul cu chip (cardul DARS),
emis de către operatorul taxei de
trecere, DARS. Utilizatorii care au
plătit prin pre-pay cu OBU pot trece
la sistemul post-pay pe loc, prin
prezentarea OBU și DKV CARD, în
orice stație de taxare DARS sau la
Toll User Centre din Ljubljana,
Slovenia. Orice credit din sistemul
pre-pay este transferat către
utilizatorul sistemulului de post-pay.
În acest moment, nu se emit unități
de bord noi de către operatorul de
taxă. Ca o alternativă la unitatea lor
OBU, utilizatorii pot plăti taxa prin
sistemul post-pay cu ajutorul unui

card DARS. Aceste carduri cu cip
pot fi achiziționate de la orice stație
de taxare sau pot fi comandate
direct de pe site-ul DARS. Cardurile
DARS, care sunt deja utilizate în
sistemul pre-pay, pot fi transformate
în post-pay cu DKV CARD la oricare
din stațiile de taxare ale
operatorului.

GRUPUL MOL,
PERFORMANŢE ÎN 2015

Grupul MOL a obţinut anul trecut pe
segmentul Downstream (rafinare și
distribuție) cel mai bun rezultat
financiar din istoria sa: un rezultat
operațional (Clean CCS EBITDA)
de 463 miliarde HUF (1,65 miliarde
USD), de peste două ori mai ridicat
decât în anul anterior. Rezultatul
EBITDA a fost generat 50% de
programele interne de eficientizare
începute în 2011. Vânzările retail ale
Grupului MOL în România
(incluzând carburanți, GPL și
lubrifianți) au crescut cu 17%, la
586 kt, de la 501 kt în anul 2014, în
principal ca urmare a extinderii
anorganice a rețelei de benzinării.
Pe ansamblul anului anterior,
vânzările de motorină au avansat cu

15%, la 419 kt, iar la benzină au
urcat cu 18%, la 152 kt. Producția
segmentului Upstream (explorare și
producție de hidrocarburi) a urcat cu
7%, la 104 mii bep/zi în 2015.

PERSPECTIVE POZITIVE
DE ANGAJARE ÎN T2

Mai mult de 1 din 4 angajatori
români preconizează creșteri ale
numărului total de angajați în al
doilea trimestru din 2016, conform
celei mai recente ediții a Studiului
Manpower privind Perspectivele
Angajării de Forță de Muncă. Astfel,
26% dintre angajatori anunță intenții
de sporire a numărului total de
angajați, 7% anticipează scăderi și
66% nu prevăd schimbări în
dimensiunea forței de muncă, ceea
ce rezultă într-o Previziune Netă de
Angajare de +10%, relativ stabilă
atât comparativ cu trimestrul I/2016,
cât și cu trimestrul II/2015.
Previziunile sunt pozitive pe tot
cuprinsul țării, angajatorii din
regiunile București și Ilfov, Centru și
Sud-Vest fiind cei mai optimiști, așa
cum arată Previziunile Nete de
Angajare din aceste regiuni, de
+16%. În regiunea București și Ilfov
angajatorii raportează de altfel
perspectivele cele mai robuste din
ultimii aproape cinci ani, mai precis
din trim. III/2011, iar Previziunea
Netă de Angajare se îmbunătățește
cu 7 puncte procentuale atât
comparativ cu trim. I al acestui an,
cât și cu trim. II/2015. Îmbunătățiri
semnificative se raportează și în
regiunea Sud-Vest, unde
Previziunea Netă de Angajare se
consolidează la nivele ce nu au mai
fost întâlnite în ultimii 8 ani, din trim.
II/2008, înainte de criză. Doar 2%
dintre angajatorii din regiune au
intenția de a-și reduce numărul de
angajați, procentul cel mai scăzut
din întreaga țară. Angajatorii din
regiunea Nord-Vest continuă, la
rândul lor, să raporteze perspective
optimiste, după cum indică
Previziunea Netă de Angajare de
+14%, în timp ce angajatorii din
regiunea Nord-Est sunt, pentru al
doilea trimestru consecutiv, cei mai
pesimiști. Previziunea Netă de
Angajare de +4% raportată în
regiune este cu 3 puncte
procentuale mai puternică decât în
trim. I/2016, dar scade considerabil,
cu 27 de puncte procentuale, față
de trimestrul II/2015.

„COMISIA DE TĂIAT HÂRTII”, LA GUVERN

CUGETARE
„Un om de succes este acela care
poate construi o fundaţie solidă
cu cărămizile pe care alţii le
aruncă în el.”

(David Brink)

Guvernul a lansat platforma
maisimplu.gov.ro, denumită
„Comisia de tăiat hârtii”, unde
românii vor putea să
împărtăşească din experienţa
lor în relaţia cu autorităţile.
Prim-ministrul Dacian Cioloş a
identificat deja câteva lucruri
„absurde” pe care le fac
cei din administraţie: „Mamele
care au născut trebuie să
depună 3 dosare cu de multe
ori cam aceleaşi tipuri de
documente, unul pentru

indemnizaţia de creștere a
copilului, altul pentru alocaţia
de stat şi un altul pentru
stimulentul de reinserţie. (...)
Un şomer este obligat să
plătească 30 de lei pentru a
obţine documentele necesare
obţinerii indemnizaţiei de
şomaj. (...) Alte documente
sunt cerute chiar de instituţia
care le eliberează, cum este
cazierul judiciar în cazul
emiterii permisului de
conducere.
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DDeesspprree  ttiimmppiiii  ddee  ccoonndduuss

Liberalizarea transportului regulat
de pasageri, o soluţie agreată?

Consideraţi că în acest moment, pe plan naţional,
timpii de condus sunt depăşiţi în foarte multe cazuri
cu perioade mari de timp ce pun în pericol siguranţa
rutieră?
1. Da. Magnetul este folosit încă de multe companii pentru a creşte numărul
de kilometri parcurşi şi, în special, pentru a masca perioadele de
încărcare/descărcare.
2. Timpii de condus sunt depăşiţi numai într-o mică măsură din cauza
infrastructurii.
3. Nu.
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Puteți transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secțiunea
„Întrebarea lunii“.

li zarea actualelor programe de
transport (ju de țene și interjudețean),
ar fi un lucru bun?“. 57% dintre res -
pon denţi s-au de clarat împotriva
libera li zării, con si de rând că haosul
rezultat ar falimenta multe firme de
transport, creând pro ble me în asi -
gurarea con ti nuității ser vi ciului de
transport. 43% dintre cei care au
răspuns susţin libe ra lizarea trans -
portului regulat de pa sa geri, apre -
ciind că un cadru con cu rențial liber
poa te asigura dezvoltarea acestui
seg ment de transport, oferind servicii
tot mai bune pasagerilor.

De menţionat că persoanele care
au ales să comenteze pe marginea
în trebării lunii februarie au scos în
evi denţă neajunsuri pe care le poate
ge ne ra liberalizarea. 

„S-ar pierde toată lupta continuă
cu obţinerea vechimii pe traseu şi
s-ar naşte noi transportatori de per -
soa ne care au făcut bani din alte
părţi, ilegal, şi în acest moment nu
mai pot înşela sta t ul“, se arată
într-unul dintre co men tarii, în timp ce
într-un altul se atra ge atenţia asupra
concurenţei săl ba tice care s-ar crea. 

„Prin crearea unui mai mare
număr de firme de transport nu re -
zultă decât o concurenţă sălbatică,
aceasta du când la diminuarea dras -
tică a tarifului pe kilometru. Mai puţini
bani înseamnă mai puţine fonduri
alocate pentru în tre ținerea parcurilor
auto sau înnoirea lor şi, bineînţeles,
incapacitatea de a mări salariile
șoferilor. Acest lucru este va labil atât
pentru firmele de transport per soane
cât şi pentru cele de trans port marfă.“

Răspunsurile au fost relativ echili -
bra  te la întrebarea lunii februarie:

„Cre deți că liberalizarea transportului
na țio nal regulat de pasageri, la fin a -
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IVECO ESTE PESTE TOT
ÎN LUME

A apărut o nouă versiune a
instrumentului Iveco de localizare a
dealerilor, Iveco Dealer Locator,
care permite vizitatorilor să repereze
cele mai apropiate puncte de
vânzări și service ale constructorului
italian dintr-o anumită zonă
geografică selectată. 
În secțiunea „Find Dealer” (Găsește
Dealer), utilizatorii se pot mișca pe o
hartă full-screen, care afișează
informații cheie privind aceste centre
Iveco. Utilizatorii pot, de asemenea,
accesa o funcțiune de navigație,
pentru a afla care este cea mai
bună rută către locația selectată. 
Instrumentul este optimizat pentru
toate tipurile de smartphone-uri și
tablete și este capabil să localizeze
imediat utilizatorii de la prima lor

vizită, pentru a le oferi informația de
care au nevoie pentru a ajunge la
cel mai apropiat centru. Interfața
intuitivă ajută vizitatorii să facă o
selecție prin activarea unei serii de
filtre, cum ar fi tipul de dealer, gama
de vehicule sau de servicii
necesare, și oferă, de asemenea,
oportunitatea de a contacta direct
punctul de vânzări. 

NOU PREȘEDINTE LA
DAF TRUCKS 

PACCAR, compania mamă a DAF
Trucks NV, a anunțat recent
promovarea lui Preston Feight în
funcția de președinte al DAF,
începând cu data de 1 aprilie 2016.
Preston Feight este succesorul lui
Harrie Schippers, care a fost
promovat senior vicepreședinte al

PACCAR responsabil pentru DAF
Trucks și PACCAR Parts, în cadrul
biroului corporației din Seattle. 
Preston Feight activează în cadrul
corporației de 18 ani, cea mai
recentă funcție ocupată fiind de
vicepreședinte PACCAR și manager
general al Kenworth Truck
Company. Pe parcursul timpului, a
ocupat funcții din ce în ce mai
importante la Kenworth, cum ar fi
inginer șef sau asistent director
general de marketing și vânzări.
Este absolvent al Universității
Arizona de Nord (inginerie
mecanică) și al Universității
Colorado (management inginerie).
În noua sa poziție, responsabilitățile
vor include, de asemenea,
coordonarea Leyland Trucks din
Marea Britanie. 
Harrie Schippers lucrează în cadrul
companiei de 30 ani, în ultima
perioadă fiind vicepreședinte
PACCAR și președinte DAF Trucks.
Este absolvent al Universității
Tilburg (Olanda), cu diplomă în
științe economice. 

ENEL ITALIA UTILIZEAZĂ
40 UNIMOG

O flotă de nu mai puțin de 40 de
unități Unimog U 218 operează în
Italia pentru a menține rețeaua
electrică în stare de funcționare.
Livrate anul trecut către Enel, unul
dintre cei mai mari furnizori de
electricitate din Italia, vehiculele
speciale, echipate cu platforme de
lucru la înălțime și cu alte tipuri de
echipamente, și-au demonstrat
eficiența încă de la început. 
În total, 112 Mercedes-Benz
Unimog lucrează pentru Enel,
având sarcina de a contribui la
reparațiile urgente și la lucrările
de întreținere ale rețelei electrice,
chiar și pe cele mai dificile
terenuri sau în cele mai grele
condiții, inclusiv în cazul unor
intervenții de urgență, cum ar fi
reparațiile liniilor electrice în urma
unor avalanșe sau alunecări de
teren. Unimog U 218 are o rază
de bracaj de 12,6 m și este
echipat cu motor cu patru cilindri
capabil să dezvolte o putere
maximă de 177 CP. 

La congresul Mobile World
din Barcelona, Ericsson şi
Scania au anunţat cercetările
pe care le fac împreună
pentru accelerarea
procesului de conectivitate a
vehiculelor comerciale şi a
infrastructurii. Ambele
companii sunt convinse că
evoluţia tehnologiilor de
comunicare şi implementarea
reţelelor 5G vor facilita
transporturile de persoane şi
de marfă.
Scania a iniţiat conceptul de
mers în convoi pentru
camioane cu semiremorcă și
astfel se reduce rezistența
vântului şi consumul de
carburant. În prezent,
legislaţia permite mersul
camioanelor în coloană, la o
distanţă de siguranţă unul de
altul, care folosesc sisteme
comune precum radarul şi
autopilotul. Cu toate acestea,
o distanţă şi mai mică între
vehicule - pentru o reducere
şi mai mare a consumului de
carburant - necesită
comunicaţii vehicul-vehicul
şi sisteme de control

interconectate. Cercetarea
realizată de Ericsson şi
Scania a demonstrat că acum
pot fi stabilite comunicaţii
fiabile folosind reţelele 4G şi,
în viitor, 5G. Într-o
perspectivă mai largă,
comunicaţiile între vehicul-
infrastructură sunt o iniţiere
pentru mersul în convoi la
nivelul întregului sistem în
plănuirea şi organizarea
formaţiilor şi despărţirea
convoaielor în funcţie de rută
şi de program. Camioanele
pot astfel să se alăture sau
să părăsească plutoanele
într-o manieră sigură.

SCANIA ȘI ERICSSON COLABOREAZĂ
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P ropunerea legislativă a fost a -
dop tată în 24 februarie de Con -
si liul ASF și trimisă atât la

Senat, la Comisia pentru Buget, Fi nan -
ţe, Activitate Bancară şi Piaţă de Ca -
pital, cât și la Camera Deputaţilor, la
Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci
şi la Ministerul Finanţelor Pu bli ce. În
Expunerea de motive, se preci zea ză
că „în cadrul procesului de elaborare a
proiectului de lege au avut loc întâlniri
de lucru și seminarii cu UNSAR (Aso -
cia ția Națională a So ci etăților de Asi gu -
rare din România), cu asigurătorii care
nu sunt membrii UNSAR, cu auditorii
statutari ai asi gu ră to ri lor, cu ARA (Aso -
cia ția Română a Actuarilor), cu asocia -

ţiile trans por ta torilor, cu BAAR, FPVS,
având ca obiect elaborarea prezentului
proiect de act normativ”.

Liderii patronatelor din
transporturi - COTAR, UNTRR,
FORT, APTE 2002, ARTRI,
APTTI, APULUM - au anunțat
însă că discuțiile au eșuat iar
piața RCA „este lăsată să intre
în colaps”. 

Disputele s-au axat, ca de obicei,
pe scumpirea explozivă a prețurilor
RCA. Contrar dovezilor de tarife aduse
de transportatori, reprezentanții ASF
sus țin în continuare că în 2015 nu au

existat majorări semnificative ale ta -
ri felor RCA - maxim 50% - și că nu
este nimic în neregulă cu primele prac -
ti ca te de companiile de asigurări. 

Nici constatările Consiliului Concu -
ren ţei nu i-au convins pe cei de la ASF.
Iată ce a spus reprezentatul Con si liului
Concurenţei la ultima întâlnire de la
Parlament: „Vă pot confirma ma jo rări
substanţiale pe anumite categorii de
asiguraţi: pe transportul rutier de măr -
furi - între 19% şi 183%. Este vor ba de
un nivel intermediar al primei. În tre acest
nivel şi cel final, mai pot apă rea o serie
de reduceri. La nivelul trans portului de
călători - la 226% în ianua rie 2016 faţă
de iunie 2015. Pe şase luni”.

Patronatele din transporturi resping la unison proiectul de Lege
întocmit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii
produse terților prin accidente de vehicule (RCA), acuzând că a
fost redactat în interesul companiilor de asigurări.

Proiectul Legii RCA,
croit în interesul
companiilor de
asigurări





ASF neagă și scumpirile din
ianuarie probate de COTAR cu
„sute de poliţe cu tarife
dublate sau triplate”. 

Iată ce transmitea Autoritatea de
Supraveghere Financiară în 26 fe -
brua rie: „Potrivit raportărilor transmise
de societăţile de asigurare în cadrul
pro cesului de monitorizare a evoluţiei
tarifelor RCA instrumentat de ASF, la
nivelul lunii ianuarie 2016, prima me -
die pentru poliţe încheiate pe 12 luni,
calculată cumulat pentru segmentele
autoutilitare/autocamioane şi transport
de persoane, înregistra o creştere de
42% faţă de nivelul lunii iunie 2015.
Se parat, pe segmentul autou ti li ta -
re/au tocamioane, prima medie a urcat
cu 46%, în timp ce pentru vehiculele
des tinate transportului de persoane
creş terea a fost de 61%”. ASF mai
nota că „dacă se analizează doar gru -
pa vehiculelor încadrate în clasa de
bo nus B0, raportările asigurătorilor
ara tă că prima medie a crescut cu
43% pentru cele două segmente cu -
mu lat, respectiv cu 47% pe segmentul
autoutilitarelor/autocamioanelor şi cu
36% în cazul autovehiculelor pentru
transport de persoane”.

Vasile Ştefănescu, preşedinte
COTAR, a declarat că „așa
cum ni s-a cerut, noi am adus
sute de poliţe de asigurare
prin care demonstrăm că
preţurile au crescut cu
100-200%. Firmele de
asigurare nu au venit cu
niciun document care să arate
contrariul”. 

Cum însă nu-i ascultă nimeni, sin -
gura speranță a transportatorilor este
mo dificarea proiectului legislativ la co -
mi sii în Parlament. „Având în vedere
ul timele evoluții, UNTRR solicită Par la -

mentului, Guvernului, Consiliului Con -
cu renței și ASF limitarea valorii
RCA/carte verde cel puțin pe o peri oa -
dă de un an la valori normale de ma -
xi mum 5.000 de lei pe 12 luni pen tru
au tovehiculele comerciale de măr furi și
persoane care fac transporturi rutiere
in ternaționale și naționale, la maximum
2.000 lei pe 12 luni pentru au t o -
vehiculele de transport public local și la
maximum 300 lei pe 12 luni pen tru
autoturisme. Dacă în anul 2012, costul
mediu cu o asigurare RCA pen tru un
au tovehicul de transport mărfuri pe 12
luni, care efectua transporturi ru tie re in -
ter naționale era de 1.200 lei, în 2014
a ajuns la 4.000 de lei, în 2015 la 15.000
de lei, anul viitor ne aș teptăm să atingă
nivelul minim de 60.000 de lei, iar în ma -
ximum 5 ani să depă șeas că valoarea
celor mai scum pe autove hi cule noi -
peste 96.000 euro! Industria de trans -
port ru tier va intra în faliment da că
aceste tarife se mențin și vor creș te în
con tinua re cu același ritm, urmând ca
per soanele fizice să acopere găurile
din sistemul RCA”, avertizează UNTRR.

Teatru prost
La rândul său, Asociația Patronală

a Transportatorilor - Europa (APTE)
2002 își exprimă „întregul dezacord
și deplina dezaprobare” față de pro -
iec tul de lege redactat de ASF, acu -
zând că efectele pe care ar urma să
le producă sunt total potrivnice inte -
re selor reale ale asiguraților, în ge ne -
ral, și ale industriei de transport din
România, în special.

„Autoritatea de Supraveghere Fi -
nan ciară, în loc să fi luat toate măsurile
le gale și necesare pentru a stopa flu -
xul de majorări neîntemeiate ale tari -
fe lor RCA și să fi întreprins toate
diligen țele pentru ca prevederile pro -
to colului din 22 decembrie 2015 să
își producă efectele în cel mai scurt

timp, în teorie a regizat, în grupuri de
lucru, un proiect de lege al RCA, care,
în practică, a ieșit ca o piesă nereușită
de teatru, cu mai multe scenete tragi -
co mice, dar cu mesaj dramatic pentru
in dustria de transport”, reclamă APTE
2002.

Proiectul de lege cu care ASF
se prezintă în Parlament „este
o reconstrucție eronată a
normelor de reglementare pe
scheletul vechii Legi 136/1995,
rezultatul fiind unul înfiorător
pentru asigurați, deoarece
drepturile și privilegiile
companiilor de asigurări s-au
înmulțit iar cele ale
asiguraților s-au diminuat,
fortificându-se și
consolidându-se starea de
captivitate a consumatorilor. 

În acest context, este condam na -
bilă atitudinea ASF, care, de-a lungul
discuțiilor cu patronatele, s-a dovedit
a fi un destoinic apărător al intereselor
com paniilor de asigurări, participând
în mod activ la aservirea și înrobirea
asiguraților de către asigurători”.

Asiguratul, captiv
Asociația Societăților de Service

Auto Independente (ASSAI) reclamă,
la rândul său, că ASF a ținut în secret
redactarea proiectului legii RCA până
în momentul trimiterii la Parlament,
fără a-l fi transmis spre analiză vreunui
participant al grupului de lucru cu care
s-a lăudat că a realizat documentul.
Proiectul de lege este „rodul unor ne -
go cieri cu ușile închise a unor părți
cu interese financiare din piața de asi -
gu rări și conține breșe legislative și
pro puneri de-a dreptul toxice pentru
pă gubiții RCA și favorabile multina țio -
nalelor din asigurări”, acuză Cristian
Muntean, președintele ASSAI. 

Una dintre prevederile nocive
este Articolul 4, potrivit căruia
„contractul RCA se încheie pe
o perioadă de 12 luni și se
prelungește de drept, la
fiecare 12 luni, dacă asiguratul
nu denunță contractul RCA cu
cel puțin 30 de zile înainte de
expirarea acestuia”. 

Astfel, din start, una dintre dole -
an țele transportatorilor cerute cu insis -
ten ță la fiecare întâlnire cu membrii
ASF a fost încălcată, în ciuda faptului
că transportatorii primiseră angaj a -
men tul ferm că vor putea încheia polițe
și pe una sau 3 luni. Mai mult, nu vor
putea fi încheiate polițe nici măcar pe
6 luni, ca în prezent. „Cu această pre -
ve dere, ASF și asigurătorii urmăresc

.................................................................................................................................................. martie 201612

A
C

T
U

A
L

IT
A

T
E





.................................................................................................................................................. martie 2016

A
C

T
U

A
L

IT
A

T
E

14

intro ducerea unui contract de asigu -
rare multianual, care să mențină asi -
gu ratul RCA captiv cât mai mult timp,
la fel cum a fost în cazul contractelor
de telefonie mobilă (cu clauze de
denunțare dovedite a fi abuzive). Este
o situație în care asigurătorul RCA
poa te atrage asiguratul RCA cu un
cost mic de primă, în primul an, ur -
mând să profite de neatenția asigura -
tu lui la termenele de denunțare, iar în
anul următor să îi majoreze semn if i -
ca tiv prima de asigurare”, explică lide -
rul ASSAI.

Termenul 
de plată
a despăgubirii,
prelungit
Totodată, Articolul 18 alin. (4) pre -

ve de ca despăgubirea să fie plătită
de asigurătorul RCA în maximum 15
zile de la data depunerii ultimului do -
cu ment necesar stabilirii răspunderii
și cuantificării daunei. Astfel, perioada
se prelungește de la 10 zile la 15 zile.
„Asistăm de ani buni la compor ta -
mente abuzive ale pieței de asigurări
în relația cu consumatorii. ASF, în loc
să introducă măsuri suplimentare de
pro tejare a asiguraților și să înăs preas -
că sancțiunile aplicate celor care fac
profit din aceste abuzuri, face exact
contrariul: le relaxează în favoarea
ce lor care comit abuzuri. Este greu
de înțeles acest comportament pro-
asi gurător și anti-asigurat din partea
ASF și solicit Parlamentului României
să ia act de aceste derapaje evidente
și repetate ale Autorității”, reclamă
Cristian Muntean. 

El arată că „dacă ar fi să dau
o notă proiectului de lege
propus de ASF, aș nota cu 4,
în condițiile în care materialul
este realizat de niște angajați
ai statului cu salarii de nota
10, care ar fi trebuit să
protejeze consumatorii
produselor de asigurări și nu
pe cei care le achită salariile
prin contribuții”. 

Propuneri de
corectare a
proiectului
Președintele ASSAI a transmis Par -

lamentului un set de propuneri menite
să corecteze noul proiect de lege al
RCA; sunt realizate de două echipe
mixte de avocați și de spe cia liști în do -
me niul asigurărilor auto și este rezultatul
unei analize com pa ra tive cu alte legis -
la ții din țări europene. Iată principalele
modificări: po si bi litatea încheierii unei
polițe RCA pentru o perioadă de o lună
sau 12 luni, în funcție de nevoia
asiguratului; polița RCA rămâne valabilă
până la expi ra rea termenului chiar și în
condițiile în care asiguratul RCA nu a
achitat la timp ratele, însă, asigurătorul
are drep tul să aplice în acest caz,
penalități de întârziere de 0,2% pentru
ziua de întârziere, iar polița RCA să
reprezinte titlu executoriu; posibilitatea
sus pen dării poliței RCA la cererea
asigu ra tului; la solicitarea persoanei
preju di ci ate, asigurătorul e obligat să
trans mită acceptul de plată păgubitului
RCA, pentru evitarea staționării nejus -
ti fi cate în service a autovehiculului până
când asigurătorul achită des pă gu birea;

termenul de plată a despăgu birii să fie
de 10 zile calendaristice și nu de 15
zile, așa cum a propus ASF.

De asemenea, ASSAI cere ca
penalitățile de întârziere pentru
neplata daunelor să rămână la
nivelul actual de 0,2% și nu
înjumătățite, așa cum a propus
ASF; orice diminuarea a plății
de despăgubire va fi temeinic
argumentată în baza unui
raport tehnic realizat de către
un expert autorizat și se va
realiza într-un program
autorizat de către producătorul
mărcii autovehiculului avariat,
spune ASSAI.

Potrivit ASSAI, polița RCA trebuie
să acopere următoarele costuri de des -
păgubire: decontarea închirierii unui
auto vehicul similar al celui ava riat, pen -
tru perioada în care păgubitul RCA nu
își poate utiliza autovehiculul avariat; în
cazul daunelor totale, păgubitul RCA
trebuie pus în situația în care se afla
îna inte de producerea eve nimentului
asi gurat și astfel, tre buie despăgubite
și costurile aferente radierii, transportului
unui nou autove hi cul, precum și a taxei
de înma tri cu lare a unui nou autovehicul;
costuri afe rente expertizelor, precum și
costuri cu avocați, în desele situații de
conflict ce apar în relația cu societățile
de asigurări, atunci când acestea tre buie
să acorde despăgubirea legală; costuri
ca uzate de diminuarea valorii bunu rilor
asigurate după efectuarea repa ra ției.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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A stfel, din totalul autoturisme -
lor, autoutilitarelor, motocicle -
te lor și remorcilor oprite,

53,85% (43.995) au prezentat diferite
probleme tehnice sau legate de acte,
iar 32.694 au fost respinse pentru că
au fost considerate neconforme din
punct de vedere al securității rutiere.
Concret, inspectorii RAR au constatat
proas ta funcționare a instalației electri -
ce de iluminare și semnalizare, defec -
țiuni ale sistemului de frânare, starea
necorespunzătoare a șasiului, caro -
se riei sau pneurilor, jocuri anormale în
me canismul de direcție sau în articu -
la țiile punților față și spate.

Totodată, inspectorii RAR au des -
coperit că 5,55% (4.535) dintre vehicu -
le le controlate prezentau pericol imi -
nent de accident, în special din cauza
defecțiunilor majore la sistemul de
frânare și la direcție. În aceste situații,
una dintre măsurile luate a fost reți -
ne rea certificatului de înmatriculare,
care poate fi redobândit numai după
efec tuarea unei inspecții tehnice la
repre zentanțele RAR. De asemenea,
2.332 au fost neconforme din punct de
vedere al dovezii de efectuare a in -
spec ției tehnice periodice (dovada de
efectuare a ITP expirată, dovezi de
efec tuare a ITP false). Analiza emisiilor

po luante s-a făcut la 17.962 dintre
auto ve hiculele oprite, fiind constatată
de pășirea nivelului maxim admis la
4.856 dintre ele (27,03%).

Cât priveşte vechimea, aproxi ma -
tiv 27% dintre autovehicule au fost
mai vechi de 15 ani, 32,35% aveau
în tre 11 și 15 ani, iar 12,34% aveau
în tre 9 și 10 ani. Au fost oprite și vehi -
cu le mai noi: 4,74% aveau între 1 și
3 ani și 24,04% între 4 și 8 ani. „Pro -
cen tajul de respingere în funcție de
ve chime arată că 63,07% dintre vehi -
cu lele mai vechi de 15 ani au prezen -
tat diferite neconformități, față de
48,01% dintre cele cu vârsta cuprinsă
între 6 și 8 ani sau 28,47% la cele
mai noi de 3 ani”, precizează RAR.

772 de permise
şi 22.817 certificate
ridicate 
În urma controalelor mixte desfă -

șu rate de inspectorii RAR și Poliția
Ru tieră, au fost aplicate 29.864 sanc -
țiuni, au fost reținute 772 de permise
de conducere și 22.817 de certificate
de înmatriculare și au fost imobilizate
180 de autovehicule. „Când vehiculul
este imobilizat de Poliție ca urmare a

defecțiunilor constatate, inspectorii
RAR procedează la anularea in spec -
ției tehnice periodice. Această măsură
a fost luată în cazul a 73 dintre vehi -
cu lele verificate”, informează RAR.

Directorul general al Registrului
Auto Român, George-Adrian Dincă,
men ționează că rezultatele controa le -
lor desfășurate în trafic nu reflectă
starea generală a parcului auto din
România, deoarece echipajele mixte
RAR - Poliție opresc pentru verificare
doar acele vehicule care sunt sus cep -
tibile de a prezenta defecțiuni. „Prin
con troalele tehnice pe care le facem
zilnic, eliminăm de pe șosele vehi cu -
lele care pun în pericol siguranța par -
ti cipanților la trafic. Este contribuția
noastră substanțială la a avea un parc
auto cât mai sigur în România”, a de -
cla rat şeful RAR.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au depistat anul trecut
în neregulă mai mult de jumătate din cele 81.702 autovehicule
controlate în trafic la nivel naţional.

Bilanţ RAR pe 2015:
Peste jumătate
din maşinile controlate,
în neregulă

2.332
autovehicule au fost depistate în
trafic cu dovada de efectuare a ITP
expirată sau falsă.





.................................................................................................................................................. martie 201618

F
O

C
U

S

B ogdan Chiriţoiu, preşedintele
Con siliului Concurenței (CC),
ar gumentează că măsura „va

avea rolul de a stimula concurența
prin preț dintre operatorii economici,
pe de o parte, dar și de a asigura con -
su matorului posibilitatea de a alege
car buranții cu cel mai bun raport cali -
ta te-preț”. În plus, este nevoie de
crearea unei baze de date și a unei
apli cații web/mobile pentru compa ra -
rea prețurilor la carburanți. „Piața co -
mercializării carburanților din România
este foarte concentrată, ceea ce are
un impact determinant asupra con cu -
ren ței. De aceea, în urma monito ri ză -
rilor pe care le-am efectuat, am elabo -
rat aceste recomandări ce ar trebui
să conducă la creșterea concurenței
în acest domeniu, principalii beneficiari
fiind consumatorii finali”, explică el.

O altă propunere este publicarea,
de către Ministerul Energiei și Mi nis -
te rul Economiei, a rezultatelor con -
troa lelor pe piaţă. „Pentru a crește
pre siu nea concurențială, pe de o par -
te, dar și pentru a asigura o bună infor -
mare a consumatorilor, Consiliul Con -
cu renței recomandă să se publice pe
site-ul web al Ministerului o situație
centralizată lunară/semestrială cu
privire la rezultatele testelor efectuate.
A ceasta ar trebui să conțină denu mi -
rea companiilor controlate, localizarea
ben zinăriilor care au făcut obiectul
con trolului, precum și rezultatul teste -

lor efectuate. De asemenea, dacă au
fost aplicate sancțiuni contraven țio -
nale, acestea ar trebui să fie prezen -
tate publicului”, se mai arată în comu -
nicatul CC.

Totodată, autoritatea de concu ren -
ță solicită „eliminarea barierelor la in -
tra rea pe piața carburanților”. „În cazul
construirii de benzinării, având în ve -
dere natura activității desfășurate în
cadrul acestora (manipulare materiale
ușor inflamabile, toxice) și posibilele
riscuri (de exemplu, de explozie) ce
tre buie prevenite, numărul auto ri za ți -
ilor necesare este mai mare decât cel
al construcțiilor uzuale. Însă, pe lângă
autorizațiile emise de organele com -
pe tente într-un domeniu specific, orga -
ne le administrației publice locale (de
exemplu, primării, consilii județene și
lo cale) pot lua hotărâri cu impact asu -
pra modului de folosință a terenurilor

aflate în unitățile administrativ-teri to -
ria le respective. Astfel, există riscul
ex cesului de reglementare prin impu -
ne rea anumitor restricții de construire,
care să îngreuneze sau chiar să
împiedice construirea de benzinării
într-o anumită zonă/localitate”, explică
reprezentanţii CC.

De asemenea, se recomandă
scăderea perioadei de autorizare a
construirii noilor benzinării, „fapt ce ar
condu ce la o reducere a costurilor ne -
ce sare accesului noilor operatori pe
pia ță și ar crește presiunea concu ren -
țială asupra companiilor active la un
anumit moment dat”. În acest sens,
CC va demara un proces de consul -
ta re cu reprezentanții organelor guver -
na mentale și cu prefecturile de județ. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Panouri cu benzinării
şi preţuri, la intrarea
pe autostrăzi
Consiliul Concurenței cere Ministerului Transporturilor să
instaleze la intrarea pe fiecare autostradă panouri cu date
referitoare la numele companiei care deține benzinăria,
poziția la care se află aceasta pe autostradă și prețurile
practicate la carburanți.

Benzină şi la hipermarket
Consiliul Concurenței propune și creșterea sau diversificarea ofertei de
carburanți prin intrarea pe piața carburanților a marilor lanțuri de
hiper/supermarketuri prezente în România. Activitatea nu ar fi una complet
nouă pentru acestea, cu atât mai mult cu cât ele desfășoară deja activități de
comercializare a carburanților în alte state europene (precum Franța,
Germania, Marea Britanie), având o pondere importantă în cadrul piețelor
naționale respective. „În acest sens, autoritatea de concurență va iniția o
serie de discuții cu reprezentanții acestor companii, în vederea identificării
aspectelor care îngreunează/împiedică deschiderea de benzinării și, în
măsura puterilor conferite de cadrul legal specific/propriu, găsirii de soluții
care să faciliteze accesul pe această piață”.
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„A ctivitatea de comerţ exte -
rior a României a fost
con centrată în mod spe -

cial pe schimburile comerciale cu par -
te neri aparţinând spaţiului Uniunii
Euro pene, astfel că exporturile intra -
co munitare au înregistrat în anul 2015
valoarea de 40240,8 milioane euro,
în creştere cu 7,9% faţă de anul an -
terior. În schimb, valoarea expediţiilor
către spaţiul extracomunitar pentru
întreg anul 2015 au fost în scădere
cu 5,2%, de 14.356,3 milioane euro”,
pre cizează Ministerul Finanţelor P u -
bli ce (MFP), pe baza datelor Comisiei
Naţionale de Prognoză.

„Dinamica mai accentuată a impor -
tu rilor s-a datorat intensificării importu -
ri lor intracomunitare în creştere de
10,1% în timp ce importurile din spaţiul
extra UE, ce au însumat 14.380,6 mili -
oa ne euro, au înregistrat o scădere

de 0,1% comparativ cu anul prece -
dent”, se arată în documentul MFP.
Di namica mai pronunţată a im por tu -
rilor - în creştere la bunuri alimentare
- nu provine în mod deosebit din redu -
ce rea la 9% a TVA la alimente aplicată
în cepând cu 1 iunie 2015 - care a dus,
totuşi, la creşterea cu 8,9% a vân ză -
rilor cu amănuntul, susţinând dinamica
cererii interne. „Tendinţa de creştere
a consumului populaţiei a fost sus ţi -
nu tă, totodată, de majorarea resur se -
lor populaţiei determinată de creşterea
salariului minim brut pe economie, cât
şi de menţinerea inflaţiei negative,
ceea ce a condus la creşterea veni -
tu lui real disponibil”, arată MFP.

O influenţă favorabilă a fost exer -
ci tată şi de reînnoirea parcului auto
care a determinat creşterea cu 19,3%
a comerţului cu autovehicule în anul
2015.
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România a avut anul trecut schimburi comerciale de peste 117
miliarde de euro, din care 62,951 miliarde euro (+7,6%) importuri
şi 54,597 miliarde euro (+4,1%) exporturi. Deficitul balanței
comerciale a României a crescut însă cu 2,3 miliarde de euro, de
la 6,046 miliarde euro în 2014 la 8,344 miliarde de euro în 2015,
potrivit Ministerului Finanţelor.

SCHIMBURI COMERCIALE 2015

Creşteri la
exporturi, dar nu
cât la importuri

Prăbuşire la exporturi
în S2
În acest context economic, vo l u -

mul schimburilor comerciale a evoluat
diferit. Im porturile au înregistrat o
creştere de 8,2% în semestrul 1 (S1)
faţă de S2 din 2014, prezentând o
evoluţie similară de creştere (11,7%)
pentru mărfurile pro venite din zona
comunitară şi de re du cere pentru cele
din zona non UE (2,1%). Exporturile
şi-au încetinit ritmul de creştere de la
6,0% în S1 la 2,3% în S2, în timp ce
importurile au avut o di namică în creş -
tere de la 6,9% la 8,2%. În continuare,
statistica MFP este de taliată numai
pe primele 10 luni din 2015. Cele mai
notabile creşteri la im porturi în peri oa -
da ianuarie-octombrie 2015 au înre -
gis trat grupele de produse bă uturi şi
tutun (22,5%), alimente şi ani ma le vii
(17,3%), precum şi maşini şi echi pa -
mente de transport (12,2%). La export,
cele mai importante creşteri au fost
consemnate la grupele de produse
băuturi şi tutun (32,8%), maşini şi echi -
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pa mente pentru transport (9,4%) şi
ule iuri, grăsimi de origine animală şi
vegetală (7,2%).

Clasificarea Standard
de Comerţ
Internaţional (CSCI)
Referitor la Clasificarea Standard

de Comerţ Internaţional (CSCI), po tri -
vit datelor statistice, la export, cele
mai im portante creşteri au fost rea li -
za te pen tru grupa de produse băuturi
şi tutun (32,8%), maşini şi echipa men -
te pentru trans port (9,4%) şi uleiuri,
grăsimi de ori gine animală şi vegetală
(7,2%). În struc tura exporturilor, trei
din cele zece sec ţiuni deţin împreună
76,7% din tota lul acestora, respectiv
maşini şi echi pa men te de transport
(44,2%), articole ma nufacturate diver -
se (15,7%) şi măr furi manufacturate
clasificate în principal după materia
primă (16,8%). Importurile conform
CSCI au înregistrat cele mai no ta bile
creşteri pentru grupele de pro duse
băuturi şi tutun (22,5%), alimente şi
animale vii (17,3%) precum şi maşini
şi echipamente de transport (12,2%). 

Pentru grupa de băuturi şi tutun,
unde s-au înregistrat cele mai mari di -
na mici atât la export (32,8%) cât şi la
import (22,5%), valoarea achiziţiilor
pen tru astfel de produse în perioada
ia nua rie-octombrie 2015 a fost de
457,4 mi li loane euro, în timp ce li vră -
rile către piaţa externă s-au situat la
878,3 mili oa ne euro, rezultând aşadar
un sold po zitiv al balanţei comerciale
de circa 430 milioane euro. În ceea
ce priveşte grupa alimentelor şi anima -
le lor vii, a ceas ta a înregistrat cel mai
mic deficit din perioa da analizată
(751,5 milioane euro) iar schim burile
co merciale deru la te de Ro mânia cu
pro duse din grupa artico lelor manufac -
turate şi a maşinilor şi echi pa mentelor
pentru transport s-au soldat cu un ex -
cedent de 2.044,2 mi li oane euro res -
pectiv 971,3 milioane euro. Struc tura
importurilor este do mi nată, de ase -
me nea, de trei grupe ale ace leiaşi
clas i ficări, care împreună însu mează
72,2% din total, respectiv maşini şi
echi pa mente pentru transport (37,0%),
măr furi manufacturate clasificate în
prin cipal după materia primă (21,4%)
şi produse chimice şi produse derivate
(13,8%).

Clasificarea
Produselor
şi Serviciilor asociate
(CPSA)
Conform Clasificării Produselor şi

Ser viciilor asociate (CPSA), România
a avut creşteri semnificative la exportul
de echipamente electrice (18,1%),

auto vehicule de transport rutier, re -
morci şi semiremorci (9,4%) precum
şi la maşini, utilaje şi echipamente
(7,4%). De asemenea, exporturile de
produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produselor din metal şi de
calculatoare şi produse electronice şi
op tice au avut evoluţii deosebit de bu -
ne, creşterile acestora apropiindu-se
de nivelul înregistrat pentru întreg anul
2014.

În ceea ce priveşte importurile,
acestea au înregistrat creşteri im por -
tan te pentru grupele produselor agri -
cul turii şi vânătorii (27,3%), autove hi -
cu lelor de transport rutier, remorci şi
se miremorci (16,3%) şi echipa men te -
lor electrice (15,9%). „Trebuie menţio -
nat că importul în perioada ianuarie-
oc tombrie 2015 de echipamente

elec trice a depăşit deja nivelul anului
2014 (când creşterea a fost de doar
0,2%) iar cel de autovehicule de trans -
port rutier, remorci şi semiremorci s-a
situat cu 0,3 pp peste cel înregistrat
în acelaşi an”, precizează MFP.

Analiza mai detaliată pe activităţi
relevă faptul că deficitul înregistrat de
grupa „Alimente şi animale vii” se da -
to rează produselor alimentare, în timp
ce produsele agricole au înregistrat
un excedent de 1064,8 milioane euro.
Cât priveşte impactul extinderii cotei
reduse de TVA la toate alimentele, se
constată în primele zece luni ale anului
2015 o creştere cu 10,3% a im por tu -
rilor de produse alimentare, dinamică
inferioară vânzărilor cu amănuntul a
produselor alimentare, băuturi şi tutun
(+17,4%). „Se poate, astfel, conclu -

Evoluţia comerţului internaţional 
cu bunuri, pe zone

- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare, % -
Ţară Sem.I 2015/ Sem. II 2015/ 2015/2014

Sem.I 2014 Sem.II 2014
Export total, din care: 6,0 2,3 4,1
Intra 8,6 7,1 7,9
Extra -0,9 -9,2 -5,2
Import total, din care: 6,9 8,2 7,6
Intra 8,5 11,7 10,1
Extra 2,0 -2,1 -0,1

Sursa: Calcule Comisia Naţională de Prognoză, 
pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică

Evoluţia exporturilor FOB pe clase de bază 
din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN)

- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare, % -
Ţară 2014 2015

10 luni 12 luni 10 luni
TOTAL 6,9 5,8 4,3
Bunuri de capital 8,3 6,9 11,1
Bunuri intermediare 9,2 8,0 5,1
Bunuri de consum 6,5 5,6 4,2
Bunuri necuprinse 

în cele trei clase -7,6 -7,3 -8,4

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor de la INS

Evoluţia importurilor FOB pe clase de bază 
din Sistemul Conturilor Naţionale (SCN)

- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare, % -
Ţară 2014 2015

10 luni 12 luni 10 luni
TOTAL 6,2 5,8 7,1
Bunuri de capital 10,4 9,6 13,9
Bunuri intermediare 4,4 4,0 4,5
Bunuri de consum 9,2 8,9 9,5
Bunuri necuprinse 

în cele trei clase 12,0 8,6 20,0

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor de la INS
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zio na că produsele autohtone, deşi
au înregistrat vânzări superioare celor
din import, nu au putut satisface inte -
gral cererea internă. În valoare ab so -
lu tă, importurile au crescut în această
perioadă cu 3.457,5 milioane euro”,
mai arată MFP.

Excedent la comerţul
cu ţiţei
şi autovehicule
de transport
Referitor la prelucrarea ţiţeiului,

ac tivitatea de comerţ exterior a Româ -
niei s-a soldat în intervalul ianuarie-
oc tombrie 2015 cu un excedent în va -
loa re de 548,2 milioane euro, iar cea
aferentă schimburilor comerciale cu
autovehicule de transport rutier, re -
morci şi semiremorci s-a finalizat cu
un excedent comercial de aproape
3,8 miliarde de euro. 

Cele mai ample reduceri în primele
10 luni din 2015, atât în cazul ex por -
tului (cu o valoare nesemnificativă de
numai 11,7 milioane euro), cât şi a im -
por tului s-au înregistrat la activitatea
„Petrol brut şi gaze naturale”. „Este
de menţionat că reducerea importurilor
de combustibili din ianuarie-octombrie

2015 cu 35,3% faţă de aceeaşi pe ri -
oa dă din 2014 este cauzată în ex clu -
si vitate de cotaţiile scăzute de pe pie -
ţe le internaţionale. Datele statistice
pri vind importul principalelor resurse
de energie primară indică o creştere
a acestora cu 8,5% în primele 10 luni
din 2015, în timp ce cotaţia petrolului
pe pieţele internaţionale a scăzut în
a ceastă perioadă, conform FMI cu a -
proa pe 48%”, relevă statistica Minis -
te rului Finanţelor.

Exportăm 
cel mai mult 
în Germania, 
Italia, Franţa
şi Ungaria
Cele mai însemnate ponderi în

totalul exporturilor româneşti în pe ri -
oa da ianuarie-octombrie 2015 le au
patru ţări aparţinând spaţiului Uniunii
Eu ropene, după cum urmează: Ger -
ma nia (19,9%), Italia (12,5%), Franţa
(6,7%) şi Ungaria (5,4%). Ponderi în -
sem nate în total exporturi au fost în -
regis trate şi pe relaţiile României cu
Re gatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord (4,3%), Turcia (4,0%) şi Bul -
garia (3,3%).

În ceea ce priveşte importurile,
Ger mania şi Italia îşi păstrează prime -
le două locuri, cu 19,8%, respectiv
10,9% din total, ierarhia fiind apoi puţin
modificată: Ungaria şi-a adjudecat
locul trei (8,0%), fiind urmată de
Franţa, cu o pondere de 5,6%. De
ase menea, importuri semnificative au
pro venit din Polonia (4,8%), China
(4,5%) şi Olanda (3,9%). Soldul ba -
lanţei comerciale pentru primele zece
luni ale anului 2015 cu principalele
ţări partenere a atins cea mai mare
valoare negativă (1694,9 milioane
euro) în cazul Ungariei şi un excedent
de 709,4 milioane euro în cazul Marii
Britanii. Valori pozitive ale balanţei
s-au mai înregistrat şi pentru relaţiile
co merciale cu SUA (328,1 milioane
euro) dar şi cu Franţa (140,4 milioane
euro).

Spaţiul
extracomunitar -
BRICS
Cât priveşte activitatea de comerţ

exterior a României cu ţările din spaţiul
extracomunitar din blocul denumit în
mod generic BRICS, exporturile către
Federaţia Rusă în primele 10 luni din
2015 au însumat 842,0 milioane euro,
în scădere cu 33,1% faţă de perioada
similară din 2014. Urmează China, cu
438,6 milioane euro, având, de ase -
me nea, o scădere cu 8,5%. 

La importuri, cele mai mari valori
au fost înregistrate din China, cu
2338,2 milioane euro, apoi de Fe de -
raţia Rusă, cu 1737,3 milioane euro,
având ponderi în totalul importurilor
româneşti de 4,5% respectiv de 3,3%.
„După cum se observă, balanţa co -
mer cială a României cu cele cinci ţări
analizate s-a închis cu un sold negativ
de 2.809,8 milioane euro pe fondul
im porturilor semnificativ superioare
ex porturilor din China şi Federaţia
Rusă”, precizează MFP. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Relaţiile comerciale ale României cu ţările BRICS
- modificare procentuală faţă de perioada corespunzătoare, % -

Exporturi FOB Importuri CIF Sold Exporturi FOB Importuri CIF
milioane euro milioane euro - modificare procentuală 

faţă de perioada 
corespunzătoare; % - 

Total, din care: 45905,8 52315,5 -6409,7 4,3 7,1
Total BRICS 1743,0 4552,8 -2809,8 -23,2 6,1
Brazilia 145,7 242,3 -96,6 -35,9 27,9
Rusia 842,0 1737,3 -895,3 -33,1 -9,3
India 172,8 201,3 -28,5 16,4 7,2
China 438,6 2338,2 -1899,6 -8,5 18,7
Africa de Sud 143,9 33,7 110,2 -7,6 18,7

Sursa: Calcule CNP pe baza datelor de la INS
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A ceastă gamă este carac te ri -
za tă de o durată de viață mult
îm bunătățită și o efi cien ță

de co n sum deosebită, ga ran tân -
du-le ope ra torilor de par curi auto
o optimizare durabilă a costurilor
și permițându-le să-și con stru -
ias că un parc auto cât mai eco -
no mic cu putință. Anvelopele
din gama Conti Hybrid sunt
con cepute să se po trivească
per fect una cu cea lal tă, special
pentru trans por turile re gio nale
pe autostrăzi.

După lansarea noilor an ve -
lo pe Conti Hybrid HS3 de axă
direcţională în al doilea se mestru
al anului 2014, an ve lo pele Conti
Hybrid HD3 pentru axa motoare
și anvelopele Conti Hy brid HT3 de
22,5" de remorcă com ple tează a -
cum această gene ra ție de anvelope
com plet nouă, conce pu tă pen tru a în -
de plini cerințele supe rioa re ale trans -
por turilor regionale și de dis tri buție.

Conti Hybrid HS3 -
consum redus de
carburant 
Un nou design al căii de rulare cu

volum mare de uzură, „Plus Volume
Pattern”, a fost conceput pentru an -
ve lopele axei direcţionale Conti Hybrid
HS3, oferind o durată de viață cu 17%
mai îndelungată. În plus, poziționarea
optimizată a materialului căii de rulare
scade rezistența la rulare. 

Nivelul ridicat de siguranță, com -
por ta mentul excelent pe vreme umedă
pe toată perioada de viață a anvelopei
și proprietățile de frânare constante
fac ca noua Conti Hybrid HS3 să fie
an velopa universală perfectă. 

Conti Hybrid HD3 -
aderență optimă
Noua anvelopă Conti Hybrid HD3

pen tru roți motoare oferă o impre sio -
nan tă creștere cu 20% a duratei de
viață prin comparație cu prede ce soa -
rea sa. Această îmbunătățire se da -
torează în principal noului design în
bloc, care include caneluri integrate
în volum 3D. Canelurile, care acoperă
aproape 2 treimi din adâncimea totală
a căii de rulare, conferă o stabilitate

mă rită și, astfel, un comportament mult
îmbunătățit la uzură. În plus, și acțio -
nând ca margini de contact, aceste
ca ne luri asigură o tracțiune ex cep țio -
na lă pe toată durata de viață a anve -
lopelor Conti Hybrid HD3, inclusiv la
accelerare și frânare pe drumuri ude. 

Compușii nou dezvoltați sunt fo -
losiți atât la calea de rulare, cât și la
peretele lateral al anvelopei Conti
Hybrid HD3. Noul compus de cauciuc
polimeric folosit la calea de rulare este
conceput special pentru a crește du -
ra ta de viață, iar compusul optimizat
de cauciuc folosit la peretele lateral
îm bunătățește eficiența de consum a
acestei anvelope. 

Conti Hybrid HD3 prezintă atât
simbolul special pentru Noroi + Ză pa -
dă (M+S) cât și simbolul Munte cu trei
culmi și fulg de zăpadă (3PMSF). 

Conti Hybrid HT3 -
performanțe în
condiții de umezeală
Conti Hybrid HT3 întregește noua

gamă de anvelope. Compușii de cau -
ciuc folosiți la această anvelopă au
fost dezvoltați special pentru anve lo -
pele de remorcă și oferă economii
sem nificative prin comparație cu mult-
în cercatul predecesor. Un exemplu
este noul compus din calea de rulare,
care crește durata de viață a anve lo -
pe lor Conti Hybrid HT3 cu încă 8%.
În plus, noul compus îmbunătățește a -
de rența anvelopei, primind astfel eti -
che ta UE „B” pentru comportamentul
său pe drumuri ude. Conti Hybrid HT3
a primit și eticheta UE „B” în categoria
eficiență de consum. O îmbunătățire
cu 6% a consumului de carburant a
fost obținută datorită combinației op -
ti me a compușilor de cauciuc din calea
de rulare și peretele lateral, precum
și datorită geometriei optimizate a ca -
nelurilor căii de rulare. Anvelopa Conti
Hybrid HT3 prezintă, în plus, și sim -
bolul M+S.

Noua gamă Conti Hybrid stabilește noi standarde în traficul de
distribuție regională. Acest design nou-nouț a fost conceput
special pentru a fi utilizat atât pe drumuri regionale, cât și pe
autostrăzi și reprezintă reacția Continental, producătorul german
de anvelope premium, la volumele sporite de transporturi de
distribuție.

Gama de anvelope hibrid
P
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Capacitate de
reșapare crescută

A treia generație de anvelope
Conti Hybrid înregistrează și o
capacitate de reșapare
îmbunătățită. Noile benzi „5+1”
ridică performanțele cunoscutului
pachet de 4 straturi triunghiulare
la un nou nivel. Economia pe
termen lung prin conceptul
ContiLifeCycle beneficiază și de
introducerea de indicatoare de
reșapare pe toate cele trei
anvelope.
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Timpul aduce
bani!

I mplementarea unui proiect soft -
ware integrat are ca scop principal
optimizarea proceselor opera țio -

nale din cadrul firmei și, totodată, oferă
foarte multe informații ce pot fi moni -
to rizate cu precizie. 

Apare, astfel, o întrebare normală
- care sunt informațiile cele mai impor -
tan te și sub ce formă ar trebui struc -
turate pentru a maximiza eficiența
mana gementului?

„Obiectivul este reprezentat de
crearea unor rapoarte care să ajute la
un control al acţiunilor desfăşurate în
de partamente şi, în același timp, la
ge nerarea acelor rezultate pe care şi
le doreşte fiecare manager“, a arătat
Ștefan Nedeluș, director general
WindSoft. 

Top 5 rapoarte 
De-a lungul timpului, mulți mana -

geri ai companiilor de transport s-au
obișnuit să urmărească anumite infor -

ma ții „cheie“ care le oferă o imagine
despre modul în care performează fir -
ma. De exemplu, urmăresc numărul
de km parcurși de flotă sau cantitatea
de motorină consumată... Soluțiile
soft ware de ultimă generație ajută ca
aceste informații să fie precise și
disponibile aproape în timp real. Având
aceste date, managerul general poate
acționa rapid în cazul apariției unei
probleme. Astfel, scăderea numărului
de km sau a consumului de carburant
față de așteptări ar putea însemna o
di minuare neanticipată a volumului de
ac tivitate. Managerul va putea astfel
să acționeze rapid pentru a înțelege
cau zele și a lua măsurile necesare.

Totuși, potențialul real oferit de
soluțiile software moderne este mult
mai mare, mișcând balanța acțiunilor
managerului general dinspre zona
reactivă către cea proactivă. 

Însă pentru acest lucru este nevoie
de structurarea și analizarea unei noi
generații de rapoarte, mai complexe

și cu un grad de utilitate mult superior.
Topul acestor rapoarte ar trebui să in -
cludă: raportul pe bugete (estimat vs.
realizat), raportul EBITDA pe ca mi on
și flotă, companie și departa ment,
raport operațional (realizări flo tă),
raport financiar (P&L - profit și pierderi)
și raportul privind profitul fiecărei
curse.

Stabilirea
obiectivelor de buget
- un nou nivel de
management
Estimarea bugetului pentru anul

ur mător reprezintă un instrument utili -
zat pe scară largă de către companiile
multinaționale, însă softurile actuale
pot ajuta orice firmă să obțină acest
raport.

„Realizarea unui buget presupune
analiza istoricului pe o perioadă de
cel puțin 3 ani de zile. Soluţia software
tre buie să genereze automat bugetul
estimat în baza acelui istoric, fiind lua -
te în calcul toate costurile, cheltuielile
prevăzute şi neprevăzute. Aici trebuie
să con tri buie toate structurile com pa -
niei“, a ex plicat Ștefan Nedeluș. 

Având un asemenea instrument
la dispoziție, un manager general vi -
zua lizează mult mai repede orice de -
viere de la valorile bugetate.

De exemplu, în situația în care
cos tul pentru o zi de staţionare a unui
camion a fost stabilit la 100 de euro,
iar o firmă și-a bugetat ca staționările
să nu depășească 5.000 de euro pe
lună, orice depășire a acestei sume
va fi cunoscută de către manager mult
înainte ca această problemă să devină
vizibilă în situația contabilă a firmei
sau în contul bancar.

„Prin aceste rapoarte avem la dis -
poziție în permanență o comparaţie

...mai ales dacă este utilizat eficient de către managementul
companiei. Alegerea acțiunilor cu gradul cel mai mare de eficiență
reprezintă principalul obiectiv, însă pot fi acestea identificate cu
precizie?

„Managerul are la dispoziție
rapoarte şi alerte. Este important
să ştie toate detaliile legate de ce
se întâmplă cu camionul în timpul
unei curse, indiferent de
dimensiunea flotei.“
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între ceea ce ai realizat şi ceea ce ai
vrut să realizezi. Fiecare camion are
o țintă de km parcurşi pe lună şi un
tar get de cifră de afaceri, iar softul es -
timează în fiecare moment gradul de
îndeplinire. Noi am creat inclusiv un
modul de management al mente na n -
ței, care estimează costurile pe baza

istoricul ultimilor 2-3 ani“, a completat
directorul general WindSoft.

Control sporit pe
partea financiară
Un alt raport important este cel

legat de EBITDA. Acesta poate fi ge -

ne rat per companie, departament, flo -
tă sau camion. La nivel de camion,
se poate vedea rentabilitatea fiecărui
ansamblu prin verificarea costurilor,
cât şi a profitului adus.

„Toate costurile repartizate pe
camion le raportăm la km parcurși de
a cesta, rezultând un cost/km. Este sin -
 gu rul cost/km real. Raportul este com -
plex şi se configurează pentru fie ca re
companie în parte. Odată imple men -
tat softul, pentru a genera acest ra port,
ma nagerul nu trebuie decât să ape se
un buton“, a arătat Ștefan Nedeluș. 

Prin raportul de P&L (profit și pier -
deri), managerii pot vizualiza de unde
vin banii către companie, iar pe parte
de cost monitorizează care sunt chel -
tuielile şi unde se duc, astfel că ren -
ta bilitatea devine mai ușor de con -
trolat. Și asta nu este tot...

„Credit control este un sistem de
ra portare care generează estimări au -
tomat în baza contractelor existente.
Trebuie să avem grijă ca banii să vină
la timp pentru a acoperi nevoile com -
pa niei“, a explicat Ștefan Nedeluș.

Analiza 
în detaliu - 
profit pe curse
A putea evidenția rentabilitatea la

nivel de cursă este foarte dificil, de -
oa rece ar necesita introducerea pe
fiecare cursă a cheltuielilor indirecte,
neprevăzute.

„Componentele de bază ale busi -
ness-ului de transport sunt cursa și
camionul. Suma tuturor curselor repre -
zin tă întreaga afacere, iar dacă mana -
gerul ar putea ști ce se întâmplă pe
fiecare dintre acestea, atunci într-a -
de văr fiecare decizie ar fi luată în cu -
noștință de cauză. Un astfel de raport
este greu de realizat fără un instru -
ment software puternic, deorece
acesta analizează cheltuielile directe
și indirecte, prevăzute și neprevăzute,
pe ultimii 3-5 ani, ponderându-le la
km efectuați pe fiecare cursă. Astfel,
pu tem obține coeficienți extrem de im -
portanți, precum profit/km la nivel de
cursă“, a concluzionat directorul ge -
ne ral WindSoft.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ștefan Nedeluș, director general WindSoft: 
„Stabilirea obiectivelor de buget reprezintă instrumentul principal
pe baza căruia managerul general al unei companii trebuie să își
justifice deciziile.“
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SafeFleet Portal, pentru
activitate eficientă

P latforma SafeFleet este ideală
pentru companiile trans por ta -
toare datorită funcționalităților

implementate și personalizate, care
le permit administratorilor de flotă să
urmărească traseul vehiculelor, com -
por tamentul șoferilor, consumul de
combustibil și multe alte acțiuni.

Dacă ești responsabil de o com panie
care își desfășoară activi ta tea în do -
meniul transporturilor de per soane și nu
folosești încă o platformă de mo ni to -
rizare care să se plieze pe ne voile și do -
rințele tale, iată cum te poa te ajuta mai
exact plat forma Sa feFleet în activitatea
ta zilnică:

1. Verifică
și transmite poziția
curentă a mașinii
Cu ajutorul platformei de moni to ri -

za re, ai acces la doi furnizori de hărți și
la funcția de urmărire vehicule, care
actualizează poziția pe hartă o dată la
10-20 de secunde. Astfel, vei pu tea să
te asiguri că șoferul este pe tra s eul
potrivit și poți vedea în timp real cât de
de parte este față de des tinație. Pentru
fir mele de transport intern și inter na țio -
nal este esențial să poată transmite cli -
en ților poziția vehiculului - persoanele
care solicită serviciile de trans port vor
ști unde se află pe traseu ve hiculul și
pot afla ora de sosire. Dacă dorești ca
po ziția curentă să fie trimisă unei aplica -
ții ex terne, poți face acest lucru prin in -
ter mediul unui API SafeFleet Portal.

2. Măsoară timpii
de condus
SafeFleet poate citi și activitatea

șo ferului vehiculului prin carduri taho -
graf, urmărind dacă un șofer respectă
tim pii de condus și pauzele re co man -
da te pen tru odihnă. În cazul unui acci -
dent, poți con stata dacă acesta a avut
loc din ca u za oboselii șoferului, sau
din cauză că nu a respectat pro gra -
mul de pauze pen tru odihnă.

3. Monitorizează
călătoriile și
staționările
Această funcționalitate te va ajuta

să analizezi dacă un șofer a respectat

pro gramul prestabilit, dacă a fost în
punctul și la ora stabilită pe traseu și
cât timp a condus sau a staționat.

Dacă ești unul dintre trans por ta torii
care impun oprirea motorului la punc -
tele intermediare de pe traseu, vei
vedea ora exactă la care șoferii au
ajuns în punctul respectiv. Dacă șo -
ferii staționează cu motorul pornit, poți
vedea și acest lucru, în raportul „Sta -
ționare Motor Pornit”.

4. Fii la curent
cu consumul de
combustibil
Această funcționalitate îți permite

să fii la curent cu nivelul de consum
al fiecărui vehicul, în patru modalități:

- consumul estimat pe baza valorii
de consum din cartea tehnică a ma șinii;

- prin importul alimentărilor în apli -
ca ție, dacă acestea sunt făcute de la
plin la plin;

- prin interfațarea cu calculatorul
de bord al mașinii;

- prin sonda care măsoară nivelul
de combustibil din rezervor.

5. Plătește automat
taxa de drum din
Ungaria
Dacă te numeri printre trans por -

ta torii români care se confruntă cu po -
litica taxei de drum din Ungaria, acum
poți alege să plătești taxa prin sistemul
automat OBU. Astfel, vei economisi
timpul petre cut cumpărând tichetele
de drum, vei putea alege orice rută
fără a fi nevoit să o planifici de dinainte
și vei scă pa de grija tichetelor și de
controa le le retroactive.

6. Află
comportamentul
șoferilor tăi
Stilul de condus influențează cos -

tu rile și uzura vehiculelor, iar acum
poți urmări comportamentul șoferilor
la volan, în funcție de accelerări sau
frâne bruște, staționarea cu motorul
pornit și profilul de viteză. Cu ajutorul
platformei SafeFleet Portal, poți mo -
ni toriza compor ta men tul șoferilor, pe
baza unei note ge nerale dată fie căruia
în parte, care se calculează au tomat
în aplicație, în funcție de acești pa -
rametri.

7. Află când
un vehicul intră
sau iese dintr-un
perimetru prestabilit
Funcția Geofence permite notifica -

rea prin e-mail, SMS sau online, la in -
trarea și ieșirea unui vehicul dintr-un
perimetru prestabilit.

Această funcționalitate este ideală
pentru vehiculele care tranzitează
Ger m ania, pentru a demonstra că se
respectă legea MiLoG.

Datorită funcției Geofence vei
putea avea acces la rapoarte detaliate
despre fiecare călătorie, în care un
ve hicul a intrat sau a ieșit dintr-o anu -
mi tă zonă geografică, țară sau oraș.

Platforma SafeFleet Portal oferă ac -
ces și la alte opțiuni tot atât de efi cien -
te, precum importul alimentărilor, trimi -
te rea de SMS din aplicație către șoferi
și notificări privind expirările RCA,
CASCO, ITP etc. Aceste opțiuni fa cil i -
tează activitatea administratorilor de flotă
și gestiunea vehiculelor și a șo ferilor.

Află mai multe despre cum poți folosi aceste beneficii, accesând link-ul:
www.promotii.safefleet.ro/cere-o-oferta

SafeFleet Portal ocupă poziția de lider național în piața de management al
flotelor, ajungând să numere peste 4.000 de clienți care folosesc cu
încredere această platformă de monitorizare pentru peste 45.000 vehicule.
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O ra 6 dimineaţa. La câţiva kilo -
metri de Portul Vechi din Mar -
silia. Christian Vinet se pre -

gă teşte să-şi înceapă ziua de muncă
la Transports Ferrato, o companie
spe cializată în închirierea de cami oa -
ne pentru lucrări publice şi construcţii
de drumuri. Programul de astăzi inclu -
de încărcarea unui utilaj mecanic de
săpat de la şantierul naval La Ciotat
şi transportul acestuia către un şantier.
Apoi, trebuie să care moloz către ca -
rie ra Gardanne, pentru a fi reciclat şi,
în final, să ajungă la un şantier în Nor -
dul oraşului. Acesta este un pro gram
care presupune cuplarea şi decu pla -
rea mai multor tipuri de trailere între
două misiuni de transport. Acum,
Christian Vinet lucrează pe un Renault
Trucks C, echipat cu sistemul Opti -
track, în configuraţie 4x2.

Adaptat
oricărei situații
„Am vrut să înlocuiesc un cap trac -

tor 6x4 cu un alt vehicul cu axă tan -

dem capabil să tracteze 50t”, explică
Robert Ferrato, proprietarul Transports
Ferrato. „Trebuie să fie puternic şi ca -
pa bil să facă faţă tuturor tipurilor de
situaţii pe suprafeţe dificile. Şi am
adoptat decizia corectă”. 

Christian cuplează o semiremorcă
platformă pentru transportul tancurilor
şi e gata să plece spre La Ciotat. „Con -
duc acest vehicul de câtva timp şi până
acum sunt foarte mulţumit de el, deoa -
rece a dovedit calităţi la care nu mă
aş teptam, în special din partea unui
4x2!” Christian conduce cami oa ne de
23 de ani. „Am început pe com bi naţii
tractor-trailer HGV pe auto stra dă, apoi
am condus în transportul din domeniul
lucrărilor publice. Dar sunt şi mecanic.”

La această oră matinală, traficul
este încă destul de fluent pe auto stra -
da care merge de-a lungul coastei. Pen -
 tru a ajunge la şantierul naval, Chris -
 tian trebuie să traverseze oraşul vechi,
să meargă de-a lungul vechiului port,
să negocieze câteva viraje strân se etc.
La Ciotat nu a fost proiectat pen  tru acest
tip de vehicule, dar Chris tian ajunge la

destinaţie fără nicio pro ble  mă. Utilajul
este parcat pe un teren viran, înconjurat
de câteva hangare da tând de pe
vremea anilor de glorie ai lui La Ciotat.
Acum, şantierul naval pri meşte un nou
suflu de viaţă datorită con  strucţiei şi
mentenanţei de super-yah  turi. Câteva
minute mai târziu, utila jul este securizat
şi fixat pe trailer şi Christian porneşte
din nou la drum. Traficul este acum mai
dens, cu înce ti niri frecvente, chiar opriri
şi porniri din ram pă. „Sunt impresionat
de ţinuta de drum a modelului Renault
Trucks C. Schimbarea vitezelor este
lină, da to rită cutiei automatizate de
viteze, care este bine calibrată. Trebuie
doar să setezi limi tatorul de viteze pe
modul de croa zie ră, iar vehiculul înceti -
neşte singur. Nu trebuie să folosesc
pedala de frână prea mult.” Uşurinţa în
con du cere are un impact pozitiv asupra
con sumului. „Com parativ cu modelul
ante rior Re na ult Premium în aceeaşi
con figuraţie, poţi economisi cu uşu rinţă
între 160 şi 180 l. Atunci când con duci
în modul au tomat, nu ieşi nici o  dată din
zona verde.”

La volanul noului Renault Trucks C Optitrack începând din luna
aprilie a anului trecut, Christian Vinet, de la compania franceză
Transports Ferrato, a avut deja oportunitatea de a testa
performanțele acestui vehicul în cele mai variate condiții: pe
șosele, pe șantiere sau pe suprafețe alunecoase. Vehiculul s-a
dovedit a fi foarte manevrabil, versatil și robust.

RENAULT TRUCKS C OPTITRACK
Tracţiune flexibilă 4x4
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Versatilitate off-road
O dată ce s-a întors la garajul com -

pa niei Transports Ferrato, este mo -
men tul să schimbe trailerul. Christian
cuplează o semiremorcă basculabilă
încărcată cu moloz pentru cariera Gar -
danne, aflată la 40 km de Marsilia.
Con diţiile locale pot complica lucrurile:
a plouat mult în ultima vreme şi terenul
din carieră va fi, probabil, noroios şi
alunecos. Această carieră de cretă
reci clează acum deşeuri provenind de
pe șantiere, pentru a le transforma în
materiale de construcţii. 

Odată ajuns, Christian conduce
ansamblul cu o masă totală de 27 t
către zona de descărcare, printr-un
labirint de drumuri alunecoase nea -
me najate, pe pante abrupte. „Imediat
ce parcursul devine dificil şi simţi par -
tea din spate că începe să alunece,
trebuie să treci imediat pe Optitrack
pentru a activa tracţiunea faţă.”

Apoi, în condiţii care ar face, de obi -
cei, un 6x4 să-şi piardă tracţiunea şi să
îşi stopeze înaintarea, C Opti track este
ca pabil să depăşească toa te obstacole -
le. „Trebuie doar să apăs pe un buton
pe bord pentru a ac tiva sistemul Opti -
track. După care pot să uit de el, pentru
că, o dată ce vehi cu lul atinge viteza de
25 km/h, se dez ac tivează automat.”

Acest lucru îi oferă lui Christian cal -
mul necesar pentru a se concentra asu -
pra condusului, pentru a aborda cur -
bele şi pantele cu viteza potrivită. Când
ajunge în zona de descărcare, trebuie
să urce cu spatele către partea de sus
a grămezii de moloz. O mane vră pe
care C Optitrack o poate abor da cu
uşu rinţă. „La această urcare, m-am blo -
cat deja de câteva ori cu alte camioane,
fiind pus în imposibilitatea de a mă
mişca, deoarece bările s-au afundat în
moloz; C Optitrack are o gar dă la sol
mult mai mare şi un unghi al bărilor
care îi permite să meargă oriun de, chiar
şi pe suprafeţe «îngro zi toare»!“

Productivitate
îmbunătățită
C Optitrack a fost, de asemenea,

testat prin cuplarea unui trailer-utilaj
pentru turnarea mixturilor asfaltice fier -
binţi. O operaţiune lungă şi delicată,
care durează cel puţin trei sferturi de
oră. „Aceste trailere sunt extrem de
grele şi pot avea o lungime de până
la 30 m. Trebuie reamintit faptul că
acest tip de manevre trebuie să aibă
o acurateţe la nivel de centimetru, îna -
in te, înapoi, iar şi iar... Şi, în general,
du pă trei sferturi de oră, ambreiajul
este aproape incandescent.” O dată

mai mult, Christian nu-şi poate as cun -
de surpriza în faţa performanţelor
modelului C Optitrack. 

„Este incredibil de manevrabil, am
fost uimit de pornirea lină la folosirea
tracţiunii integrale. Am fost capabil să
mişc un trailer care a fost staţionat
pen tru foarte mult timp şi care avea
ceva probleme la sistemul de frânare!
Sistemul Optitrack permite tracţiunii
spate să îl mişte, dar foarte uşor, fără
să facă ambreiajul să protesteze.”

Confort, siguranță,
robustețe 
„Am petrecut 6-7 ore pe zi în acest

camion, fără a socoti încărcările, des -
căr cările şi schimbările de semi re morci”,
subliniază Christian. „În inte rio rul cabinei
Renault Trucks C este o linişte deplină,
datorită geamurilor duble. Totul a fost
bine proiectat, cu toate elementele de
control la în de mâ nă. Sistemul Bluetooth
a fost îmbună tă ţit considerabil. Com -
pu terul este intuitiv, compartimentele
de depozitare sunt spaţioase, cuşeta
este con for ta bilă... Acest lucru înseam -
nă că e o plă cere să vin la lucru în fie -
ca re di mi neaţă, sunt mai puţin stresat
şi nu mai obosesc atât de tare. Putem
să ne pro gramăm tahograful să emită
un sem nal de avertizare cu 10, 15 sau
20 de minute înainte de a trebui să ne
oprim, iar asta ne dă timp să găsim o
par care.” Un grad de confort care se
men ţine la acelaşi nivel pe orice teren.
„Am fost surprins să găsesc această
ca  bină atât de confortabilă; este pe a -
mor tizoare de şocuri, în loc de perne
de aer, aşa cum era vechiul meu Re -
nault Premium. Chiar dacă rulăm pe
te ren pietros sau noroios, cabina ră -
mâ  ne stabilă şi compensează întot dea -
una eficient”. Bările de oţel, garda la
sol înaltă şi o şa de cuplare ranfor sa -
tă sunt tot atâtea elemente care cresc
gradul de siguranţă şi fiabilitate a ve hi -
cu lului. 

Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Note mari pentru
C Optitrack

Robert Ferrato, proprietarul
companiei Transports Ferrato:
„Am vrut un tractor 4x4 manevrabil
care să ofere, în același timp,
performanțe înalte şi să fie
economic, nu numai în ceea ce
priveşte consumul de combustibil,
dar şi în termenii uzurii
anvelopelor, frânelor, ambreiajului
etc. E drept că acest vehicul este
încă destul de nou, dar până acum
suntem mulţumiţi, iar clienţii noştri
sunt extrem de pretenţioşi!”
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C ei mai mulți gândesc că atât
creș terea zilei, cât și apariția
căl durii sunt bune și fru moa -

se. Nu mai avem cauciucuri de iarnă,
nu mai este zăpadă, gheață sau polei,
nu mai trebuie să punem „șapte co -
joa ce”.

40% dintre oameni
sunt afectați
Studiile arată, însă, că aproximativ

40% din populație este afectată de
ve nirea primăverii, de ceea o numim
ge neric ASTENIA DE PRIMĂVARĂ.
Ex tra polând, putem spune că și circa
40% din conducătorii auto sunt afectați
de acest fenomen.

Astenia de primăvară poate fi de -
finită ca o senzație de oboseală și slă -
bi ciune fizică, apărută la trecerea din -
tre iarnă spre primăvară, simptome
cauzate de schimbările de tem pe ra -
tură și de lumina în exces. Organismul
iese din iarnă epuizat, lipsit de vitalitate
și forță.

Principalele simptome ale asteniei
de primăvară sunt:

- oboseală și somnolență;
- stări de nervozitate, disconfort,

an xietate;
- concentrare diminuată;
- scăderea sau câștigarea în gre -

u ta te, prin scăderea/creșterea bruscă
a apetitului;

- lipsa de energie;
- cefalee;
- palpitații;
- melancolie;
- lipsa tonusului muscular;
- sentimente de vinovăție, sen si -

bi li tate excesivă.
Combinația dintre simptomele

fizice și psihice poate cauza o stare
de oboseală generalizată, probleme
mus culare și dificultăți legate de
puterea de concentrare. Uneori, starea
de melancolie sau de tristețe este
însoțită de iritabilitate, de anxietate și
de intoleranță la stimuli puternici, cum
ar fi lumina intensă ori sunetele mai
stridente. 

Toate acestea simptome generale
ale asteniei de primăvară pot apărea
și ca manifestări specifice în com por -
ta mentul conducătorilor auto. 

Senzația că drumul 
nu se mai termină
Ca fenomen general, conducătorii

auto se pot confrunta primăvara cu o
stare de oboseală generală, oboseală
ma nifestată mai ales prin scăderea vi -
gilenței și creșterea timpului de reacție.

Uneori, pot apărea stări de iras ci bil -
itate nejustificată, manifestate prin ne răb -
dare - senzația că „drumul nu se mai
ter mină”, sau prin compor ta men te agre -
si ve materializate prin inca pa citatea șo -
fe rilor de a fi toleranți în trafic. Poate apă -
rea și un sentiment de frustrare, șo fe rul
având senzația că partenerii de tra fic au
compor ta men te menite să-l enerveze.

Fiziologic este posibil să ne con -
frun tăm cu o stare de slăbiciune fizică
per manentă și nejustificată, precum
și cu dureri de cap și cu dificultăți de
concentrare.

Primăvara se pot amplifica simp -
tomele unor boli cronice.

Trebuie să precizăm, însă, că as -
te nia de primăvară nu este o boală,
ci o tulburare de sănătate, care se tra -
tea ză simplu, fără medicamente.

O dată cu apropierea iernii, factorii implicați în educația și
siguranța rutieră difuzează pe toate canalele media sfaturi privind
condusul pe timp de iarnă, dar și informații privind impactul
sezonului rece asupra conducătorilor auto. Firesc, deoarece
anotimpul rece presupune măsuri și comportamente adecvate.
Puțini sunt cei care, o dată cu venirea primăverii, se gândesc că și
acum schimbarea anotimpului are consecințe asupra
conducătorilor auto.

„În fiecare zi de primăvară,
când vin rândunelele,
pesimistul fredonează «vezi,
rândunelele se duc»”

(Tudor Mușatescu)

AAsstteenniiaa  ddee  pprriimmăăvvaarrăă



Soluții: plimbări
în aer liber,
dietă echilibrată
Persoanele care consideră că sunt

afectate de astenia de primăvară tre -
bu ie, în primul rând, să petreacă mai
mult timp afară și să facă exerciții
fizice. Șoferii poate vor spune că ei
stau mai mult afară, că mai mult decât
ei „nu se plimbă nimeni“! De fapt, mer -
sul în mașină, indiferent de tipul ei,
autobuz, camion sau autoturism, re -
pre zintă o formă accentuată de seden -
ta rism.

Plimbările în aer liber, exercițiile
fizice vor activa serotonina, substanță

opusă melatoninei, hormon produs de
glanda pineală la întuneric, respon -
sa bil pentru febra emoțiilor din timpul
primăverii.

O alimentație echilibrată, bogată în
vitamine, evitarea dulciurilor con cen -
 trate, a zahărului, în general, și a ca  felei,
alături de un somn odihnitor și su  ficient,
sunt, de asemenea, ne ce sa re pentru
recăpătarea progresivă a energiei.

Schimbarea orei,
altă bătaie de cap
O altă problemă cu care ne con -

frun tăm primăvara este schimbarea
orei.

Ora de vară se aplică în fiecare
an, în ultima duminică din martie, când
ora 03:00 devine ora 04:00. Astfel, în
anul 2016, trecerea la ora de vară se
va întâmpla în noaptea de 26 spre 27
martie.

În prezent, mecanismul prin care
se schimbă ora, primăvara și toamna,
respectiv trecerea la ora de vară și la
ora de iarnă, este folosit în peste 100
de țări din lumea întreagă.

Schimbarea orei, fie ea de vară
sau de iarnă, are, de cele mai multe
ori, repercusiuni asupra psihicului și
sănătății oamenilor, care au nevoie
de o anumită perioadă de acomodare.

Mai mult, studiile arată că, în
perioada imediat următoare trecerii la
ora de vară, au loc mai multe acci -
den te rutiere decât în mod normal.
Asta tocmai pentru că această schim -
ba re favorizează apariția oboselii și a
lipsei de concentrare în cazul multor
conducători auto.

Deci, atenție! Luna martie poate fi
o lună cu probleme pentru con du că -
to rii auto.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

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

PUBLICITATE
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S unt multe poveşti care s-au
„îm pământenit” în industria
transporturilor în legătură cu

şoferii şi multe dintre ele nu onorează
a ceastă profesie. Cred că a venit vre -
mea „normalizării” percepţiei despre
şoferi şi înţelegerii imaginii de ansam -
blu pentru jucătorii din această indus -
trie. Cu cât şoferii sunt văzuţi ca fiind
„mai speciali” cu atât comportamentul
lor va fi unul special.

La un nivel mai profund, al imaginii
de ansamblu, este o perspectivă mai
pu ţin vizibilă şi conştientizată, creată
de ambele părţi, angajatori şi șoferi -
este perspectiva unui joc de putere,
care limitează creşterea mai mare, ac -
celerată, a afacerilor din acest do meniu.

Tipar de funcţionare
ineficientă
Ascultând conversaţia dintre parti -

ci pan ţii la masa rotundă, am desprins
un tipar de funcţionare ineficientă, care
s-a creat în timp, între angajatori şi
șo feri. Atât şoferii cât şi angajatorii au

con tribuit la dezvoltarea acestui tipar
ine ficient. Atunci când doi oameni,
două organizaţii, două tabere (în cazul
de faţă, şoferii şi angajatorii) îşi văd
bu năstarea depinzând de un oarecare
avantaj pe care îl are unul asupra ce -
luilalt, se declanşează un conflict.
Dacă unul îl depăşește pe celălalt,
aces ta din urmă se simte tot mai ame -
nin ţat şi, în consecinţă, se poartă mai
agre siv pentru a-şi restabili poziţia,
ceea ce îl face pe primul să se simtă
ame ninţat, şi tot aşa, într-o creştere
con tinuă a agresivităţii. De cele mai
mul te ori, fiecare îşi vede com por ta -
men tul agresiv ca un mod de a se
apă ra de celălalt, dar se poate ajunge
la o asemenea „apărare” încât con flic -
tul se intensifică până la niveluri care
depăşesc dorinţele oricăruia dintre ei.
Cu alte cuvinte, cu cât angajatorii im -
pun condiţii din ce în ce mai aspre în
re la ţia cu şoferii, cu atât răspunsul şo -
ferilor va fi unul la fel de aspru. Într-un
alt fel de a spune, este ca şi cum șo -
ferii şi angajatorii au o coaliţie se cre -
tă în sens negativ.

De exemplu...
Un exemplu dintr-o altă industrie

poate aduce claritate în manifestarea
ti parului de mai sus. O companie a
rea lizat un proiect ingenios, un produs
con venabil adresat familiilor cu mai
mulţi copii mici, la un preţ accesibil.
Pro dusul a avut succes foarte mare
la publicul său ţintă. Aproape în
același timp, un competitor a scos pe
piaţă un produs similar. După câţiva
ani, prima companie, văzând cota de
piaţă a ce lei lalte companii, a coborât
preţul cu 20%, cu scopul de a-şi
recâştiga cota pier dută. Când cea
de-a doua com pa nie a simţit o scă -
dere a încasărilor pen tru acest produs
a coborât, la rân dul său, preţul. Prima
companie şi-a men ţinut obiectivul de
a-şi creşte cota de piaţă şi a decis să
scadă şi mai mult preţul. Văzându-se
ameninţată, cea de-a doua companie
a scăzut, de ase menea, preţul, deşi
încasările mer geau în jos. În câţiva
ani, cele două companii au ajuns în
prag de faliment, ame ninţând chiar

ANGAJATORI şi ŞOFERI

JJooccuull  ddee  ppuutteerree

Am participat pe 2 februarie la masa rotundă organizată de revista
Ziua Cargo având ca temă Comunicarea eficientă cu șoferii. Cei
mai mulţi dintre managerii prezenţi la această masă rotundă au
avut perspective în general de nemulţumire în relaţia lor cu şoferii,
în condiţiile în care aceștia reprezintă peste 80% din personalul
angajat în firmele de transport. Nevoia de șoferi buni este, în
continuare, foarte mare, impactul lor în profitabilitatea afacerii
fiind relevant.



producerea pro du sului cerut de publi -
cul lor ţintă. 

Un alt exemplu al aceluiaşi joc de
putere poate fi întâlnit în interiorul unei
organizaţii. Într-o firmă ce avea ca
obiect de activitate vânzarea de pro -
du se farmaceutice, cu obiective finan -
ciare foarte ambițioase, departamentul
de marketing şi departamentul de vân -
zări se află într-o permanentă compe -
tiţie. Vânzătorii ştiau că ei au o con -
tri bu ţie foarte mare în atingerea
obiec tivelor firmei. Departamentul de
mar keting era convins că, fără el,
target-urile de vânzări nu vor fi atinse.
Departamentul de vânzări cere o parte
mare din bugetul firmei, motivând că
vânzătorii mulțumiţi sunt cei care vând
cel mai bine. Această cerere îi face pe
cei de la marketing să se simtă ne -
drep tăţiţi. Cer şi ei o „bucată mai mare
de plăcintă” pentru campanii de mar -
keting creative. Agresivitatea dintre
cele 2 părţi creşte în cote tot mai înal -
te, de la an la an. Au nevoie de din
ce în ce mai multe resurse pentru des -
fă şu rarea activităţii. Cer din ce în ce
mai multă a tenţie de la directorul ge -
ne ral pentru greutăţile cu care se
confruntă în pia ţă. Directorul de mar -
keting îi spune directorului ge neral
că „dacă vânzările ar lă sa-o mai
moale cu ce re rile lor, am putea
şi noi să lăsăm garda jos şi să
ne con cen trăm pe a în țelege
cli e nții, pe a găsi mo duri
prin care să fim mai a -
proa pe de ei...”. Direc -
to rul de vân zări afi r -
mă frec vent că

„da că mar ket ingul şi-ar face treaba,
vân zările ar creşte foarte mult...”. Deşi
compania in vesteşte anual în vânzare
şi în mar keting, în ultimii ani, firma nu
reu şeşte să fie profitabilă şi să îşi atin -
gă ţintele setate an de an.

Provocarea...
Indiferent dacă acest joc de putere

se manifestă la nivel de industrie sau
între companiile prezente în piaţă ori
în interiorul unei organizaţii, sunt câte -
va principii clare: ambele părţi întreţin
jocul şi finalul este negativ pentru toți
actorii implicaţi. Provocarea pe care
o văd în legătură cu jocul de putere
din tre şoferi şi angajatori este de a
găsi o modalitate în care am be le părţi
să poată câştiga şi să înţeleagă faptul
că au un obiectiv comun. Una dintre
părţi poate acţiona uni la te ral pen tru
in versarea si tuaţiei prin adop ta  rea
unor acţiuni mai „pa ci fis te” în locul
ce lor percepute ca fiind agresive.
Ast fel, cea laltă parte se va simţi
mai puţin ameninţată. Cred că
an gajatorii pot fi acea parte
ca re să iasă din acest joc,
abordând soluţii şi măsuri
noi, constructive, prin
care să nu ur mă reas -
că ve rificarea şo fe -
ri lor, ci mai de gra -

bă alianţa între angajatori şi șoferi
pentru creşterea afacerii. 

Rodica OBANCEA
rodica@rodicaobancea.ro

Executive & Team Coach,
având o competență

profesională de coaching,
certificată la nivel

internațional de către
International Coach
Federation (PCC).

Tel.: 0724.82.45.41

Rodica
Obancea
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G eorge este unul din cei a proa -
pe 300.000 de șoferi pro -
fesioniști din România. Aflat la

volanul unui autocamion articulat, intră
în curtea unui depozit de pe Au to strada
București - Pitești. George vine dintr-o
cursă și ar fi vrut să treacă pe acasă, dar
patronul l-a anunțat te le fonic că e mu -
sai să încarce și să plece la Satu Mare...
La depozit i se spu ne să aș tep te. Este
ora șapte sea ra. Se duce la ma șină,
sună acasă, vor bește cu ai lui, mă  nâncă,
dar, îna in te de toate astea, pu ne mag -
netul, pen tru ca un control ul te  rior să
evi den țieze faptul că a dormit timp de 11
ore. Bine în țeles că nu doarme.

Din depozit apare cineva care îi co -
munică lui George că o să fie încăr cat
pe la unu noaptea. Este 20:30. Mai bea
o cafea și încearcă să se odih neas că.
Nu reușește. Se face ora unu și bagă la
rampă. Băieții îi dau o liză electrică să
se încarce singur. Se face două și
jumătate. Eliberează rampa, anco rează
marfa, face actele. E ora patru! Conform
tahografului, Geor ge doarme dus de la
ora 19:00, adi că de opt ore. Pune, în
sfârșit, ca pul jos pe la cinci dimineața.
Pe la șap te se trezește buimac, scoate
mag ne tul, ca nu cumva să facă vreo
nefă cu tă, mai bea o cafea, dă ocol
mașinii încă o dată și pleacă. E șapte și
un sfert. Direcția Satu-Mare. Tra seu
apro ximativ: Pitești - Vâlcea - Sibiu -
Sebeș - Alba - Cluj - Zalău - Satu Mare. 

La 9:45 lasă în urmă Vâlcea. Totul
e ok! 

Face o pauză de o oră la Veștem.
Pe la 12, urcă din nou la volan. 

Milisecunda
Trece de Săcel, Săliște și începe să

coboare spre Apold. Prinde din ur mă
încă trei tiruri aflate în coloană, ca re
rulează cam cu 80 pe oră la vale. I se
cam închid ochii... Merge în co loa nă și
se apropie de Apold. Prin por țile cimitirului
de lângă localitate iese in tempestiv un
nene cu căruța. Direct în șosea! Primul
camion frânează. La fel și al doilea. Și
al treilea. 

Între timp, lui George i s-au închis
ochii pentru o milisecundă. 

Distanța dintre el și camionul din față,
un transcontainer, s-a micșorat cu mai
mult de zece metri. 

A doua milisecundă. 
George deschide, în sfârșit, ochii în

mo mentul în care tractorul său este la
doi metri de transcontainer. Și pune
frână! 

La toate camioanele, prima dată ține
fața, pe urmă semiremorca, apoi spa tele
tractorului. În momentul frâ nă rii, cabina
se înclină spre față și par brizul intră în
contact cu trans con tai nerul. Par bri zul se
spar ge, dar ră mâ ne în profilul ca binei,
care începe să se deformeze. Pla fonul
se cur bea ză în jos, laterala din dreapta
se rupe de ansamblu și începe să alu -
ne ce pe lângă peretele trans con tai ne -
rului. Mo to rul se deplasează în jos și spre
spa te, iar podeaua cabinei se on du lează

pu ternic în sus. Scaunul șo fe rului, cu
Geor ge cu tot, își continuă de plasarea
înainte. Airbagul s-a de clan șat și l-a poc -
nit direct în față, centura i-a frac  tu rat deja
clavicula, dar el nu simte asta, scaunul
se lipește de volan și ba zi nul lui George
explodează, în timp ce bor dul îi fractu -
rează picioarele în mai multe locuri. Marfa
se hotărăște să vină și ea în față, o dată
cu peretele dubei, cu chingi cu tot și cu
o parte din podeaua aferentă. 

Ansamblul celor două camioane se
oprește chiar în fața intrării în cimitir.
George este mort, făcut praf și pulbe re.
Apar destul de repede SMURD-ul, Poliția
Rutieră, o am bu lan ță și tipii de la Descar -
cerare. Urme de frâ nare? Ca și inexisten -
te. Vremea: fru moasă, ca rosabil us cat.
Șoferul din față suflă în etilotest: rezul -
tat negativ. La fel și în cazul lui George,
după re col tarea pro belor biologice.

Concluzia imediată: nepăstrarea dis -
tanței în mers, neatenția la volan, vite -
za cam mare.

Vinovat: George.
Patronul își va primi banii pentru trac -

tor de la asigurător. Marfa este și ea
asigurată! George are, sau mai bine zis
avea, salariul minim pe eco no mie și un
număr de firfirei la kilo me trul parcurs,
lucru interzis în toate țările lumii civilizate,
dar practicat încă... și cam atât.

Șoferi tip George
Un alt George a ajuns cu o mașină

de 7,5 tone în decor pe autostradă, pen -
tru a evita un accident ase mă nă tor,
uitând că are magnetul montat. Când
au venit tipii de la ISCTR, a re zul tat că
el dormea de vreo șase ore. 

Și mai știu un George care lu crea -
ză la o firmă ce transportă materiale de
construcții. La începutul anului, pa tronii
l-au avertizat că s-au mărit a men zile și
să aibă grijă ce face cu mag netul! Nu
să nu mai lucreze cu el, ci să fenteze
controalele. 

Și dacă o mierlesc ca George al
nostru...

Dar toți se vaită că, în România,
dispar pe capete șoferii profesioniști...

Laurențiu MIREA
CONDUCĂTOR AUTO PROFESIONIST

„Angajăm conducători
auto profesioniști!”
Orice situaţie poate fi privită din mai multe puncte de vedere. În mod categoric,
şoferii privesc altfel lucrurile decât managerii sau patronii. Articolul de față
aparţine unui vechi colaborator al revistei Ziua Cargo, un conducător auto
profesionist cu multă experienţă. Situaţia pe care o prezintă seamănă cu multe alte
istorii de-ale şoferilor. Aceasta este astăzi piaţa de transport. Aşa o văd şoferii!

Magnetul
Magnetul este o bară de mărimea unei jumătăți de țigară. Are un câmp
magnetic extrem de puternic din 2 motive: 
1. ca să anuleze informațiile traductorului către bord (rezultatul să fie că
motorul nu funcționează și autocamionul staționează) 
2. ca să nu cadă de pe cutia de viteze în timpul mersului.
De obicei, șoferii îl procură din Turcia sau Bulgaria, din benzinării. 
Se mai folosesc și magneți din boxele audio. Sunt, însă, mari și greu de ascuns.
De obicei, aceștia sunt utilizați în staționarea din punctele de încărcare.
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P rin acest joint venture cu AIC,
Mec-Diesel SEE devine un
fur nizor cu o expertiză unică

în industria auto în Romania, spe cia -
li za rea în componente pentru motoare
şi distribuţie de piese de schimb şi lu -
brifianţi pentru vehicule comerciale.
La portofoliul actual de produse, s-au
adă ugat grupele de piese specifice
mo toarelor, unde Mec-Diesel are o
ex perienţă de peste 30 de ani.

Potențialul
pieței românești
Accederea pe piața autohtonă face

parte din strategia de dezvoltare ce vi -
zea ză Europa de Sud-Est, con si de -
rân du-se că această zonă este una
cu un nivel indiscutabil de rapiditate a
dez voltării, conform președintelui Mec-
Diesel SpA, Pier Vincenzo Pellegrino.
Alegerea Premium Truck Parts (PTP)
ca partener în dezvoltarea prezenţei
di recte a Mec-Diesel în România a fost
una naturală, PTP fiind cel mai im por -
tant client al firmei italiene din Ro mâ -
nia, negocierile durând puţin peste 3
luni. Planurile Mec Diesel SEE pe

termen mediu vizează creşterea cifrei
de afaceri cu peste 20% de la an la
an, evoluţie bazată pe specializarea
în motoare şi subansamblele lor, fapt
ce va permite abordarea unor noi seg -
men te de clienţi şi dezvoltarea de noi
par teneriate strategice. Unul dintre a -
ces te segmente de clienţi este cel al
pro fesioniştilor în reparaţii de mo toa -
re. „Engine Professional Partners este
un program în care sunt incluse ser -
vice-uri specializate în reparaţii şi re -
condiţionări de motoare, ce vor de veni
ul terior service-uri partenere, a vând
condiţii comerciale speciale. Acor dăm
acestui nou segment de pia ţă o atenţie
deosebită, una dintre pri me le acţiuni
co merciale fiind orga ni za rea unui train -
ing intensiv în luna mar tie. Intenţia
noas tră este să creş tem ponderea
com ponentelor de mo tor în vânzările
noii companii la 50% în următorii 3 ani.
Vorbim de o triplare a importanţei aces -
tui segment de pro du se comparativ cu
structura vânză ri lor Premium Truck
Parts de până a cum. Tindem să de -
ve nim singurul di s tribuitor de anver -
gu ră specializat în motoare pe piaţa din
Ro mânia”, a afirmat Monica Dan,

direc tor general Mec-Diesel SEE. În
ceea ce priveşte planurile de conti -
nua re a dezvoltării in ternaţionale a
Mec-Diesel, Pier Vin cen zo Pellegrino
ia în calcul posi bi li ta tea unei preluări
si milare în Spania. Mec-Diesel SEE
va fi punctul de re fe rinţă pentru extin -
de rea şi controlul pie ţelor din Bulgaria,
eventual Re pu bli ca Moldova şi ex pan -
siu nea în 2017 în ţările fostei Iugoslavii.

Cine este
Mec-Diesel?
Compania Mec-Diesel SpA a fost

în fiinţată în Torino, Italia, în 1983, ca
fur nizor de piese de schimb pentru mo -
toare ale gamei de autovehicule co -
merciale Iveco. Până în prezent, cata -
logul prezintă peste 10.000 de re pe re,
care se află în permanenţă în sto cul
central din Italia. Mec-Diesel ofe ră atât
piese de schimb, cât şi mo toare com -
ple te pentru vehicule grele Iveco,
Merce des-Benz, MAN, Scania, Volvo,
Renault Trucks, dar şi pentru ve hicule
co merciale uşoare aparţinând tu turor
mărcilor. Din totalul de 30.000.000 euro,
cifra de afaceri din 2015, peste 30%
au provenit din vân zările către export.
Compania italiană efectuează anual
6.000 de livrări in ter naţionale în peste
50 de ţări. Dintre aces tea, doar 5% din
vânzările la ex port au fost realizate în
2015 în Ro mâ nia, în principal către
Premium Truck Parts.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Premium Truck Parts a
devenit Mec-Diesel SEE
Premium Truck Parts, divizia activă în importul şi distribuţia de
piese de schimb şi lubrifianţi a Automotive Investment
Corporation, a devenit Mec-Diesel South East Europe (Mec-Diesel
SEE), prin preluarea de către Mec-Diesel SpA Italia.

Stefano Albarosa, CEO al Automotive Investment
Corporation SRL:

„Acest nou parteneriat reprezintă un pas important în restructurarea Automotive
Investment Corporation, care rămâne în continuare sub brandul Cefin Trucks
cel mai mare distribuitor specializat de vehicule comerciale rulate din România.
Centrul de asistenţă multi-brand de la Chiajna (autostrada Bucureşti-Piteşti)
este unic în țară, prin dotări tehnice, capacitatea de reparaţii, numărul de
angajaţi şi suprafaţa spaţiului de reparaţii organizat în mai multe ateliere.”
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SITUAŢIA PIEŢELOR
EMERGENTE

Economia globală se confruntă
din nou cu un cocktail periculos
de riscuri, printre care reducerea
ritmului de creştere al Chinei,
aprecierea dolarului şi scăderea
preţului materiilor prime şi al
petrolului. Însă, de această dată,
pieţele emergente sunt cele care
par cele mai vulnerabile, în vreme
ce economiile dezvoltate încă se
zbat să depăşească perioada de
creştere anemică cu care se
confruntă de aproape un deceniu,
de la începutul crizei financiare
globale, arată economiştii PwC.
Creşterea economică a încetinit în
şase dintre cele mai mari şapte
ţări emergente (grupul E7: India,
Indonezia, Mexic, China, Turcia,
Brazilia, Rusia), în comparaţie cu
anii trecuţi. Doar India a avut o
creştere economică mai rapidă în

2015 decât ritmul său mediu de
creştere pe termen lung. În
schimb, economiile Braziliei şi
Rusiei sunt în recesiune. „Per
total, perspectivele pe termen ale
economiilor emergente s-au
deteriorat, deşi multe dintre
acestea au în continuare un
potenţial foarte bun de creştere pe
termen lung. Prin urmare,
recomandăm clienţilor noştri să îşi
testeze planurile de afaceri din
pieţele emergente în ipoteza unui
scenariu de creştere mai redus în
aceste state în următorii câţiva
ani”, a conchis Richard Boxshall,
Economist Senior, PwC.

SYSTEM ALLIANCE
EUROPE CREŞTE
VOLUMUL
EXPEDIŢIILOR

Reţeaua europeană de cooperare
pentru transport îşi propusese ca
obiectiv transportul a cel puţin 3,9
milioane de expediţii în 2015.
Acest obiectiv a fost îndeplinit - în
total, 3.913.110 de expediţii au

fost transportate anul trecut,
reprezentând o creştere de
aproximativ cinci la sută faţă de
anul anterior. Tonajul a fost de
1,628 milioane de tone. „În 2016,
urmărim să creştem şi mai mult
numărul de expediţii. Conform
documentului de strategie, 4,1
milioane de expediţii vor fi
transportate anul acesta. Suntem
siguri că vom atinge acest
obiectiv, de vreme ce cota de
colaborare între parteneri creşte
organic”, declară Uwe Meyer,
director executiv al System
Alliance Europe. Începând cu luna
ianuarie 2016, FREJA este
partener oficial al reţelei de
transport mărfuri, cu cele trei
subsidiare din Danemarca,
Norvegia şi Suedia. Compania
scandinavă întăreşte reţeaua cu
10 filiale în total. Astfel, în luna
ianuarie reţeaua atinge în total
1.803 linii regulate de transport.
Începând cu luna ianuarie 2016,
Sifte Berti nu mai este partener al
System Alliance Europe. În
prezent, reţeaua de cooperare
este alcătuită din 61 de parteneri
cu 201 de filiale în 32 de ţări
europene. 
System Alliance Europe îmbină
competenţele companiilor de
logistică performante de mărime
mijlocie. În România, Gebrüder
Weiss este partenerul oficial al
System Alliance Europe. 

GEFCO ITALIA 
DUCE MODA 
ÎN RUSIA

GEFCO Milano a organizat un
eveniment numit „Moda în Italia.
Cum să răspândești eticheta
Made in Italy”, în parteneriat cu
IC&Partners. Evenimentul a
urmărit să îmbunătățească cel
mai bun proces în termeni de
logistică pentru a dezvolta piața
de modă italiană de pe tot globul.
S-a prezentat studiul de caz al
Miroglio Group. Rusia, care
reprezintă 146 de milioane de
potențiali clienți, este o piață de
valoare mare pentru campania
Made in Italy.
„Companiile care doresc să se
extindă în această țară trebuie să
formeze parteneriate puternice
alături de companii cunoscute,
capabile să gestioneze întreg
lanțul de aprovizionare, dat fiind
faptul că Rusia are reguli specifice
de legislație și de logistică”, a
arătat Sabrina Morato, manager
conturi mari la GEFCO Italia.

44 de ani. Inteligentă, educată,
focusată pe consultanţă şi
retail. Aşa arată portretul robot
al femeii care face business în
România. Un studiu realizat de
compania de servicii
financiare KeysFin relevă că,
spre deosebire de anii trecuţi,
tot mai multe femei intră în
afaceri, dovadă că peste
200.000 de firme au acţionari
majoritari reprezentantele
sexului frumos.
Cele mai noi date de la
Registrul Comerţului şi
Ministerul de Finanţe, analizate
de KeysFin, arată că nu mai
puţin de 217.400 de femei sunt
implicate în prezent în afaceri,
în calitate de acţionari
majoritari la societăţi
comerciale active pe piaţa
românească.
Cele mai multe femei fac
afaceri în Bucureşti, unde sunt
înregistrate 47.118 firme cu
acţionari majoritari femei.
Urmează Clujul, cu 11.842
firme, Timişul, cu 9.797 de

firme, Constanţa (9.401
societăţi), Prahova (7.654
firme) şi Ilfov (6.984 societăţi).
Comerţul cu amănuntul este
domeniul cel mai atractiv
pentru femei, dovadă
înregistrarea a nu mai puţin de
24.130 de societăţi. Doamnele
şi domnişoarele manageri mai
conduc 9.281 de firme
specializate în transport şi
depozitare şi 8.854 de societăţi
de consultanţă şi
management.

FEMEILE CONDUC 9.281 DE FIRME
DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
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P otrivit lui Laurenţiu Duică,
Head of Leasing P3 România,
piaţa transmite şi în acest an

sem nale pozitive. „Aşa cum s-a în -
tâm plat şi anul trecut, înregistrăm
sem  nale pozitive. Există cereri privind
sp a ţii de producţie ale unor companii
care nu sunt încă prezente în Româ -
nia, precum şi din partea unor logis -
ti cieni care nu au intrat încă pe piaţa
noas t ră şi care se interesează de spa -
ţii cuprinse între 5.000 şi 15.000 mp.
România este atractivă pentru străini,
pentru că este o piaţă de desfacere
bună. Este con si de rată o zonă sigură,
iar poziţia geo gra fică este favorabilă,
putând-o trans forma ușor în hub re -
gio nal, aşa cum s-a întâmplat cu Ce -
hia şi Slovacia.“ 

Forţa de muncă joacă astăzi un
rol din ce în ce mai important în inves -
ti ţiile pe care le fac producătorii. „Am
dis cu tat cu investitori din zona de Vest
a ţării, iar lipsa forţei de muncă este
ex trem de puternic resimțită. Rata şo -
ma jului este foarte mică în zonă, iar
in vestitorii sunt nevoiţi, în anumite ca -
zuri, să aducă forță de muncă de la
peste 50-100 km distanţă. Sunt nişte
costuri suplimentare care pot fi evitate.
De aceea, devin din ce în ce mai in -
te resante alte zone. Din păcate, auto -
ri tă țile locale, primele res pon sabile în
acest gen de investiții, nu au înţeles
cât este de important să asi gure faci -
li tăţile necesare unui pro du că tor. Să
spe răm, însă, că aceste pro ble me se
vor remedia.“ 

Laurenţiu Duică a adăugat că pro -
du că torilor care investesc și au nevoie
de depozite li se adaugă nevoia în

creş tere de spaţiu care se manifestă
la nivelul companiilor de logistică de
pe piaţă. „Logisticienii care au iniţiat
op timizarea spaţiului în perioada 2008
- 2010 au acum nevoie, pur și simplu,
de mai mult spaţiu. De asemenea, e -

xis tă şi alte categorii, precum co -
mercianţii online sau retailerii, care
sunt într-o nevoie crescândă de spaţiu
de depozitare.” 

Gata de dezvoltare
„2015 ne-a prins cu spaţiile ocu -

pa te în P3 Bucharest, de aceea, în
acest moment, construim spaţii noi de
de pozitare, venind în întâmpinarea cli -
enților noștri și fiind pregătiți să le ofe -
rim soluții viabile“, a subliniat oficialul
P3 România. „Ne bucură faptul că reu -
şim să prelungim contractele cu clienţii
existenţi, dar suntem atenţi şi la ceea

Semnale
din piaţă
Piaţa de birouri de clasă A din România numără aproximativ 2,4
milioane de metri pătraţi, în timp ce spaţiile industriale destinate
închirierii reprezintă 2,2 milioane de metri pătraţi. Cifrele sunt
interesante și, într-un fel, paradoxale, însă sunt business-uri total
diferite. Dar, cu siguranță, spațiile industriale vor avea același
trend ascendent ca și zonele de birouri în următorii ani.

Laurenţiu
Duică

Zona București, ocupată peste 97%
Laurenţiu Duică, Head of Leasing P3 România: 
„Trendul cererii este ascendent, la fel ca anul trecut, demonstrând chiar un
potenţial și mai mare pentru dezvoltare. Zona Capitalei are în acest moment
1,1 milioane mp de spații de clasă A. Cu toate acestea, procentul este mai
mic de 3% în ceea ce privește disponibilitatea spaţiilor logistice din zona
București. Piaţa de spaţii mari, libere, este aproape inexistentă, atât în
Bucureşti, cât și în restul ţării.” 
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ce face concurenţa. Noi am fost pre -
vă zători, am avut clienţi din diverse
arii de activitate și am reușit ca, în pe -
rioada crizei, să avem un grad ridicat
de ocupare, în ciuda celor ce se în -
tâm plau în piaţă. Punem accent pe
ca litate, iar acest lucru contează“, a
apre ciat Laurenţiu Duică. El a men ţio -
nat că, în acest moment, duratele de
închiriere se află într-o uşoară creş -
te re, plasându-se în medie între 3 şi
5 ani. Există însă și situaţii în care se
investeşte în linii de producţie, cazuri
în care termenele ajung la 10-15 ani.
„Este foarte important să fii atent la
cererea clientului şi să fii flexibil când
vine vorba de perioada contractuală“,
a subliniat oficialul P3. 

Cu peste 40%
mai multe cereri
reale în 2015
De altfel, deschiderea către ne vo -

ile partenerilor reprezintă unul dintre
ele mentele pe care reprezentanţii P3
pun foarte mare accent. „Suntem foar -
te flexibili şi avem, de exemplu, un
timp de livrare pentru proiectele Build-
to-Suit undeva la 6 - 7 luni. Dacă e
vor ba de un spaţiu existent ce trebuie

aco m odat, termenul de livrare scade
la 2-3 luni. Din punct de vedere al ce -
rerilor, 2015 a depăşit cu peste 30%-
40% atât 2013, cât şi 2014, în con di -
ţiile în care discutăm de cereri reale“.
Ţi nând cont de semnalele pieţei, La -
u renţiu Duică a precizat că, în prezent,
P3 Logistic Parks construieşte o clă -
dire care nu este dedicată și prin care
se urmăreşte acoperirea nevoilor din
pe rioada următoare ale clienţilor ac -
tuali. În opinia sa, Bucureștiul va da
în continuare tonul, atât ca strategie,

cât și ca spaţii. P3 Logistics Parks
are, însă, în vedere investiţii şi în alte
zone ale ţării.

În România, P3 deţine în prezent
opt clădiri în parcul P3 Bucharest,
care, cu 215.000 mp de spaţii de de -
po zitare, este cel mai mare parc logis -
tic din țară. Ca parte a unui parteneriat
care prevede stabilirea unui hub logis -
tic de 81.000 mp pentru Carrefour,
două clădiri noi se află în construcţie
în P3 Bucharest: un depozit de 28.000
mp și un altul frigorific de 19.100 mp,
din care 15.000 mp închiriaţi de retai -
le rul european. De asemenea, o a tre -
ia clădire de 42.800 mp va fi dezvol -
ta tă în primăvara anului 2016. Odată
fi nalizate, cele trei clădiri vor mări por -
to foliul P3 în România la circa 305.000
mp de spaţii logistice. Toate clădirile
existente în portofoliul P3 România
sunt închiriate. De menţionat că P3
Bucharest dispune de teren care per -
mi te dezvoltarea a încă 51.980 mp de
spaţii suplimentare, cu unităţi înce -
pând de la 4.000 mp și până la 40.000
mp. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

P3 în România, pe scurt
- 2010 - P3 deschide un birou la București.
Începe prin a oferi servicii de dezvoltare, închiriere și de marketing pentru
proiecte logistice și industriale din România.
- 2015 - P3 achiziţionează cel mai mare parc logistic din România de la CA
Immo (ianuarie).
Începe construcţia speculativă a unui spaţiu logistic de 28.000 mp, prima
clădire dezvoltată în P3 Bucharest de la achiziţia parcului (octombrie).
P3 semnează un parteneriat cu Carrefour pentru stabilirea unui hub logistic
de 81.000 mp, care cuprinde un depozit existent, noua clădire speculativă de
28.000 mp și un depozit frigorific nou (octombrie).
Demarează construcţia depozitului frigorific de 19.100 mp, din care 15.000
mp închiriaţi de Carrefour (noiembrie).
- 2016 - Blake Horsley este numit Country Head Romania al P3 (ianuarie).
Încep lucrările la cea de-a treia clădire în P3 Bucharest, un depozit de 42.800
mp (primăvara 2016). 
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Despre business...
O să spuneţi că norocul este important atunci când vorbim despre
o afacere de succes. Da! Cu siguranţă, contează! Norocul de a
avea lângă tine oamenii potriviţi... norocul de a şti înainte de a fi
prea târziu când trebuie să te opreşti, să schimbi macazul…
conjunctura favorabilă a pieţei... „gustul“ deciziei corecte pe care
îl simte un întreprinzător adevărat. Despre toate acestea şi despre
ceva în plus, am stat de vorbă cu Felix Pătrăşcanu, Managing
Partner FAN Courier.

Ziua Cargo: Am întâlnit
manageri care activează în
cadrul companiei pe care
o conduceţi. Sunt
implicaţi, atenţi la detalii,
dornici să facă lucrurile
cât mai bine. Cum reuşiţi
să îi motivaţi?
Felix Pătrăşcanu: În multe ca -

zuri, managerii au plecat de jos. Au
fost, iniţial, simpli curieri şi au crescut
o dată cu compania. Întotdeauna
ne-au văzut pe noi, cei trei acţionari
ai firmei, mereu în priză şi a contat.
De altfel, în majoritatea societăților ro -
mâ nești, conduse de antreprenori,
exis tă o implicare mare din partea
celor de la vârf. Uneori, această impli -
ca re merge prea departe. Antrepre -
no rul pare a avea în jur un imperiu de
butoane pe care apasă, demon strân -
du-şi că este cel mai bun. Nu este o
abordare bună. Am înţeles-o din pro -
pria experienţă. Trebuie să știi să
delegi!

Cum aţi început să
delegaţi cu adevărat?
La început am greşit. Şi eu consi -

de ram oamenii din subordinea mea
ca fiind niște butoane ce trebuie apă -
sa te. Le cenzuram ideile. Absolut totul
trecea pe la mine. Spuneam inclusiv
femeii de serviciu ce tip de soluție să
folosească în apa pentru spălat pe
jos. Nu puteam să admit că altcineva
pu tea să gândească în locul meu. An -
gajasem manageri, dar îi sunam și le
spuneam în detaliu ce trebuie să facă.
Cu toate acestea, eu îi plăteam la nivel
de manageri. Ulterior, mi-am dat însă
seama că nu mai puteam fi atât de
implicat. La un moment dat, trebuia să
ajun g acasă, în Drumul Taberei, și
m-am trezit în Sălăjan, gândindu-mă
la companie. Mi-am dat seama că am
o problemă și că trebuie să rezolv ra -
pid delegarea. Am început ușor-ușor.
Am lăsat oamenii să vorbească și au

avut idei bune, mult mai valoroase de -
cât ale mele pe acest domeniu. Îmi
pla ce să cred că astăzi m-am lecuit,
că îi las pe oameni să gândească, să
vorbească. Poate că mă apropii foarte
mult de extrema cealaltă: cer foarte
mult de la angajaţii FAN Courier. 

Ce trebuie să facă un
lider?
Liderul este cel care se înconjoară

de oameni deștepți, dar nu ca să îi
domine, ci pentru a face puzzle-ul să
func ționeze, și mai mult decât atât...
să funcționeze în armonie. La început,
am căutat modele în puținele multi -
na ționale care funcţionau pe atunci în
Ro mâ nia. Primul nostru regulament
de ordine interioară a fost inspirat de
o multinațională, pentru că aceste
com panii reprezintă o școală de busi -
ness. De aceea, cred că este bine
pen tru un viitor antreprenor să bene -

fi cieze de experienţa de a lucra într-o
multinațională. Revenind la ceea ce
am spus mai devreme, este foarte
important ca un lider să ştie să delege
cu adevărat. În prezent, facem cursuri
pentru a stimula managerii să vină cu
cât mai multe idei, indiferent dacă sunt
bune sau mai puţin bune. Avem, in -
clu siv, concursuri de brainstorming. 

În ce direcţie mergeţi în
ceea ce priveşte
funcţionarea companiei?
În ceea ce priveşte funcţionarea

afa cerii, mergem pe ideea de automa -
ti zare. Există o serie de proceduri care
le permit curierilor să ia, în teren, cât
mai puţine decizii. Încercăm să răs -
pun dem astfel cât mai bine specificului
pieţei româneşti, care este foarte pes -
tri ță. În acest context, am făcut o ban -
dă de sortare automatizată și am dez -
voltat un self-AWB (scrisoarea de

Felix
Pătrăşcanu

„Liderul este cel care se
înconjoară de oameni deştepţi.”

„Nu am făcut niciodată head-hunting. Oamenii vin
singuri pentru că le place ideea, le oferim multă
libertate. Le dăm posibilitatea de a influența
pozitiv felul nostru de a gândi prin felul lor de a
gândi, chiar dacă noi luăm ultima hotărâre.”
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trăsură). Cel care vrea să trimită un
colet îşi poate astfel crea și printa
singur AWB-ul cu ajutorul unui soft pe
care noi îl punem la dispoziție, gratuit.
Pentru a încuraja utilizarea acestei
me tode, am oferit ca premiu celui care
fo loseşte cele mai multe self-AWB-uri
o excursie oriunde își dorește în lume.
Am ajuns la 80% implementare după
4 ani, dar am întâmpinat dificultăți,
chiar dacă clienţii beneficiază astfel
de informaţii foarte importante pentru
un bun management al trimiterilor că -
tre clienții proprii. Pot vedea cât au
cos tat trimiterile, defalcat pe des ti na -
tari, pentru orice interval setat, fără a
mai fi necesară o evidenţă în Excel.
În plus, sistemul beneficiază de up gra -
de-uri din partea noastră și de serviciul
de urmărire a coletului.

Ce politică aveţi în privinţa
tarifelor?
Nu cred în business-urile care, la

sfârșitul zilei, te trimit acasă cu „gaură”,
atunci când se încearcă acapararea
pieţei. Este o înșelare a clientului. Co -
rect este să câştigi piaţă, dar să poţi
pleca acasă cu 5 lei. Nu este corect
să ajungi unde ţi-ai propus din punctul
de vedere al cotei de piaţă şi apoi să
creşti brusc preţurile. Deviza noastră
este că piața se câștigă cu prețuri
reale, nu cu prețuri mici. 

De unde credeţi că pot
apărea ameninţările pe
piaţă? 
De când a apărut Uber, avem o

problemă de abordare. Ne-am gândit
cum să aplicăm acest tip de platformă
serviciului de curierat. Ne place să
inovăm și vom vedea cum se poate
adapta sistemul activităţii noastre. În
America, Uber a făcut ravagii, a desta -
bilizat multe afaceri. Ceea ce fac ei,
cel puțin în România, nu este legal.
Nu ai voie să iei oameni cu „ia-mă
nene”, ceea ce se întâmplă, în fond,

în cazul Uber. Pe de altă parte, Dum -
ne zeul antreprenorului este piața, ea
dictează. 

Ce flotă de vehicule aveţi?
Flota este de aproximativ 2.750 de

autovehicule, din care 200 de ca mi -
oane, multe fiind doar capete trac tor,
în majoritate MAN. Numărul lor crește,
dar ne uităm și către alte mărci. Cri te -
riile noastre în alegerea camio nu lui
sunt prețul, mentenanța și fia bi li tatea,
dar ţinem cont şi de experiența șoferilor
sau a altor persoane de încre de re. De
asemenea, avem în parc 180 de ca -
mi onete, 70 de autoturisme, dife ren ța
de aproximativ 2.300 fiind repre zentată
de vanuri. Avem Volkswagen (T5 și
Caddy), Ford (Transit și Cus tom), Peu -
geot și Mercedes Vito de curând. Toate
vehiculele se află în pro prietatea com -
pa niei. Sunt achitate. Politica este de
a cumpăra motoare cât mai simple,
die sel pentru fiabilitate și pentru a nu
ispiti curierii să facă raliuri. În București,
lu crează în cadrul FAN Courier apr oxi -
mativ 500 de cu rieri, fiecare având a -
ron date 2-3 străzi, cu o medie de 30 km
pe zi, în compa ra ție cu 100 de km cât
era în trecut. Ideea este să dăm fie că -
ruia o zonă mică, dar condensată. Tre -
buie rea li za te peste 60-70 de expediții
zilnic pen tru a fi rentabil curierul. De

ase  me nea, trebuie să aibă timpul nece -
sar să relaționeze cu clienții... să aibă
rela ția pe care oamenii o au cu poștașul
lor. Luăm feed-back de la clienți, fa -
cem studii anuale. Avem inclusiv un
de partament specializat, extern, care
face astfel de studii pentru noi.

Cum abordaţi politica
salarială?
Salariile au mai crescut pe piață

și am încercat să aducem nivelul veni -
tu lui net minim din FAN la nivelul sa -
lariului mediu pe economie. Încă nu
am reușit să facem asta pentru toți
an gajații, dar suntem aproape. Venitul
unui angajat este format dintr-o parte
fixă, la care se adaugă bonusurile. 

Ce rol a jucat norocul în
dezvoltarea acestei
companii?
Funcționarea FAN Courier se da to -

rează celor trei persoane de la vârf (n.r.
Neculai și Adrian Mihai și Felix Pă trăș -
canu). Acum suntem 4.500 de oa meni
în sistem și toți au nevoi, nevoi care se
schimbă. Oamenii cu care lu crăm se
schimbă, văd altfel lucrurile, pun altfel
problema. Trebuie să te re in ventezi
mereu, dar există și o com po nentă a
norocului ca în orice busi ness. Piaţa
ne-a oferit de-a lungul tim pului con junc -
turi favorabile, precum mo dificarea
strategiei DHL după achi ziţia Cargus,
care a decis concentra rea asupra seg -
men tului de internaţional.

Dacă privim brandul creat, putem
spune că hotărârile pe care le-am luat
noi, ca acţionari, până acum, au fost
bune, fără nicio laudă. În momentul în
care am să realizez însă, și sper să
am puterea să o fac, că „frânez” orga -
ni zația, eu am să spun „exit” și mă voi
da la o parte, voi trece în plan secund. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

„În business trebuie să te
reinventezi mereu, dar există și o
componentă a norocului.”
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către STILL pe parcursul a nu
mai puțin de zece ani de cer -

ce tări oferă un nivel fără precedent în
si guranța proceselor și eficiența intra -
lo gisticii. iGo neo CX 20 interac țio -
nea ză cu operatorul exact ca un coe -

chipier, urmându-l pas cu pas în timpul
co misionării. Astfel, operatorul se poa -
te concentra complet asupra a ceea
ce are de făcut și poate lucra nestin -
ghe rit, fără erori. Pe teren, testele au
arătat că acest instrument autonom
asigură o economie de timp de până

la 30 de procente, la o performanță a
ridicării îmbunătățită semnificativ,
deoa rece lipsește urcarea și cobo râ -
rea în și din vehicul, acțiuni mari con -
su matoare de timp. În mod concret,
echipamentul urmează operatorul pas
cu pas, reducându-se, astfel, numărul

STILL iGo neo CX 20

KITT... pentru
logistică
Vă mai amintiți de Knight Rider, îndrăgitul serial al anilor 80, în care
detectivul Michael Knight (David Hasselhoff) lupta împotriva crimei cu
ajutorul lui KITT, o mașină inteligentă, dotată cu conștiință, datorită
căreia depășea cu eleganță orice situație dificilă? Cine nu și-ar fi dorit
atunci un astfel de companion? Ei bine, astăzi, un astfel de ajutor de
nădejde își face intrarea în lumea logisticii, tehnologiile actuale
făcând posibilă legătura interactivă dintre om și mașină. STILL iGo
neo CX 20 este un echipament autonom, care urmărește toate
mișcările operatorului, îl urmează, ascultător, peste tot și îi
eficientizează activitatea cu până la 30%. 
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de pași pe care trebuie să îi facă pe
par cursul unui schimb, precum și stre -
sul asupra spatelui și încheieturilor a -
cestuia.

neo Standard
de inteligență
Baza pentru iGo neo CX 20 este

uti lajul de comisionare deja consacrat
în numeroase aplicații, STILL CX 20,
cu o capacitate portantă de două tone.
Acest vehicul a fost înzestrat de in gi -
nerii STILL cu abilități cognitive, cu
ajutorul tehnologiei inteligente utilizată
în robotică. Rezultatul este un sistem
au tonom, care este adaptat optim la
ce rințele de comisionare, cum ar fi,
de exemplu, comerțul cu amănuntul,
co merțul de piese de schimb sau tran -
zacțiile online. Vehiculul inteligent se
adaptează la ritmul de lucru al ope -
ra to rului. Acesta îi dă întotdeauna prio -
ri tate operatorului, dar păstrează o

dis tanță de siguranță corespun ză toa -
re, astfel încât să se poată mișca liber
în jurul dispozitivului, menținându-se
la o distanță de 50 cm de raft. Pentru
evi tarea accidentelor și siguranța frâ -
nării, viteza în modul autonom a fost
limitată la 7 km/h, în mod manual ve -
hi culul putând atinge o viteză maximă
de 14 km/h.

Ca participant inteligent la trafic,
iGO neo respectă regulile de circulație
în intersecții, detectează obstacolele
sau alte echipamente de manipulare,
re zolvând ambuteiajele și evitând co -
liziunile, ceea ce conduce la un grad
mai înalt de siguranță în depozit și la
re ducerea avariilor și eliminarea cos -
tu rilor antrenate de acestea. Mai mult
chiar, poate sesiza diferența dintre un
raft gol și o intersecție, vehiculul oprin -
du-se la capăt de rând. Echipamentul
este capabil chiar să ocolească ob sta -
co lele, cum ar fi un palet sau un pa -
chet ieșit în afară, iar atunci când ma -

nevrele de ocolire nu sunt posibile, se
oprește automat. Frânarea este lină,
acest lucru fiind de natură să protejeze
încărcătura de șocuri sau deteriorări. 

Dialogul om-mașină
Interacțiunea interactivă dintre om

și mașină devine posibilă prin sistemul
in tegrat Motion Tracking System, al
că rui câmp vizual pe bază de senzori,
de 15 m, îi permite vehiculului să re -
ac țio neze permanent la mediul care
îl înconjoară, în modul 360°. Acest sis -
tem se asigură că vehiculul de tec -
tează intențiile operatorului, în funcție
de mișcările acestuia, și că echipa -
men tul poate interacționa cu opera -
to rul. Prin identificarea mediului cu
aju torul laserului, STILL iGo neo CX
20 poate percepe întreaga topologie
a depozitului și, pe lângă rafturi sau
obstacole, acesta poate recunoaște
operatorul și alte persoane. Trebuie
menționat faptul că, prin scanare, la
apă sarea unui buton, echipamentul
se concentrează asupra unei singure
per soane, recunoscându-și și urmân -
du-și operatorul chiar și în prezența
altor persoane. Deși este disponibil
un dispozitiv de comandă care se poa -
te afla de obicei asupra operatorului,
nu este neapărat necesar pentru ca
echipamentul să îl urmeze în mod au -
tonom. 

Sistemul integrat de protecție a
per soanelor (SPP), aflat sub partea
fron tală, garantează că atât mediul în -

Siguranţă 
și eficiență

- Tehnologie complexă de siguranţă: Sistemul de siguranţă din 5 trepte
protejează persoanele, dotarea depozitului şi marfa de încărcat.

- Precis la întâlnirea cu obstacolele: Vehiculul ocoleşte obstacolele în mod
autonom. Dacă se află un alt vehicul pe culoar, viteza se reduce în funcţie
de viteza acestuia şi vehiculul se deplasează în convoi.

- Siguranţă la intersecţii: Culoarele transversale sunt identificate la timp şi
sunt traversate autonom abia după validarea de către operator.

- Protecţie la nivelul raftului: Vehiculul respectă o distanţă individuală faţă de
rafturi. Dacă operatorul coboară sub distanţa de siguranţă de 500 mm,
aparatul se adaptează din nou acesteia.

Premiant la LogiMAT
Cu soluția sa inovatoare de comisionare, firma din Hamburg a fost
premiată în cadrul LogiMAT 2016, desfășurat la Stuttgart în perioada 8-10
martie. În categoria „Tehnologii de comisionare, transport, ridicare și
depozitare”, STILL a reușit să învingă competiția, cu iGo neo CX 20, care
a fost desemnat drept „cel mai bun produs”.



conjurător, cât și persoanele din jurul
ve hiculului, sunt pe deplin protejate.
Re cunoașterea panoramică la 180° a
scanerului laser integrat garantează
un condus preventiv și, astfel, depis -
ta rea din timp și estimarea inteligentă
a obstacolelor, și o manevrabilitate
per sonalizată și delicată. Starea me -
diu lui înconjurător este înregistrată de
sca nere, de 84.000 de ori pe secundă,
iar topologia curentă a depozitului este
interpretată și utilizată de computer în
timp real. Recurgând la un tip de me -
morie pe termen scurt, vehiculul își
amintește obstacolele pe care le-a în -
tâlnit, făcând distincția între ob sta co -
lele statice și cele dinamice.

Economii pe toate
planurile
Indiferent de modalitatea în care

sis temul de management al depozi tu -
lui respectiv a emis ordinele de pick -
ing, prin terminalul operatorului sau
prin „Pick by Voice”, iGo neo CX 20,
cu profilul său îngust, de numai 80 de
centimetri, este partenerul ideal, flexibil
și autonom, în orice mediu de lucru
in terior. Datorită tehnologiei „Auto ma -
tion on Demand”, operatorul poate de -
cide liber, în orice moment, dacă
dorește să utilizeze vehiculul manual
sau automat, pentru a-și îmbunătăți
performanța de ridicare. Astfel, iGo

neo CX 20 este un sistem suport ideal
pentru o comisionare eficientă, indi fe -
rent dacă această comisionare se face
pe dreapta, pe stânga sau pe ambele
părți. 

Un sistem de semnal optic (Optical
Signal Unit) atașat de dispozitiv arată,
cu un fel de impuls vizual, modul de
operare curent. Datorită acestei inter -
fe țe moderne, non-verbale, utilizarea
lui iGo neo CX 20 este posibilă dincolo
de barierele lingvistice, culturale și de
vârstă, fără o pregătire prealabilă de
lungă durată. STILL iGo neo CX 20
transformă operatorul și comisionarul
în parteneri intuitivi, în sensul cerințelor
unui sistem Intralogistic 4.0. 

Dacă vehiculul este echipat și cu
un acumulator standard, este posibilă
și utilizarea tehnologiei litiu-ion. Con -
form celor declarate de către specia -
liș tii de la STILL, costurile de întrețiere
ale noului model vor fi similare, dacă
nu mai scăzute decât cele ale unui
CX 20 convențional. Iar prețul de a -
chiziție va fi la jumătate față de un
model similar neautonom. STILL iGo
neo CX 20 va fi disponibil începând
cu luna iulie 2016. 

Mai rămâne de văzut doar dacă
pașii următori de dezvoltare vor in -
clude și... capacitățile de conversație
spi rituală sau afectivitatea mult-ad mi -
ratului KITT.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Stuttgart, Germania

.................................................................................................................................................. martie 201646

LA
N

S
A

R
E

Aceeaşi putere de comisionare în cel mai scurt timp posibil
- economie de timp de până la 30%. Într-o tură de 8 ore
rămân 2 ore pentru sarcini suplimentare. Numărul redus de
urcări şi coborâri, cu 75%, sporeşte siguranţa. Drumurile se
reduc cu până la 3,2 km per tură faţă de operaţiile
tradiţionale de comisionare.
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VPK Packaging şi ORTEC
15% economii din
optimizarea încărcărilor
În urmă cu patru luni, producătorul de carton ondulat VPK
Packaging a început să lucreze cu soluția software ORTEC Load
Building. Compania a înregistrat deja o reducere a costurilor de
10-15%. Acest nou sistem a optimizat activitatea de încărcare
pentru 30-40 de camioane pe zi, care livrează 700 de comenzi pe
lună în România și Ungaria.

„C artonul ondulat nu este
un produs foarte scump,
așa dar este foarte im por -

tant pentru noi să creăm valoare adău -
gată prin livrarea mai multor pro du se
la un preț pe bucată mai mic. Proce -
se le noastre operaționale au fost îm -
bu nătățite prin folosirea soluției
ORTEC Load Building”, a declarat
Călin Gherle, Manager Logistică VPK.

Pentru a rămâne competitivă,
com pania urmărește, de asemenea,
să obțină o creștere de 15% în volu -
mul încărcărilor, utilizarea vehiculelor
și timpul economisit, prin optimizarea
acțiunilor de planificare. 

Cum 
funcționează
Înainte de această modernizare

tehnologică, întreaga planificare a fost
realizată manual, lăsând loc pentru
erori umane și pentru o utilizare inefi -
cien tă a spațiului disponibil în camion.
Acum, fiecare comandă înregistrată
de VPK în sistemul SAP este trans -
fe rată automat în ORTEC Load
Building. 

Soft-ul Load Building calculează
cât spațiu este ocupat în fiecare ca -
mion și oferă echipei de planificare
un design mai bun al paletizării și în -

căr cării sub forma unor propuneri gra -
fi ce 3D, interactive, pregătite pentru
lua rea unei decizii. După ce are loc
op ti mizarea încărcării, comenzile sunt
cu mulate pentru o zi, cu 4 zile înainte
de expediere. 

„Există o scădere semnificativă în
timpul de planificare și o reducere a
cos turilor de 10-15% per produs finit.
Mai mult, angajații consideră soft -
ware-ul ORTEC ușor de folosit, așa -
dar, productivitatea este în creștere”,
a adăugat Călin Gherle.

Atenție 
pentru sănătatea
mediului
VPK Packaging oferă un exemplu

demn de urmat în ceea ce privește
res ponsabilitatea de mediu: folosește
hârtie 90% reciclată și 10% fibră vir -
gi nă pentru a realiza cartonul ondulat.

Actualul sistem de optimizare este
în concordanță cu politica VPK de pro -
tecție a mediului. Prin faptul că nu iro -
seș te spațiul și încarcă mai multe pro -
duse în fiecare camion, sunt utilizate
mai puține camioane pentru același
număr de comenzi, iar compania re -
du ce emisiile de carbon.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

ORTEC
ORTEC este unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii şi servicii de
planificare și optimizare avansată. Produsele şi serviciile ORTEC au drept
rezultat optimizarea rutării şi dispecerizării flotei de transport, încărcării
vehiculelor şi paleţilor, previzionării livrărilor, planificării reţelei logistice şi
controlului depozitului. ORTEC oferă soluţii autonome, personalizate şi
certificate şi integrate în SAP, susţinute de parteneriate strategice. ORTEC
are peste 1.800 de clienţi la nivel mondial, 750 de angajaţi şi birouri în
Europa, America de Nord, America de Sud şi zona Pacific.

VPK Packaging
VPK Packaging face parte din VPK Packaging Group, o companie europeană
de top care produce carton ondulat și ambalaje de carton. În octombrie 2007,
în Salonta, Bihor, această companie a demarat un proiect de investiții, luând
astfel naștere VPK Packaging SRL România. Clienții companiei sunt
companii naționale și multinaționale din România și Ungaria.
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Întrebările lunii MARTIE (etapa 76)

1. Analiza pieței presupune:
a. Analiza produselor
b. Analiza furnizorilor
c. Analiza concurenței
d. Analiza produselor, furnizorilor,

concurenței, potențialilor
înlocuitori

2. Primirea comenzilor de
reaprovizionare pe baza unei
decizii centralizate de către

rețelele de distribuție este un
proces:

a. Push
b. Pull
c. Centralizat

3. INCOTERMS se referă la:
a. Condiția de livrare
b. Termenul de livrare
c. Modalitatea de plată
d. Procedura de cântărire.

Întrebările lunii FEBRUARIE (etapa 75) şi răspunsurile corecte:

1. Dacă așteptările sunt înalte
și nivelul de serviciu primit
este scăzut, serviciul
este perceput ca
fiind .........................

a. Excelent
b. Rezonabil
c. Prost - CORECT

2. Atragerea de noi clienți este
de .......... ori mai costisitoare
decât menținerea celor
existenți mulțumiți și
satisfăcuți.

a. 5 - CORECT
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 - CORECT
c. Menținerea

Câştigătorii lunii FEBRUARIE
Andrei Baciu, Ioan Cristian și Corina Panaite

Ei au fost aleși prin tragere la sorți dintre concurenţii care au
răspuns corect la întrebările lunii februarie, cea de-a 75-a etapă
a concursului de logistică.

Lista concurenților care au răspuns corect:
Claudiu Mihăilescu, Alina Leb, Andrei Baciu, Florin Geneț, Maria-
Luciana Dana, Deianira Voiculescu, Radu Cananau, Camelia
Radu, Alexandru Popescu, Turi Attila, Annamaria Cherteș,
Andreas Pop, Andrei-Marian Muntean, Mădălina Violeta Topan,
Adrian Popescu, Gabriel Covăsnianu, Corina Panaite, Lucilia
Vasilescu, Cristian Ioan, Adrian Vlase, Radu Vlase, Rodica
Haranguș și Marcel Vlase.

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (76)

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect. 

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

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de răspuns

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

site-ul nostru www.ziuacargo.ro,
pe pagina dedicată concursului.
Câştigătorii ediţiei din martie şi

variantele corecte de răspuns vor
fi publicate în numărul din aprilie

al revistei ZIUA CARGO.

Concursul de cunoştinţe generale
în domeniul logisticii lansat de

ZIUA CARGO şi compania de
consultanţă şi training în logistică
Supply Chain Management Center

continuă cu etapa a 76-a. În
fiecare lună, publicăm 3 întrebări

tip grilă, pentru ca, în luna
următoare, să dăm publicităţii
variantele corecte de răspuns.

Câştigătorii sunt stabiliţi prin
tragere la sorţi dintre persoanele

care răspund corect.
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OFERTĂ CFR CĂLĂTORI
LA TÂRGUL DE TURISM

CFR Călători a participat la Târgul
de Turism al României - ediţia de
primăvară - cu oferta de tren pe ruta
Oravița - Anina, cea mai veche și
mai spectaculoasă cale ferată
montană din Sud-Estul Europei.
Garniturile au în componență două
vagoane (trei în sezonul estival) și
circulă în fiecare zi după următorul
program: R 9695, plecare din
Oraviţa la ora 11:15 şi sosire în
Anina la 13:05 şi R 9694, plecare
din Anina la 13:30 şi sosire în
Oraviţa la 15:20. Oferta de
rezervare a locurilor este o bună
oportunitate pentru agențiile de
turism și pentru grupurile organizate
de cel puțin 6 persoane, care își pot
planifica călătoria cu o lună până la
trei luni înainte, cumpărând cu
anticipație bilete atât pentru grupuri
organizate, dar și individual. Pentru
această rută se aplică ofertele
comerciale și reducerile aferente
(Bilet dus-întors, Minigrup 2-5,
Cartea VSD, Biletul de weekend,
procurarea cu anticipaţie a
legitimaţiilor de călătorie etc) şi
reducerile și facilitățile acordate prin
acte normative (elevi şi studenţi,

pensionari, revoluţionari, veterani de
război, persoane persecutate din
motive politice şi etnice, persoane
cu handicap, locuitorii munţilor
Apuseni). Accesul până la Oravița
se face cu mijloace de transport
auto, din apropierea gărilor Reșița și
Timișoara.

TREN CHARTER
CFR Călători a promovat, cu ocazia
Târgului de Turism al României,
Trenul Charter, serviciul special prin
care un tren poate fi „închiriat” de
clienți persoane fizice sau juridice:
firme, case de producţie, agenţii de
turism, organizatori de evenimente,
tour - operatori etc. Trenul Charter
este un un tren personalizat cu rute,
ore de circulaţie, grad de confort,
tipuri de vagoane (salon, bar bistro,
restaurant, cușetă, vagon de dormit
și altele), la alegerea beneficiarului.
Desfăşurarea unor evenimente
într-un tren în mișcare poate conferi
originalitate şi succes multor tipuri
de acţiuni: conferinţe de presă,
filmări, team building-uri, lansare de
produs, petreceri private, revelioane
sau poate reprezenta, pur şi simplu,
un pachet turistic „altfel”. Fiecare

solicitare de Tren Charter este
unică, iar preţul este determinat de
opţiunile alese de către client. De
exemplu, pentru varianta de Tren
Charter pe ruta Bucureşti Nord-
Braşov şi retur (în aceeaşi zi), având
în compunere două vagoane clasa
1 (salon) şi un vagon restaurant,
tariful de transport porneşte de la 25
euro/tren km.

MAI MULTE REZERVĂRI
PENTRU VACANȚE
EXOTICE

Anul acesta, românii au profitat din
plin de perioada promoțiilor și
reducerilor de tip early booking, dar
și de promoțiile companiilor aeriene
pentru a-și rezerva sejururi în
destinații exotice. Astfel, agenția de
turism Eturia, specializată în
vacanțe în destinații îndepărtate, a
înregistrat o creștere spectaculoasă
de 70% a numărului de rezervări
față de aceeași perioadă a anului
trecut, pentru destinațiile exotice din
portofoliul său. În primele două luni
ale anului trecut, Eturia a primit
peste 1.100 de cereri de vacanțe în
destinații exotice, în timp ce anul
acesta numărul cererilor a depășit
2.200. Conform consultanților
companiei, creșterea se datorează
în principal prețurilor reduse din
prima perioadă a anului, reducerilor
la biletele de avion practicate de
majoritatea companiilor aeriene de
linie, dar și rezervărilor făcute în
avans de agenție. Cele mai căutate
destinații în această perioadă sunt
cele de plajă: Maldive, Thailanda,
Republica Dominicană, Mexic, Cuba
sau Mauritius. De asemenea,
românii se îndreaptă și către țările
din America Latină, în special
Argentina, Chile, Columbia, Peru
sau Brazilia, datorită vremii calde din
această perioadă în emisfera
sudică, dar și tezaurului cultural și
frumuseților naturale din aceste țări.
În schimb, există și cereri pentru
destinații mai puțin vizitate până
acum, cum ar fi Noua Zeelandă,
Madagascar, Coreea de Sud,
Nicaragua, Honduras sau
Cambodgia, dar și solicitări pentru
țările de pe continentul african:

Majoritatea bărbaților cu
vârste între 18 și 40 de ani se
ghidează în trafic după zicala
„dacă nu riști, nu câștigi”, le
place să vadă cât de aproape
pot rula față de mașina de
dinaintea lor și le place să îi
șicaneze pe ceilalți participanți
la trafic, se arată în Studiul
privind atitudinile
disfuncționale în trafic:
comportamentul agresiv,
realizat de prof. univ. dr.
Mihaela Rus și psiholog
principal Ionel Simionca, de la
Asociația de Psihologie și
Siguranță Rutieră -
PsihoTrafiQ. Studiul realizat de
cei doi specialiști scoate în
evidență nevoia de risc, de
adrenalină și de senzațional a
bărbaților atunci când se află
la volan, iar indicatorii arată că
aceștia adoptă un
comportament mult mai
agresiv decât femeile,
neanticipând riscurile majore
ale acestui stil neproductiv de
a conduce. În același timp,
88% dintre bărbații de 18-25 de
ani și 70% dintre bărbații de

25-40 ani sunt de părere că
riscul de accident este minim
dacă au o mașină bună și
peste 65% dintre bărbații de
18-40 de ani recunosc că se
enervează atunci când traficul
e aglomerat și că depășesc
fără să stea pe gânduri
coloane de mașini.
De cealaltă parte,
autorii studiului cred că
femeile adoptă un stil mai
puțin agresiv și, astfel,
sunt mai puțin expuse riscului
în trafic, iar tinerii au o
propensiune către risc mai
mare decât persoanele
mature, explicațiile
specialiștilor fiind strâns
legate de indicele de
maturitate rutier și de
teribilismul specific vârstei.

STUDIU PSIHOTRAFIQ



Ș
T

IR
I

martie 2016 .................................................................................................................................................. 51

Zanzibar, Tanzania, Africa de Sud,
Zambia sau Kenya, unde românii
pot experimenta un safari într-unul
dintre parcurile naționale africane și
pot admira animalele sălbatice în
habitatul lor natural.

BLUE AIR, DE LA CLUJ
LA BUCUREŞTI

Blue Air va introduce, din 3 iunie,
patru zboruri pe săptămână între
Cluj-Napoca şi Bucureşti: luni, marţi,
vineri şi sâmbătă, la preţuri pornind
de la 89,99 lei/bilet. „Zborurile de la
Cluj-Napoca spre Bucureşti vor
avea loc după-amiaza iar cele de
retur, în cursul dimineţii”, informează
reprezentanţii Aeroportului
Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-
Napoca. Compania aeriană low-cost
Blue Air anunţa, în septembrie anul
trecut, că va lansa 23 de rute noi şi
va achiziţiona, prin leasing financiar,
5 aeronave, astfel încât până în
martie 2016 flota companiei să
ajungă la 20 de aeronave. Blue Air
estima o cifră de afaceri de 200
milioane euro şi peste 2 milioane de
pasageri în 2015. Anul 2014 i-a
adus afaceri de 140 milioane euro şi
1,5 milioane de pasageri.

WIZZ AIR
SUPLIMENTEAZĂ
ZBORURILE

Wizz Air va suplimenta de la 6 la 9
zborurile din Cluj-Napoca spre
Bucureşti şi retur în sezonul de iarnă
2016-2017, anunţă Aeroportul
Internaţional Cluj. Din iulie,
compania aeriană low-cost va lansa
6 frecvenţe săptămânale, iar din
octombrie va suplimenta frecvenţele
pe această destinaţie în zilele de
luni, miercuri şi vineri. „Considerăm
că există un potenţial de piaţă ridicat
pentru zborurile pe segmentul
intern, ceea ce a dat naştere la o
concurenţă sporită între operatorii
aerieni. Mai mulţi operatori aerieni
aduc mai multe opţiuni de călătorie
și, implicit, preţuri mai bune pentru
pasagerii aeroportului”, arată, într-un
comunicat, David Ciceo, directorul
Aeroportul Internaţional Cluj. 

VALIDĂRI CRESCUTE
LA RATB

RATB a impus validarea la fiecare
călătorie a abonamentelor lunare,
pentru a stabili, în cadrul unei
analize pe câteva luni, numărul
exact al călătorilor. Totodată, s-au
înteţit controalele, iar rezultatele
s-au văzut imediat. Astfel, valoarea
titlurilor de călătorie vândute în
prima zi de aplicare a măsurilor a
fost de 1.087.639,32 lei, faţă de
622.348,03 lei încasaţi înainte
(+43%). Şi numărul validărilor de
titluri de călătorie a crescut, dar cu
15.069 într-o zi (7%), în total fiind
înregistrate 213.123 călătorii
validate, faţă de 198.054 într-o zi din
trecut. Regia bucureşteană de
transport a înregistrat anul trecut o
medie anuală de 165.000 de
călătorii validate pe zi, în timp ce
autobuzele, tramvaiele şi
troleibuzele asigură circa 2 milioane
de călătorii pe zi. Aproximativ 60%
din încasările RATB provin din
cumpărarea de abonamente lunare,
ceea ce dovedeşte ponderea pe
care aceste titluri de călătorie ar
avea-o în stabilirea traseelor şi
numărului de vehicule.

AEROPORTUL
TIMIŞOARA, ÎN ACI
EUROPE

Aeroportul Internaţional „Traian
Vuia” Timişoara a înregistrat anul
trecut o creştere de 25,8% a
traficului de pasageri (şi de 35% a
celui de marfă) faţă de anul 2014 şi
se clasează pe locul 5 (pe aceeaşi
poziţie cu aeroportul din Cluj) în
grupul 4 al clasamentului realizat în
urma raportului ACI Europe. Pe
prima poziţie la această categorie se
află aeroportul Ohrid, Macedonia
(+53,3%). Raportul Airports Council
International (ACI) - Europe
(asociaţia profesională
internaţională a aeroporturilor) a
publicat date statistice privind traficul
aerian pe anul 2015, incluzând
zborurile de aviaţie civilă de
pasageri din Europa. Aeroporturile
sunt împărțite în funcție de numărul
de pasageri, astfel: grupul 1 - număr

de pasageri ce depăşeşte 25
milioane pe an; grupul 2 - număr de
pasageri cuprins între 10 şi 25
milioane pe an; grupul 3 - număr de
pasageri cuprins între 5 şi 10
milioane pe an; grupul 4 - număr de
pasageri mai mic de 5 milioane pe
an. Potrivit raportului, traficul aerian
pe aeroporturile din Europa a
crescut cu 5,2% faţă de anul
precedent. Aeroporturile care s-au
clasat pe prima poziţie la celelalte
trei categorii sunt: Milan Bergamo
(+18,6%) - grupul 3, Istanbul SAW
(+19,7%) - grupul 2, Madrid-Barajas
(+12%) - grupul 1.

CREȘTERE DE 4,6%
PENTRU AIR FRANCE
KLM

Unul dintre cei mai importanți
operatori de transport aerian la nivel
global, Grupul AIR FRANCE KLM a
înregistrat, în 2015, venituri totale de
26,1 miliarde de euro, cu 4,6% mai
mult față de anul precedent. Mai
mult, prin implementarea stategiei
Transform 2015, datoria netă a
Grupului a scăzut de la 5,4 miliarde
de euro în 2014 la 4,3 miliarde de
euro în 2015. Strategia
implementată de AIR FRANCE KLM
pe parcursul anului 2015, ce a
cuprins investiții reduse,
îmbunătățirea productivității sau
implementarea unor noi condiții de
muncă, a generat un cash flow
pozitiv, în comparație cu anul 2014,
conducând inclusiv la reducerea
datoriei nete înregistrată de către
Grup, dar și la o îmbunătățire
semnificativă a tuturor indicatorilor
financiari. Ca rezultat al strategiei
Transform 2015, profitul operațional
al AIR FRANCE KLM, excluzând
profitul din investiții, a fost de 816
milioane de euro, în comparație cu
129 de milioane în anul 2014, în
ciuda impactului negativ asupra
veniturilor din ultimul trimestru,
cauzat de atentatele de la Paris.
Sectorul de maintenance s-a
dezvoltat și el pe parcursul anului
2015, înregistrând venituri cu 26,1%
mai mari față de anul precedent. O
influență importantă asupra creșterii
veniturilor AIR FRANCE KLM a
avut-o și scăderea prețului
petrolului, ce a generat o diminuare
a costurilor combustibilului cu 6,7%.
Pentru anul 2016, obiectivele
Grupului AIR FRANCE KLM includ
o orientare crescută către client,
dezvoltarea unui brand mai puternic
și consolidarea parteneriatelor
strategice.
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Ziua Cargo: Care ar trebui
să fie raportul dintre
transportul comercial și
serviciul de transport de
utilitate publică?
Vasile Toma: Se completează

unul pe celălalt, respectiv transportul
de utilitate publică, așa cum se pre -
ci zează și în regulamentul (CE) nr.
1370/2009, vine și completează acolo
unde numai acțiunea forțelor pieții nu
asi gură necesarul de servicii de trans -
port. Fiind o economie de piață func -
țio nală sau, cel puțin așa ne place să
con siderăm, cred că primează efec -
tua rea transportului în regim co mer -
cial, singurul care asigură o con cu -
ren ță sănătoasă. Intervenția statului
tre buie să fie numai pe latura ser vi ci -
ilor sociale. Această intervenție poate
fi directă: prin organizarea de atribuiri
ale traseelor declarate de utilitate pu -
blică sau prin asigurarea suportabilității
cos tului serviciilor de transport pentru
ce tățenii cu venituri reduse, și in di rec -
tă, cu impact asupra tuturor serviciilor,
nu numai a celor sociale: prin îmbună -
tă țirea infrastructurii, creșterea flui di -
tă ții traficului auto, asigurarea de punc -
te de îmbarcare atât în localitățile
ur bane dezvoltate (transport inter mo -
dal) cât și în zonele rurale. 

Care sunt avantajele
transportului comercial
(operatori privați)? 
În proporție covârșitoare, traseele

județene, interjudețene și chiar inter -
na ționale (exemplu: cursele aducă -
toa re/antenă) se suprapun, asigurând
o concurență benefică și prețuri co rec -
te, echilibrate. Din experiență, inter -
ven ția statului prin prestarea de servicii
în mod direct (regii autonome, com -
pa nii cu capital de stat) sau prin ex -
tin derea contractelor de servicii pu bli -
ce generează ineficiență și corupție.
De asemenea, celor care spun că sunt
seg mente de trasee unde concurența
este mică sau inexistentă și prețurile
au tendința și chiar ies din echilibru,
le putem preciza că există instituții
care, dacă își fac treaba cum trebuie,

eli mină discrepanțele (exemplu: Con -
si liul Concurenței). Nu trebuie să că -
dem în capcana statisticilor care au
tendința să generalizeze excepțiile și
să proclame că economia de piață nu
asigură prețuri corecte, echilibrate. O
economie de piață are instituții și reguli
care își arată eficiența intervenind
numai acolo unde se înregistrează
dezechilibre. 

Care sunt principalele
dificultăți întâmpinate de
transportatorii privați?
Dacă tot este „la modă“ blamarea

po liticului, putem spune clar că in ter -
vențiile politice într-un domeniu tehnic
cum este transportul aduc cu sine
distorsionări (exemplu: Legea 92/2007
nu poate fi considerată o lege bună
având mult prea multe reglementări
con tradictorii; impunerea către com -
pa niile de stat să presteze servicii -
lo cale, metropolitane, județene - fără
a asigura rentabilitatea, eficiența dis -
tor sionează concurența, creează ce -
tă țenilor impresia falsă că prețurile „la
privat“ ar fi mai mari și produc pierderi
imense în bugetul public). Dar pe ace -
lași loc negativ adaug, din păcate, și
cor pul funcționăresc. Dacă la nivel
cen tral mai avem specialiști în do me -
niu, în schimb, la nivel lo cal/re gio nal,
observăm o lipsă acută de oa meni
pregătiți și bine intenționați. Adău găm
infrastructura deficitară, supra taxarea,
su prareglementarea (ca dru legal stu -
fos, în continuă mo di ficare, sanc țiuni
foarte multe și foarte mari).

Sub ce formă recomandați
implicarea statului în
dezvoltarea transportului
regulat județean și
interjudețean?
Asigurarea unor proceduri/licitații

corecte, îmbunătățirea infrastructurii
(căi de rulare și stații publice în spe -
cial), reducerea impozitării/taxării,
schim barea cadrului sancțiunilor,
deoa rece sunt foarte multe, prea mari
și cred că s-a ajuns la o disproporție
între fapta savârșită și sancțiunea cu

care este pedepsită (cunosc multe
firme mici care pot dispărea din aceas -
tă cauză) ori rolul sancțiunii este de
a determina făptuitorul să-și îndrepte
gre șeala și nu să-l „omoare“. Plus in -
ter venția instituțiilor specializate pentru
eliminarea distorsiunilor (exemplu:
prețurile exagerate acolo unde con -
cu rența este slabă sau inexistentă).

Fiindcă discutăm și de un rol so -
cial, acesta fiind apanajul statului, im -
plicarea poate fi prin asigurarea unor
deduceri sau gratuități categoriilor
defa vorizate (pensionari, cetățeni cu
venituri reduse) sau celor care trebuie
în curajate (studenți, elevi).

Liberalizarea poate fi o
soluție?
Dacă discutăm de liberalizare, este

foarte important să precizăm prin ci pi -
ile, regulile (liberalizarea poate în sem -
na anarhie și falimente) și momentul.

Capitalul autohton în domeniu nu
poate face față companiilor din statele
eu ropene dezvoltate. Să ne gândim că
acestea au beneficiat de un cadru
legal stabil, pe o perioadă îndelungată,
au avut timp și spațiu să se dezvolte.
Aduc în discuție încă două diferențieri
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CAMPANIE - ORIZONT 2019

Alți 10 ani pe trasee
Campania „Orizont 2019“ continuă. Posibilitatea de a participa la o
nouă atribuire după expirarea actualelor programe de transport,
județene și interjudețean, pare, la acest moment, să reprezinte
opțiunea îmbrățișată de către cei mai mulți operatori de transport.
Cum ar putea să se întâmple acest lucru și ce implicații ar avea
asupra pieței, am discutat cu Vasile TOMA, președinte ATPJ Iași.

Vasile Toma
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clare: la ce costuri se împrumută o
com panie românească față de o com -
panie din țările dezvoltate? Ce în -
seam nă o marjă de profit de 2-5% la
un capital de 100 milioane euro față
de o marjă de 10% la un capital de 1
până la 10 milioane de euro?

Companiile străine care ar lua locul
celor autohtone (atenție: nu le-ar cum -
păra, ci le-ar lua locul!) nu vor asi gura
salarii mai mari dacă vorbim de angajați,
nu vor asigura servicii su pe rioare dacă
vorbim de călători. Avem și experiența
altor domenii: ace le companii vin să
facă profit. Iar une ori chiar încalcă regu -
lile (exemplu: dau mită pentru a-și
asigura prețurile do rite).

În condițiile actuale, liberalizarea
nu este o soluție bună pentru nimeni.
A cest miraj îl au companiile care nu
au obținut licențe de traseu pe măsura
do rințelor sau cele care doresc in tra -
rea în piață la costuri cât mai mici pen -
tru obținerea licențelor, fără să ia în
considerare în mod obiectiv costurile
imense și incertitudinile generate de
libe ralizare. Observăm și începuturi
fira ve de dezvoltare autohtonă: apa -
ri ția câtorva companii mari sau ope -
ra țiuni de achiziții, fuziuni.

Luând în considerare reglemen -
tă rile europene și necesitatea capi ta -
li zării, dezvoltării companiilor româ -
nești, în piață se desprinde deja o idee
domi na ntă și anume: organizarea unei
șe dințe de atribuire, atât pentru tra se -
ele jude țene cât și cele interjudețene,
unde va la sfârșitul anului 2018, pentru
pro grame de 10 ani, după aceleași
cri terii ca și până acum (poate doar
într-un alt echilibru între experiența în
domeniu și calitatea parcului auto).
La orizontul anului 2029, putem vorbi
de operatori români de transport dez -
vol tați, capabili să facă față con cu -
renței din partea companiilor din țările
dezvoltate.

Cum ar trebui pregătită
piața pentru o tranziție
corectă către liberalizare?
Știm că presiunile de la Bruxelles

sunt foarte mari în direcția liberalizării.
Știm că activitatea de transport, în țara
noas tră, este încă prestată în pro po rție
mare de companii cu capital ro mânesc
și trebuie să ne batem să ră mâ nă așa.
Prețurile serviciilor sunt în general e -
chi librate pe piața noastră și sensibil
mai mici decât cele din țările dez voltate.
Că vrem, că nu vrem, ca pitalul autoh -
ton, companiile românești se dezvoltă

oda tă cu dezvoltarea în tre gii societăți,
există o legătură strân să între nivelul de
trai și tarifele de trans port. Alții ne acuză
pentru pre țu rile prea mici în raport cu
ale lor și, ca de obicei, vor să ia în con -
si de rare pu te rea de cumpărare. Am
vrea și noi poa te să avem prețuri de
1,5-2 euro pe un traseu local, metropo -
li tan sau pe traseele județene scurte,
dar câți ce tățeni și-ar permite chiar și
acest preț, care este minim în alte țări?

Atribuirea corectă și transparentă a
traseelor, eliminarea dezechilibrelor în
formarea prețurilor (acolo unde se ma -
nifestă acestea) e tot ce trebuie făcut,
în mare, pentru a asigura nu nu mai o
tranziție către o eventuală libe ralizare,
ci și dezvoltarea durabilă a companiilor
românești și păstrarea unui raport corect
între tarife și puterea de cumpărare.

În context, vreau să subliniez un
aspect important: Consiliul Con cu ren -
ței din România este o instituție a sta -
tului român și nu a organismelor eu -
ro pene. Trebuie să se comporte ca
ata re și să gândească/acționeze pe
ter men mediu și lung.

Ce criterii ar trebui
modificate în vederea unei
noi atribuiri în 2018?
Nu identific acum vreo necesitate

în acest sens. Pe de o parte există,
din partea autorităților, dorința de a
cupla în alt raport experiența în do me -
niu cu calitatea parcului auto, dar, pe
de altă parte, trebuie să ne amintim
că avem unul dintre cele mai noi par -
curi auto din Europa pe segmentul co -
mer cial. Asta înseamnă practic o vali -
dare a criteriilor de până acum. Putem
vorbi de o îmbunătățire a mediului
con curențial pe segmentele de traseu
unde înregistrăm dezechilibre în for -
ma rea prețurilor, dar acest aspect ne -
cesită o analiză detaliată, obiectivă și

apoi, eventual, transpunerea într-un
criteriu de atribuire sau de alcătuire a
Programului de transport.

S-ar putea îmbunătăți
colaborarea dintre
consiliile județene și
operatorii de transport de
pe traseele județene?
Cine ar trebui să
organizeze atribuirile,
să efectueze controlul,
să realizeze programele
de transport…?
Din 2007, de la apariția Legii 92,

nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire
adu să de consiliile județene. În atâția
ani, nu s-a reușit, din partea statului,
for marea unui corp de specialiști în
con siliile județene. Cu puține excepții,
în compartimentele de transport sunt
func ționari publici fără expe rien ță/stu -
dii în domeniu. Mai adăugăm aici că
uneori sunt și înlocuiți o dată cu schim -
barea coloraturii politice a con du cerii
Consiliului Județean. Și vorbim de o
lege apărută de peste 8 ani! În multe
județe am renunțat să mai aș tep tăm
o colaborare corectă cu aceste echipe
politico-funcționărești. De ace ea dorim
închiderea acestui expe ri ment nereușit
de plasare a traseelor ju de țene
altundeva decât au fost și le este locul:
la Ministerul Transporturilor.

Atribuirile trebuie organizate ca și
până acum (este singura procedură ră -
ma să corectă), programele de trans -
port trebuie propuse de consiliile județe -
 ne și aprobate și corelate de Au to  r itatea
Rutieră Română iar controlul tre buie
făcut de instituția unică de con trol pentru
care ne-am bătut toți: ISCTR, fiindcă
are specialiști formați în domeniu.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Companiile străine nu ar cumpăra firmele
autohtone, ci le-ar lua locul.“

Transportul efectuat de companiile de stat generează corupție, ineficiență și
posibilitatea ingerinței politicului.
„În foarte multe localități, pierderile și furturile înregistrate la regii autonome
sau companii de stat au produs pagube imense. Cred că vorbim de o sumă
totală care ar fi asigurat construirea multor km de autostradă. Deja știm din
experiența și a altor domenii că unde se implică funcționarul de stat să
presteze o activitate economică înregistrăm ineficiență. Prețurile formate în
condițiile concurenței între operatorii privați pe traseele județene și
interjudețene sunt mai mici decât costurile pentru aceleași servicii prestate
de companii de stat. De asemenea, controalele și sancțiunile se aplică numai
și numai companiilor private; cele de stat sunt întotdeauna menajate, deși
abaterile acestora sunt de multe ori mai multe și mai mari.“
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E ste o schimbare importantă de
perspectivă față de ediția pre -
ce dentă a evenimentului, în

care menținerea costurilor la un nivel
cât mai scăzut a reprezentat tema
principală.

Instrumente moderne dedicate pie -
ței de transport, îmbunătățirea co mu -
ni cării, precum și crearea unui ca dru
care să asigure serviciile de exce len -
ță sunt câteva dintre direcțiile pe care
le vom aborda cu ocazia con fe rinței.

Bineînțeles, ca în fiecare an, un
număr important de microbuze, au to -
bu ze și autocare vor fi disponibile în
zo na expozițională, scurte sesiuni de
drive-test fiind, de asemenea, posibile.
De altfel, producătorii de autovehicule
vor prezenta noutățile menite să ajute
piața de profil în materie de siguranță
și productivitate.

Schimbări legislative
Legislația în transporturi este în

pro ces de modificare, iar autoritățile
pre zente în cadrul evenimentului vor
dis cuta despre alternativele aflate în
lucru.

Tema principală este legată de
viitorul transportului regulat național,
după expirarea actualului program de
trans port. Liberalizarea sau conti nua -
rea actualului sistem de atribuire par
să fie cele două opțiuni aflate în dis -
cu ție, iar evoluția legislației europene
și experiența piețelor care au libe ra -
li zat acest sector pot exercita, la rândul
lor, o influență importantă.

Un alt aspect care va fi dezbătut
este legat de cadrul menit să dife ren -
țieze transportul comercial de cel con -
si derat serviciu de utilitate publică.

RPTCY 2016
Conferința organizată la Poiana

Brașov, pe 24-25 martie, va găzdui și
cea de-a treia ediție a Romanian
Passen ger Transport Company of the
Year. Prezentările celor opt candidați
le puteți citi în paginile următoare. To -
to dată, vă invităm să le votați pe
www.ziuacargo.ro.

Amintim faptul că 50% din punc -
ta jul finaliștilor este stabilit prin votul
cititorilor Ziua Cargo, restul fiind obținut
pe baza voturilor unui juriu alcătuit din
au torități, asociații patronale și spe -
cia liști, pe baza unui dosar pe care
fie ca re companie finalistă trebuie să
îl completeze.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ghid inteligent
pentru afaceri
de succes
Acesta este titlul sub care se va desfășura conferința dedicată
operatorilor de transport rutier de călători, organizată în fiecare
an de revista Ziua Cargo, de această dată concomitent cu
concursul RPTCY 2016.
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P entru ca o companie să poată
să exceleze, pentru a-și asi -
gu ra avantajul competitiv,

indife rent de domeniu, există trei po -
sibi lităţi: calitatea excepțională a pro -
du sului, excelenţa operațională sau
încli naţia totală către nevoile clientului.
„De obicei, aceste trei variante se îm -
ple tesc în diferite proporții. Noi, însă,
punem accent pe excelenţa ope ra -
ţională“, a afirmat Adrian Ghişa, Direc -
tor General CDI. În opinia sa, structura
operaţională trebuie să funcţioneze în
complementaritate cu sistemul IT,
astfel încât rezultatele obţinute să fie
cele mai bune. „Urmărim zilnic indi ca -
to rul de performanţă privind vânzările,
cât și indicatorii bugetați de cost.
Există un plan de vânzări, bugetat la
ni velul fiecărei agenţii şi al fiecărui tra -
seu, în funcţie de care sunt urmărite
aba terile. Plecăm de la premisa că
fie care trebuie să fie responsabil pen -
tru ceea ce face şi aplicăm mana ge -
men tul abaterilor. Am introdus un sis -
tem tip «semafor», în funcţie de care,
în fiecare dimineaţă, identificăm dacă
suntem pe roşu, galben sau verde.
«Roşul» este analizat în particular,
cău tându-se motivul abaterii. Se dis -
cu tă cu agenţii în teren, se fac trai -
ning-uri semestriale şi sunt analizate
problemele curente, în încercarea de
a se ajunge pe «verde».“

Directorul General CDI a subliniat
că, atunci când un călător se află la
pe ron, agenţii trebuie să fie acolo, să
afle ce doreşte și ce așteptări are, să
fie comunicativi. Unul dintre aspectele
esenţiale ale fişei postului lor este să
fie cu zâmbetul pe buze. De menţionat
că, după introducerea noilor cerinţe
pri vind interacţiunea cu clienţii, au ple -
cat 60% dintre vechii angajaţi în cadrul
celor 15 agenţii naţionale. 

Ofertă specială
de abonamente
pentru companii
CDI încearcă să introducă, în

2016, o ofertă unică în piaţa de trans -
port persoane. „Ne vom adresa tuturor
companiilor interesate să ofere an ga -
ja ților la pachetul salarial călătorii bo -
nus spre diverse zone turistice din Ro -
mânia. Conceptul de CARD Bonus la
pachetul salarial vine în ajutorul anga -

jatorului, spre a îi facilita angajatului
concediile și spre a-l ajuta să se în -
carce cu energie pozitivă, astfel încât
să devină mai productiv. De ase me -
nea, prin acest CARD Bonus la pache -
tul salarial, CDI dorește să încurajeze
turismul în România, facilitând posi -
bi litatea de a călători. Turismul româ -
nesc este ca un diamant neșlefuit, iar
noi dorim să dăm o mână de ajutor.
Totul este monitorizat electronic și co -
nec tat la sistemul informatic al CDI,
şoferii având cititoare de carduri“, a
spus Sabrina Crăciun, director de
Vân zări al CDI, care a mai precizat
că sistemul de abonamente este deja
în vigoare, pe anumite trasee, ca ofer -
tă tur-retur. Astfel, călătorul achi zi ţio -
nează un card, încărcat cu cele două
călătorii, tur-retur, care trebuie validat
la urcare. Valabilitatea unui astfel de
card este de 24 de luni, iar încărcarea
se face în agenţiile CDI, prezente în
15 oraşe. În paralel, va fi dezvoltat un
sis tem de încărcare online. „Ne-am
instruit agenţii de vânzări să explice
clienţilor, societăţi comerciale, că la
a chitare primesc factură şi chitanţă,
iar factura se deduce 100% în con ta -
bi litate. Subliniez că bonusul salarial

acordat sub forma acestui card de
abonare poate fi dedus în totalitate“,
a mai explicat Sabrina Craciun, adău -
gând că, pentru acest produs, vor fi
targetate în special multinaţionalele.

CDI colaborează și cu agenţiile de
tu rism care vând bilete de avion, ofe -
rind transferul gratuit la aeroport.
„Orice client ce își procură un bilet de
că lătorie de la CDI are inclus gratuit
acest transfer către Aeroportul Oto -
peni. De exemplu, un pasager care
are un bilet Târgu Jiu - București şi
tre buie să ajungă la aeroport va fi ime -
diat preluat şi transferat gratuit la aero -
port. Oferim, de asemenea, preluarea
de la aeroport, pe același sistem, cu
re zervare în prealabil. În acest mo -
ment, aproximativ 80-100 de călători
fo losesc zilnic acest serviciu, agențiile
externe fiind încântate de produs“, a
concluzionat Adrian Ghişa. 

Mai mult decât atât, Agenția CDI
din strada Ritmului, într-o nouă pre -
zen tare și rebranduită, începând cu
15 martie 2016, va fi deschisă non-
stop (24/7) și va avea și un depar ta -
ment call-center, care va oferi infor ma -
ții clienților din toată țara, indiferent
de ora la care vor suna. Călătorii care
ate rizează la ore foarte târzii sunt pre -
luați din aeroport și transferați în Auto -
gara Ritmului, unde beneficiază de
Wi-Fi, TV, își pot achiziționa mâncăruri
și băuturi, astfel încât să se simtă cât
mai confortabil până în momentul
îmbarcării. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

CDI
Excelenţă operaţională
Pentru CDI, organizarea reprezintă punctul forte. Sistemul IT oferă
managementului informaţii în timp real, iar deciziile se iau după
criterii bine stabilite.

TRANSPORT NAȚIONAL

Adrian Ghișa, Director
General CDI: 

„În perioada următoare, nu vom
neglija nici transportul
internaţional, următorul pas în
această zonă fiind deschiderea
unei agenții la Roma.“
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C ompania deține, în prezent, un
sediu nou, ce oferă și fa ci litățile
de autogară, o flotă mo dernă

de 24 de autocare Setra, Mer ce des-
Benz, Neoplan și Bova și 10 micro bu -
ze, iar în plan teritorial a dez voltat
continuu agenții, deținând o re țea în
19 orașe din România și Gre cia.

Clientul - principalul
barometru
Dezvoltarea continuă a parcului

auto prin achiziționarea autocarelor
de ultimă generație, investiția în noua
au togară, modernizarea agențiilor din
țară și din Grecia, pentru a oferi un
grad cât mai ridicat de confort călă to -
rilor au reprezentat preocupări con -
stan te ale conducerii firmei, iar rezul -
ta tele nu au întârziat să apară, Lilian
Express înregistrând o creștere con -
stan tă a activității.

Astăzi, firma oferă un sistem de
cole tărie, închirieri de autocare și mi -
cro buze, precum și posibilitatea pentru
călători de a-și procura bilete online.

Informarea clienților reprezintă o
preocupare importantă, iar acest lucru
se realizează atât prin metode clasice
(materiale publicitare) cât și online,
acest canal de comunicare fiind în plină
dezvoltare (obiectivul pe termen lung
este de a crea posibilitatea clien ți lor să
beneficieze de aplicații online și, ulterior,
de o platformă care să în glo beze în -
trea ga gamă de servicii ofe rite).

Creșterea calității serviciilor a de -
ve nit cu atât mai importantă cu cât
Lilian Express a dezvoltat un nou pro -
dus - călătoriile business.

Costuri sub control
În ceea ce privește gestionarea

cos turilor, Lilian Express a imple men -

tat un soft care îi permite să vizua li -
ze ze costurile pe numărul de kilometri
par curși, planificarea și organizarea
curselor, personalul disponibil, foile
de parcurs, reviziile, reparațiile, ali -
men tarea cu combustibil etc.

Analizarea acestor date la in ter -
vale de timp bine stabilite oferă po si -
bi litatea îmbunătățirii activității gene -
rale a societății și, totodată, anticiparea
bugetelor de venituri și cheltuieli. 

Pentru viitor, Lilian Express își pro -
pu  ne continuarea investițiilor în parcul
au to, dezvoltarea rețelei de agenții și, nu
în ultimul rând, investirea în for ma rea și
perfecționarea personalului. De a  se -
menea, realizarea propriului ser vice și
organizarea unei rețele de in tervenție pe
traseu capabilă să func ționeze 24/24 ore
se numără printre pla nurile comp a niei. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

LILIAN EXPRESS
Confort, punctualitate
și profesionalism
Specializată pe ruta România - Grecia, compania Lilian Express a
reușit, în cei 20 de ani de activitate, să își fidelizeze clienții,
îmbunătățind continuu calitatea serviciilor oferite.

TRANSPORTINTERNAȚIONAL
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„P entru a realiza un trans -
port public la nivel euro -
pean trebuia să se inves -

teas că foarte mult, iar în ultimii 15 ani
transportul public orădean a avut
şansa de a fi finanţat substanțial“, a
ex plicat Dr. Ing. Csuzi Istvan, director
general OTL.

Astfel, dacă în anii ’90, sub fi nan -
țarea și îmbătrânirea accentuată a
parcului au făcut necesare achizițiile
de vehicule second-hand, după anul
2000, pentru OTL a început o eră a
mo dernizării, care a presupus cum -
pă ra rea unor autobuze performante
Mer cedes-Benz, Volvo, Solaris, Isuzu,
Kar san.

Iar lucrurile nu s-au oprit aici. 
„Investiţia la autobuze este simplă,

pentru că achiziționezi mijlocul de
trans port şi infrastructura este a pri -
mă riei; partea de tramvaie este mult
mai complexă. Aici, mai întâi trebuie
dezvoltată foarte mult infrastructura.
Apro xi mativ 15 milioane euro s-au
investit după anii 2000, ca în 2008
Ora dea să fie primul municipiu din Ro -
mâ nia unde s-au achiziţionat tramvaie
noi. S-a accesat un împrumut de 33
mi  li oa ne de euro de la Banca Euro -
peană de Investiții, din care s-au luat
10 tram vaie noi şi 20 de autobuze“, a
spus Csuzi Istvan. 

La ora actuală, parcul companiei
cu prinde 83 de autobuze și 73 de
tram vaie, OTL având 600 de angajați.

„Ne bazăm pe tramvaie pentru că
apro ximativ 67% dintre călători circulă

cu acest mijloc de transport şi restul
cu autobuzele“, a precizat directorul
ge neral OTL.

Înnoirea parcului de vehicule a fost
în soțită și de implementarea unor
metode moderne de management flo -
tă, e-ticketing, precum și un sistem
de evaluare a angajaților. Introducerea
uni formelor pentru angajații OTL re -
pre zintă un alt pas pentru creșterea
pres tigiului transportului local orădean.

Proiecte pe fonduri
europene
Deschiderea către proiectele euro -

pe ne, dialogul bun cu alte companii de
transport din străinătate reprezintă
unul dintre punctele forte ale OTL. De

alt fel, directorul general al companiei,
Csuzi Istvan, ocupă poziția de vice pre -
șe dinte UITP (Uniunea Internațională
a Transportului Public).

În 2011, s-au accesat peste 4 mi -
li oane euro prin finanțare din fonduri
europene în proiectul laboratorului de
me catronică, unic în România, care,
prin dotările tehnice de excepție, de -
vi ne centru de cercetare a creșterii si -
gu ranței circulației pentru transportul
public.

Există și alte proiecte în care OTL
s-a implicat alături de parteneri eu ro -
peni.

„În prezent, avem deja trei proiecte
europene în derulare cu parteneri din
mai toată Europa. Unul pe dialog so -
cial, care analizează impactul social
al transportului public față de călător
şi impactul social în interior, către an -
gajat. Participăm și la programul dedi -
cat autobuzelor electrice ZEUS (Zero
Emission Urban bus Systems) - un
stu diu de prefezabilitate pentru intro -
du cerea autobuzelor electrice în sis -
te mele de transport public. Un alt pro -
iect (acronim ELIPTIC) este legat de
eficientizarea energetică a trans por -
tu lui electric, care include şi auto bu -
ze le electrice și tramvaiele“, a precizat
directorul general OTL.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

ORADEA TRANSPORT LOCAL
Investițiile sunt
premisa calității
Fonduri europene, împrumuturi BEI, maximizarea veniturilor din
vânzarea biletelor, subvențiile consiliului local - OTL a utilizat
orice sursă posibilă pentru a asigura investițiile fără de care un
serviciu de transport de calitate nu este posibil.

TRANSPORTURBAN

Csuzi Istvan, director general OTL:
„Aprobarea, în 2015, a planului de mobilitate sustenabilă și a regulamentului
de transport municipal, respectiv interconectarea curselor județene, cât și a
celor regulate speciale cu transportul local prin realizarea a trei terminale la
principalele intrări în municipiu reprezintă pași importanți pentru creșterea
calității serviciului de transport oferit de OTL.“

Transportul public orădean are o istorie lungă, de peste 110 ani, iar astăzi
țintește recâștigarea prestigiului pe care îl avea altădată transportul de călători.
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G rupul Pletl și-a început acti -
vi tatea în domeniul trans por -
tu lui internațional de per soa -

ne pe ruta România - Germania încă
din 1987, fiind pe atunci o companie
ger mană, care lucra în sistem de par -
te neriat în țara noastră, pentru ca, în
1994, să deschidă o firmă de sine stă -
tă toare pe piaţa autohtonă. În toată
a ceas tă perioadă, strategia companiei
a avut ca punct central clientul. Iar ac -
cen tul pus pe design şi curăţenie a
for mat, pe termen lung, o clientelă
care se potriveşte acestor criterii.

„Curățenia se face «nemțește»,
atât partea exterioară, cât și interiorul
autocarului, inclusiv golirea toaletelor
la capăt de linie. Persoanele care că -
lă toresc cu un autocar al Grupului Pletl
beneficiază de toaletă, lucru rar întâl -
nit. În plus, încă din 1988, călătorii be -
ne ficiază, incluse în preţul biletului, de
o masă caldă după ieșirea din țară,
pre cum şi de o apă minerală, la care
se adaugă cafea sau ceai. În acelaşi
tarif, este inclus, de asemenea, un ba -
gaj de maximum 70 kg“, a afirmat Man -
fred Pletl, proprietarul companiei.

Condițiile oferite au făcut ca Grupul
Pletl să beneficieze de o publicitate
pozitivă din partea clienților, generând
o campanie de marketing „din gură-n
gură“ de succes. 

Şoferii
Şi şoferii sunt selecționați astfel

încât să ofere siguranţă şi confort pa -
sa gerilor. „Întotdeauna atenția pentru
călători se plasează la un nivel maxim.
Au existat inclusiv situaţii în care, în
urma sesizărilor primite privind stilul
de condus, am decis desfacerea con -
trac tului de muncă“, a precizat Dacia -
na Crișan, director general Pletl. Ea
a menţionat că, din cei 90 de șoferi
an gajaţi, 80% fac transport intern și
internațional, iar 20% doar intern. Toți
șoferii sunt români, experimentați, unii
dintre ei lucrând de 20 ani pentru Pletl,
pro centul fluctuaţiei fiind de 10%.

La angajare, interviul realizat cu con -
du cerea firmei este urmat de o probă
practică, pentru ca, în cazul în care o
trece, conducătorul auto să tra verseze
o perioadă de probă de 30 de zile în care
lucrează pe post de şofer secund.

Fără a institui un barem în care
șo ferii trebuie să se încadreze, con -
su mul de combustibil este totuși ținut
sub control, existând o persoană de -
sem nată care monitorizează acest as -
pect pentru fiecare cursă. 

Flota şi service-ul
Timp de 20 de ani, parcul auto a

fost format exclusiv din modele Neo -
plan, toate cumpărate din Germania,
pentru ca, în ultimii 5 ani, să fie achi -
zi ţionate şi modele Setra. Tot în ultimii
ani, în parcul Pletl au apărut autocare
eta jate, ce permit transportul a până
la 80 de călători, oferind un mare
avan taj din punctul de vedere al ren -
ta bilizării curselor. De menţionat că,

atunci când se achiziționează un au -
to car, Grupul Pletl optează pentru va -
rianta de echipare maximă din punct
de vedere al confortului. „Mașinile noi
au priză pentru fiecare scaun, iar pen -
tru a crește nivelul confortului, suntem
în discuții pentru a echipa autocarele
cu internet wi-fi, disponibil și în străină -
tate, nu doar în România”, a spus
Benny Pletl, manager Pletl.

Unitatea service deținută la Lipova
joacă un rol important în activitatea
com paniei, existând, totodată, un stoc
important de piese de schimb. 

Atelierul este deschis și publicului,
oferindu-se servicii pentru camioane,
in clusiv ITP, precum şi service ta ho -
graf. Deschisă terţilor este, de ase -
menea, spălătoria de autocare și ca -
mioane. Tot la Lipova se regăsește și
un restaurant ce aparține Pletl și o
par care generoasă.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Grupul PLETL
Cultul clientului
Puncte de plecare: investiţii semnificative, crearea unui mod
complex de a trata clientul care preferă autocarul la nivel
internaţional, o experienţă de aproape 30 de ani pe ruta România -
Germania. Rezultat: operarea cu succes, în 2015, a unui flux de
110.000 de călători.

Pentru rezervări online, a fost
dezvoltată o aplicaţie internă, care
are integrat inclusiv un modul
contabil. 

TRANSPORTINTERNAȚIONAL

În 2015, Grupul Pletl a achiziționat
7 autocare noi, compania deţinând
astăzi 36 de autocare.
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„F aptul că suntem într-o zonă
turistică reprezintă un atu
pentru noi, însă flota tre -

buie să fie la un anumit nivel. Chiar
și autocarele mai vechi pot răspunde
așteptărilor clienților dacă știi ce ai de
făcut. Am recurs inclusiv la schim ba -
rea integrală a interiorului, iar efectul
este impresionant. Prima reacţie pe
care o creează este aceea a unui au -
to car nou“, a precizat Marian Guță,
di rector general Simpa Trans.

Deși turismul are un grad ridicat
de sezonalitate, Simpa Trans a reușit,
prin seriozitate și calitate, să intre în
topul preferințelor multor agenții și, în
acest fel, perioada de utilizare a flotei
pe curse ocazionale este maximizată.

„Partea de curse ocazionale repre -
zin tă un proiect care s-a implementat
de-a lungul unei perioade mari de timp
şi suntem acum în portofoliul unor a -
genţii care ne solicită de fiecare dată,
programând autocarele cu luni în
avans. Primim multe solicitări în se -
zo nul turistic, dar nu le putem răs pun -
de tuturor“, a completat directorul
general Simpa Trans.

Flotă diversificată
Pentru a răspunde tuturor soli ci tă -

ri lor, este nevoie de o flotă diver si fi -
cată. 

„Sunt clienţi care doresc mașini
de 30 de locuri şi vor un tarif co res -
punzător, și sunt alții care își doresc
ca pacitate mai mare de transport.
Avem maşini de la 7 locuri până la 55
și vom achiziționa în continuare maşini
noi. Avem 18 autocare, iar restul flotei
(până la 40 de maşini) avem mi cro -
buze Mercedes-Benz Sprinter“, a
arătat Marian Guță.

Un rol important pentru cursele tu -
ristice îl joacă cei 65 de șoferi ai firmei.

„Ne-am format un nucleu de şoferi,
un fel de elită, specializați pe trans -
por tul internațional și fiecare lucrează
pe propriul autocar. Grija pe care au
față de mașină este foarte importantă.
Totul trebuie să fie funcțional la ple -
ca rea în cursă, iar curățenia este im -
pe cabilă. De altfel, toate maşinile sunt
spă late în fiecare seară, indiferent de
anotimp“, a explicat Marian Guță.

Deschidere
spre inovații
Cea mai importantă parte a acti -

vi tății rămâne pentru Simpa Trans
trans portul regulat național, însă chiar

și aici există o deschidere mare către
lu crurile noi, menite să crească sigu -
ran ța și confortul.

Astfel, Simpa Trans este prima
companie care a introdus serviciul wifi
în autocare, pentru conectarea gra tu -
ită a călătorilor la internet. 

Supravegherea curselor este rea -
lizată inclusiv cu ajutorul unor camere
de luat vederi.

Totodată, călătorii pot utiliza un
sis tem online pentru rezervarea și
cum părarea biletelor.

De asemenea, compania a decis,
încă din anul 2008, introducerea ca -
se lor de marcat pe autovehicule.

„Am format un anumit tip de că lă -
tor, care este obişnuit să meargă cu
au tocarul, iar dacă îl pui în microbuz
se supără“, a precizat directorul
general Simpa Trans.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziucargo.ro

SIMPA TRANS
Specialist în turism
Având sediul în Mangalia, Simpa Trans a știut să folosească
potențialul zonei dezvoltând o flotă modernă, capabilă să răspundă
așteptărilor specifice segmentului turistic.

Marian Guță, director
general Simpa Trans: 

„Liberalizarea transportului
național în acest moment ar duce
la haos. Din cauza concentrării pe
traseele cele mai bune, toată
lumea ar ajunge să piardă.“

TRANSPORTNAȚIONAL

„Pentru a fi pe piaţă și a oferi un
anumit standard, trebuie să
cumperi tot timpul maşini, iar
analiza pe care am făcut-o arată că
un credit de investiții luat de la
bancă poate fi mai rentabil decât
leasing-ul.“
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S TP se distinge prin serviciile
pu blice integrate de transport
că lători oferite - servicii inter -

co nectate de transport într-o zonă
geo grafică determinată cu un serviciu
unic de informații, un regim unic de ta -
xare al biletelor și un orar unic de
trans port, pentru investiţiile realizate
în autobuze confortabile, pentru pro -
gra mul funcţional, sistemul integrat de
ticketing, gradul de satisfacţie al clien -
ţilor, politica de informare a călătorilor
și, nu în ultimul rând, pentru imple -
men tarea 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.

Aproape de client
Compania poate fi considerată

„client friendly”: autobuzele STP sunt
dotate cu sisteme wifi, care oferă ac -
ces gratuit la internet, în stații și în
mij loacele de transport există hărți cu
liniile de transport, sisteme de afișaj
elec tronic cu toate informațiile legate
de program (afișarea timpilor de so -
si re), linie, eventuale întârzieri și, nu

în ultimul rând, sisteme de anunțare
vo cală în stații și în autobuze. De ase -
me nea, este disponibilă o mare va -
rie tate de moduri în care pot fi achi -
zi ționate biletele și abonamentele de
au tobuz, precum și o linie telefonică
gra tuită pentru propuneri de îmbu nă -
tă țire a serviciului.

De remarcat este și faptul că, pen -
tru prima dată în România, a fost intro -
du să posibilitatea plății biletului prin
SMS la numărul 7477 (valabil în Zona
Me  tropolitană 1) și, recent, prin apli -
caţia mobilPay Wallet. Practic, orice
per  soană care deține un telefon mobil
își poate achiziționa un bilet de auto -
buz. Tarifarea este orară, în funcție
de zo na me tro po litană în care se efec -
tu ea ză călătoria. Totodată, variantele
cla sice de achizi țio nare a biletelor
(chioș curi, automate de bilete, maga -
zine lo ca le și de cartier) au rămas va -
labile. În plus, pe siteul www.stpalba.ro
există un „route plan ner“, care permite
vizualizarea celei mai apropiate stații
de autobuz, a liniilor care o deservesc,
programul de transport și multe alte
informații utile.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Inteligență
și transparență

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 Alba a introdus pentru prima
dată în România posibilitatea plății
biletului prin SMS.

TRANSPORTURBAN
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A vând un parc de 63 de auto -
bu  ze, 18 troleibuze și 8 micro -
bu  ze, compania Urbis asigură

trans portul în Baia Mare și localitățile
în ve cinate, fiind cea mai mare firmă
de transport persoane din județul Ma -
ra mureș.

Accentul pus pe productivitate a asi -
gurat, în cazul Urbis, o trecere func țio -
nală dinspre vechi spre nou, iar acest
lu cru este oglindit atât în ceea ce pri -
vește parcul auto cât și atelierele de
re pa rații, stația ITP și stațiile de re dre -
sare. Procesul de modernizare a înce -
put în anul 2013 și a făcut ca, de la an
la an, să apară mijloace de trans port
noi (autobuze, troleibuze și micro bu ze)
și atelierele să fie modernizate conform
unui plan etapizat. Însă baza materială
mai veche nu este abando na tă, ci dim -
po trivă... Urbis este una din tre puținele
com panii de transport care se mândresc
în egală măsură cu autobuzele noi și
cele vechi, men ți nute într-o stare im -
pecabilă de func țio nare. Însă, pentru
călători, probabil cele mai importante
lucruri sunt cură țe nia și punctualitatea,
pen tru care exis tă un adevărat cult în
întreaga orga nizație.

Urbis funcționează ca o mică ar -
ma tă ce acționează precis pentru a ob -
ți ne rezultate tot mai bune. De altfel,
di rectorul general al companiei, Ion Pop,
este militar de carieră, având gra dul de
General de brigadă în re zervă.

Dezvoltare
metropolitană
La ora actuală, Urbis asigură

trans portul pentru 6 localități din apro -

pierea municipiului Baia Mare, iar
acest proces va continua și în ur mă -
to rii ani.

„Vrem să ne extindem în zona Me -
tro politană, iar acesta este vectorul
de dezvoltare pe următorii 5 ani. Lo -
ca lităţile ne solicită transportul și de -
pin de de fiecare primărie în parte dacă
îşi asumă să plătească subvenția“, a
ex plicat Ion Pop, director general al
S.C. Urbis S.A..

Totodată, procesul de modernizare
va continua în cadrul companiei.

„În planul de dezvoltare este
prevăzut şi transportul electric, care,
în principiu, este mai ieftin. Din punct
de vedere al energiei consumate, este
de 3 ori mai redusă decât consumul
de motorină, plus că scăpăm de emi -
siile poluante“, a arătat Ion Pop.

Sistemele moderne dedicate ac ti -
vi tății de transport nu lipsesc nici ele.

Amintim faptul că Urbis a imple -
men tat un sistem de taxare pe oră
(bile tele sunt valabile o oră de la vali -
da re), dispune de urmărirea flotei prin
GPS, monitorizează în timp real con -
su mul de carburant, a montat auto -
ma te pentru vânzarea biletelor și oferă
posibilitatea plății călătoriei prin SMS...

Atenția pentru imagine reprezintă,
de asemenea, o surpriză plăcută în
ca drul unei societăți care provine din -
tr-o fostă regie autonomă. Numele
com  pa niei și tricolorul României sunt
ele men tele care nu lipsesc din birouri,
de pe mașini și nici de pe vesti men -
ta ția personalizată a angajaților.

„După ce le-am dat veste con tro -
lo rilor, în prima săptămână, am obser -
vat că au crescut încasările şi au scă -
zut procesele verbale de contravenţie,
acț ionând astfel în scop preventiv pen -
tru a combate călătoriile frauduloase“,
a completat directorul general Urbis. 

Ecuația de succes dezvoltată de
Urbis include și sprijinul de care com -
pania se bucură din partea primarului
municipiului, Cătălin Cherecheș, și a
consiliului local Baia Mare.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

S.C. URBIS S.A. Baia Mare
Accent pe
productivitate
Compania are 385 de angajați, iar principiul de bază este simplu:
dacă fiecare angajat își face treaba bine, rezultatele vor fi pe
măsură.

TRANSPORTURBAN

Ion Pop, director
general S.C. URBIS

S.A. Baia Mare: 
„Cei care fac imaginea firmei
sunt şoferul, autobuzul,
controlorul și casiera. În acest
sens, am lucrat mult și în
privința atitudinii pe care
angajații Urbis trebuie să o aibă.“



Î n 2015, Comisia Europeană a a -
nun  țat începerea unui proces de re -
 vizuire a Regulamentului 1073/2009

privind regulile comune de ac ces la piața
europeană de autobuze și autocare,
demers legislativ inclus în pachetul rutier,
cuprinzând o serie de inițiative legislative
și nelegislative pri vind transportul rutier
comercial, care urmează să fie luate în
perioada 2016-2017.

În cadrul evenimentului, s-a pre -
cizat faptul că CE urmărește revizuirea
Regulamentului 1073/2009 - prin ci pa -
lele probleme sunt legate de com pe -
tiția neloială cu alte moduri și între țări
(diferite regimuri de piață și diferite
im plementări).

IRU susține simplificarea și clarifi -
ca rea procedurilor de autorizare și
criteriilor prevăzute de Regulamentul
1073/2009 privind procedura obținerii
autorizațiilor pentru serviciile inter na -
ți o nale și operațiunile de cabotaj în
ca drul liniilor regulate. 

Un alt subiect dezbătut a fost re lația
între serviciile furnizate pe prin ci pii de
piață și cele furnizate prin con trac  te de
servicii publice, respectiv re  lația între
Regulamentul 1073/2009 și Regula -
men tul 1370/2007 - controlul și docu -
men tele de control, precum și ac  cesul
la infrastructurile terminalelor (sta ții au -
tocare și terminale mul ti mo dale).

Alte probleme avute în vedere vi -
zează domenii precum: fiscalitate -
TVA, taxe vamale; regulile privind timpii
de conducere și de odihnă; in fra -
structura; acces orașe și zone cu emi -
sii reduse; povara administrativă; ac -
cesul la sisteme integrate de infor ma re,
ticketing și rezervări pe principii trans -
parente și nediscriminatorii pen tru
companiile de autobuze și auto care.

Asociația operatorilor de transport
per soane din Germania (BDO) a sem -
nalat problema întoarcerii acasă a
șoferilor (propunere draft a guvernului
german), care afectează operatorii
germani de transport persoane.

Directiva privind Pachetele de că -
lătorii, vacanțe și turistice nr.
2302/2015 a intrat în vigoare la
31.12.2015, iar Statele Membre tre bu -
ie să o transpună până la 01.01.2018.

În general, IRU consideră că a -
ceas tă directivă este pozitivă pentru
in dustria de autobuze și autocare prin
fap tul că extinde cadrul de aplicare la
noi actori pe piață, stabilind un echi -

libru corect între drepturile călătorilor
și nevoile industriei turistice, ca și între
res ponsabilitățile organizatorilor și cele
ale furnizorilor de servicii.

Experiențe privind
liberalizarea
Asociațiile profesionale de trans -

port persoane din Suedia și Germania
au prezentat experiența națională pri -
vind liberalizarea transporturilor de
per soane, iar IRU va pregăti un ma -
te rial strategic pe această temă.

UNTRR a menționat că a solicitat
Mi nisterului de resort din România libe -
ralizarea transportului rutier națio nal
de persoane prin reguli, și nu prin
haos, începând cu 2018, în locul ur -
mă toarei licitații, urmând modelul sta -
telor europene care și-au liberalizat
pia ța națională de transport rutier de
per soane. De asemenea, UNTRR a
men ționat că în România nu se aplică
prevederile Regulamentului (CE) nr.
1370/2007 privind serviciile publice de
transport feroviar și rutier de călă tori,
solicitând sprijinul IRU în reali za rea
unei intervenții la Comisia Euro pea nă
pentru clarificarea acestei situații. 

Piața transportului de persoane
cunoaște o revoluție în mai multe State
Membre UE și în întreaga lume, datorită
liberalizării piețelor naționale de trans -
port cu autocare pe distanțe lungi și
apa riției de noi jucători inova tivi. În acest

con text, în cadrul Forumu lui IRU, au
fost realizate prezentări referitoare la
ex periența modelului ger man privind li -
beralizarea, oportunitățile recentei libe -
ra lizări a pieței franceze, studiul pieței
italiene de transport per soane la un an
după liberalizare și perspectiva Comisiei
Europene. De asemenea, Vice pre șe -
dintele grupului Eurolines a prezentat
perspectiva unui operator global.

Inovarea, impact
asupra industriei
tradiționale și
pasagerilor
Participanții la Forum au dezbătut

pro gresele recente și viitoare ale pieței
în domeniul tehnologiilor relevante pen -
tru sector. Printre vorbitori s-au nu mărat
e conomiști, furnizori de ser vicii de mo -
bi litate, pionieri ai pieței și inovatori glo -
bali care au analizat ten din țele recente
ale pieței și revoluția digitală ce deter -
mi nă industria să re considere inovarea
și modul de fur ni zare a serviciilor de
mo bilitate către clienți. Au fost pre zen -
ta te modelele com paniilor CheckMyBus,
Blablacar, Bridj și Busbud. 

Prezentările din cadrul eveni men -
tului urmează să fie publicate de
IRU/UNTRR.

Roxana ILIE
Responsabil reprezentare 

și informare UNTRR

Liberalizare și inovare
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Având în vedere diferitele implementări naționale care trebuie respectate de
operatorii de transport rutier internațional, UNTRR a solicitat CE să asigure
transparența reglementărilor naționale prin stabilirea unei platforme online în
care Statele Membre UE să aibă obligația să publice toate reglementările
naționale și obligațiile aplicabile operatorilor de transport rutier străini, în
limba engleză și în celelalte limbi oficiale ale UE.

IRU a organizat, la Bruxelles, la începutul lunii martie, un
eveniment dedicat Transportului rutier de persoane în Uniunea
Europeană, având ca temă „Autobuzele & Autocarele la răscruce:
Liberalizarea Transportului național de persoane pe distanțe lungi
și Inovarea“.
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C oncret, RATB utilizează în
pre zent un parc circulant efec -
tiv de 690 de autobuze din

cele 1.000 disponibile. „Din acest total,
parcul imobilizat ajunge la 214 auto -
bu ze, cu defecte tehnice sau tampo -
nări (urmări ale accidentelor de circu -
la ţie) aflate în diverse stadii de
re paraţie. Restul autobuzelor sunt în
perioada de reparaţii curente, în urma
re viziilor tehnice”, explică reprezen -
tan ții regiei.

Totodată, din parcul auto existent,
500 de autobuze sunt încadrate în
nor ma de poluare Euro 3 şi au grad
de uzură de 10 ani (400 marca Mer -
ce des), respectiv 9 ani (100 Merce -
des), cu o medie de utilizare de
450.644 km. Alte 500 de autobuze au
nor ma de poluare Euro 4, cu grade de
uzură de 9 ani (20 autobuze), 8 ani
(330) şi 7 ani (150) şi cu o medie de
uti lizare de 371.151 km. Costurile de
în treţinere pentru aceste autobuze au
crescut foarte mult, având în vedere

că ele au ieşit din perioada de ga ran -
ţie.

La tramvaie, parcul circulant efec -
tiv este de 256 din totalul de 475 de
ve hicule (54%), în timp ce numărul
celor nefuncţionale este de 219. Din
nu mărul total de tramvaie, 297 au gra -
dul de uzură de peste 100%, 82 - între
75-100%, 54 - între 50-75%, 32 între
25-50% şi numai 10 tramvaie sunt a -
proa pe noi, (cu un grad de uzură între
0 şi 25%). Şi tramvaiele au un pro -
gram periodic de verificări, revizii şi
con troale, la 1.250 km, 3.000/5.000
km, 12.000/20.000km şi 60.000 km,
oca zie cu care sunt scoase din trasee.

Parcul circulant efectiv al trolei bu -
ze lor este de 172 din totalul de 297
(apro ximativ 59%), iar numărul veh i -
cu lelor nefuncţionale este de 125. Din
to tal, 265 de troleibuze au un grad de
uzu ră de peste 100%, adică peste
89% dintre vehicule, celelalte 32 de
tro leibuze având un grad de uzură
între 75-100%.

„Situaţia actuală a parcului de ve -
hi cule se datorează ultimilor trei ani de
criză economico-financiară, care au
afectat bugetul RATB şi au îngreunat
menţinerea în exploatare a vehiculelor.
Con ducerea Regiei face eforturi ca în
acest an să readucă parcul circulant
la un nivel normal, conform cererii, în

func ţie de alocările financiare muni ci -
pa le. Pentru piesele de schimb sunt
deja demarate proceduri în vederea
asi gurării necesarului posibil cu alo -
că rile financiare actuale. Pentru con -
du cerea executivă, siguranţa circu la -
ţiei reprezintă principalul obiectiv, astfel
că în prezent toate mijloacele de trans -
port în comun din trasee corespund
din acest punct de vedere”, mai arată
reprezentanții RATB. 

Subvenții de
550 milioane lei 
de la Primărie
Pe de altă parte, Primăria Muni ci -

piului București acordă în fiecare an
RATB subvenții de circa 550 de milioa -
ne de lei, însă conducerea Regiei sus -
ține că banii se duc numai pe acope -
ri rea diferenței de preț la bilete. Costul
unei călătorii a rămas neschimbat de
8 ani, la 1,3 lei. La conducerea RATB
- aflată sub autoritatea Consiliului Ge -
neral al Municipiului București (CGMB)
au fost numiți 6 directori în ultimii 5 ani,
și toți au cerut majorarea prețului bi -
le telor, însă fostul primar general Sorin
Oprescu nu a fost de acord.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

RATB circulă doar cu
jumătate din parcul auto
Din cauza gradului avansat de uzură a parcului auto, Regia
Autonomă de Transport București (RATB) menține în circulație
numai jumătate din tramvaie și troleibuze și 69% din autobuze,
pentru a nu pune în pericol pasagerii.

Transformarea Regiei în societate
comercială, care i-ar permite să
acceseze fonduri europene de 130
de milioane de euro, a eșuat până
acum, deși proiectul este întors pe
toate părțile de autorități de mai
bine de 8 ani.
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„S căderea faţă de anul tre -
cut a acestor acte anti so -
cia le şi, implicit, a pa gu be -

lor suferite, este un efect al cola borării
RATB cu Poliţia Trans por turi şi cu
Jandarmeria. În perspectivă, RATB
intenţionează o colaborare mai strânsă
cu cele două instituţii, dar şi cu Poliţia
Locală”, precizează con du ce rea Regiei.

Pierderile cele mai mari, de
685.352,34 lei (73,37% din total), au
fost înregistrate la autobuze, în scă -
dere însă cu 26,95% faţă de 2014. Şi
numărul actelor de vandalism comise
în autobuze a scăzut: 269, faţă de 304
în anul anterior. Din acestea, 11 cazuri
au fost produse pe liniile preo ră şe neşti,
o frecvenţă mai mare fiind pe li nii le 408
(Ghencea - CFR Domneşti) şi 438
(Depoul Alexandria - Bra ga di ru). Au
fost sparte 252 parbrize şi gea muri, în
valoare de 659.502,87 lei (-28,07%).

Autobazele cu cele mai mari pier -
deri au fost Ferentari, Titan şi Pipera,
iar zonele „negre” sunt: Calea Feren -
ta rilor, Şos Olteniţei, Calea Doro ban -
ţilor, Str. Luică, Bd. Iuliu Maniu, Str.
Tur nu Măgurele, Str. Amurgului, Spla -
iul Independenţei, Terminal „Zeţarilor”,
Prelungirea Ghencea, Calea Văcă -
reşti. Pe traseele liniilor preorăşeneşti,
cele mai dese acte de vandalism sunt
în Bragadiru (pod Bragadiru), Şos. Bu -
cu reşti - Alexandria, Domneşti, Ter mi -

nal Ghencea, Şos. Bucureşti - Ploieşti,
Şos. Bucureşti - Târgovişte, Chitila.
Auto buzele cele mai păgubite sunt pe
linii le 116 (12 cazuri), 104 şi 202 (11
ca zuri), 335 şi 381 (9 cazuri), 141 (8
cazuri), 139 şi 330 (6 cazuri), 101, 102,
117, 133, 336, 655 (5 cazuri) şi 123,
112, 178, 226, 232, 331 (4 ca zuri).

La troleibuze şi tramvaie, pierderile
au fost de 82.517,14 lei (8,83% din to -
tal), aproape la jumătatea lui 2014, cu
toa te că numărul cazurilor a scăzut cu
nu mai 20,57%, de la 141 la 112. Prin -
ci palele pagube provin tot din spar gerea
gea murilor şi parbrizelor (79 bucăţi,
43.006,02 lei) şi din distru ge rea valida -
toa relor Sistemului Auto mat de Taxare
(12, în valoare de 27.769,46 lei). Depou -
ri le cu cele mai mari pierderi au fost
Ale xandria şi Du deşti - la tramvaie şi
Bucureştii Noi şi Bujoreni - la troleibuze.

Zonele „negre” sunt Şos. Petricani,
Ter minal „Şura Mare”, Bd. Timişoa -
ra/Va sile Milea, Calea Rahovei, Ter -

mi nal „Mezeş”, Terminal „Piaţa Presei
Libere”, Şos. Progresului, Şos. Alexan -
driei, Terminal „Complex RATB Titan”.
Troleibuzele cel mai des distruse sunt
65, 62, 66, 69 şi 86 - care circulă pe
Calea Griviței, Str. Reşiţa, Bd. Iuliu
Maniu şi Drumul Taberei. Tramvaiele
afec tate sunt pe liniile 11, 41, 32, 1,
25, 45, 10, 24, 47 şi 16.

Cel puţin un vehicul
pe zi a necesitat
intervenţii
suplimentare
„Raportând cele 381 cazuri de

acte antisociale îndreptate asupra
tramvaielor, troleibuzelor şi auto bu -
zelor la numărul zilelor din an, rezultă
că, pe lângă reviziile şi reparaţiile pla -
ni ficate, în medie, în fiecare zi, cel pu -
ţin un vehicul a necesitat intervenţii
su pli mentare de remediere a avariilor”,
spun reprezentanţii RATB. Pe lângă
pa gubele rezultate din înlocuirea pie -
se lor distruse, Regia a pierdut şi în
ur ma imobilizării şi a curselor ne e fec -
tuate de către vehiculele avariate care
au trebuit să fie retrase din trasee îna -
inte de terminarea programului.

„Măsura aplicată de RATB, de a dota
cele 500 autobuze Mercedes Euro 4 și
100 troleibuze Irisbus cu ca me re vi deo
pentru supravegherea salo nului că lă -
torilor, contribuie la des cu rajarea hoţilor
din buzunare, a per soa nelor răuvoitoare
care degradează sau distrug interiorul
ve hiculelor şi a celor care au un com -
por tament neco res punzător faţă de
ceilalţi călători”, pre cizează RATB. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Vehiculele RATB,
vandalizate de 
1 milion de lei în 2015
Pagubele produse RATB în urma actelor de vandalism au fost de
934.100,34 lei anul trecut, cu 24,82% mai mici decât în anul 2014,
dar şi numărul acestor manifestări antisociale a scăzut cu 13,56%,
de la 1.077 la 931.

Sunați la 112 pentru a semnala manifestările
necivilizate!

Organele de ordine au solicitat 84 înregistrări video, pentru a-i identifica pe
cei certaţi cu legea, a-i sancţiona şi a recupera prejudiciul creat, precum şi 14
materiale video care au surprins evenimente de circulaţie. RATB apelează la
spiritul civic al călătorilor, îndemnându-i să anunţe imediat, la 112, orice
manifestare antisocială.
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Iveco Daily Bavaria Intercity

Premieră
la Sighișoara
BavariaBus a lansat, în februarie, la Sighişoara, cu ocazia Adunării
Generale FORT, midibusul Iveco Daily 60C17 Bavaria Intercity.

N oul model Iveco Daily des ti -
nat transportului de per soa -
ne, care a fost testat cu oca -

zia lansării, beneficiază de o carosare
specială.

Categorii
și clasificări
Iveco Daily 60C17 Bavaria Intercity

are o capacitate de 22 de locuri des ti -
nate pasagerilor, la care se adaugă încă
două pentru șofer și ghid. Înca dra rea
din punct de vedere al cate goriei este

M3, clasificabil categoria a doua, iar
reprezentanții BavariaBus îl re comandă
ca fiind cel mai ieftin auto buz de pe
piața românească la un ni vel maxim de
dotări. El poate fi livrat și în configurație
22+1 și atunci poate fi încadrat la M2
cu categoria 1, sin gu rul de pe piața
autoh tonă. În ambele va riante de omo -
lo gare, Iveco Daily 60C17 Bavaria Inter -
city garantează trans portatorilor ob ți -
ne rea unui punctaj ma xim la o
even tuala licitație be ne fi ciind de dotări
ma xime, precum retar der Telma, sus -
pen sie pneumatică pen tru axa spate,

AC cu tubulaturi și lumini individuale,
preîncălzitor Webasto în sta ționare și
cală bagaje conform nive lu lui de cla si -
ficare. Aceste caracteristici sunt oferite
la un preț minim pentru cla sa aleasă,
microbuz de 23 locuri la ca tegoria 1
sau autobuz de 24 locuri la categoria
a doua, ne asigură Bava riaBus.

Structura de bază
în detaliu
Van-ul care stă la baza acestui

model este Iveco Bus Daily 60C17, fa -
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bricat în Italia, la uzina Iveco din Suzza -
ra, care a obținut, în 2014, titlul Inter na -
tional Van of the Year cu ocazia edi ţiei
trecute a târgului IAA Hanovra. Mo delul
lansat acum în premieră pen tru Româ -
nia are o motorizare de 2.998 cmc și
dezvoltă 176 CP, ce respectă nor mele
de poluare Euro 6. Lanțul ci ne matic este
continuat cu transmisia ma nuală cu 6
trepte și co n feră un cu plu impresionant,
ser pen ti nele regăsite pe drumul dintre
Sinaia și Sighișoara putând fi abordate
cu ușu rință în treap ta de viteză 4 sau
5. Se poate opta și pentru noua cutie
automatică, în 8 trepte, Hi Mathic. Cu
această cutie, în regim intercity și de
autostradă, poate fi redus consumul de
carburant cu până la 1 - 1,5 l/100 km,
iar în re gim urban cu 0,5 - 1 l/100 km.
Din fa brică, van-ul poate fi configurat cu
ușă electrică BCE (așa cum s-a livrat și
prima unitate în Ro mânia), cu lungi mea
de 7.550 mm (va rianta L care per mite
24 de locuri, fiind un van pre lun git din
fabrică) și con turul gea mu rilor decupat.
Astfel, caro sie rul nu operează nicio
schimbare la struc tura de bază a vehi -
culului, elimi nân du-se or ice pro bl em e
de coroziune în timp. 

Avantaj la licitații
Aşa cum aminteam mai sus, pen -

tru obținerea punctajului maxim la o
eventuală licitație, van-ul a fost pre -
vă zut din fabrică și cu retarder Telma
și suspensie pneumatică Wabco pe
axa spate, clientul primului midibus
Iveco Daily 60C17 livrat în România,
Co manto 94, optând suplimentar pen -
tru AC în bord, pilot automat, faruri
cea ță cu funcția RC, preîncălzitor pe
apă Webasto de 5 kW, scaun pneu -

ma tic al șoferului, echipat cu cotieră,
re zervor de 100 l și alternator de 210
A. 

Același client, Comanto 94, a con -
fi gurat pentru luna mai a acestui an,
4 uni tăți pe CNG, în varianta 19+1+1
lo curi, categoria 1. Acesta va fi mo -
men tul lan sării primelor microbuze pe
CNG din Ro mânia, cu un consum de
22 lei/100 km, conform reprezen tan -
ți lor BavariaBus. 

Anul acesta, cu ajutorul Iveco Bus
și a parteneriatului strategic cu Co -
man to CNG, unic distribuitor autorizat
de cen trale CNG International Busi -
ness CNG Technology (producător
ceho-german, lider european, cu pro -
iecte finalizate sau în curs de derulare
în toate capitalele europene), Bava -
riaBus va lansa în premieră, micro bu -
ze le de categoria 1, Iveco Daily Ba -
va ria Green Line, în cadrul ediției a
doua a Ba va riaBus and Friends, eve -
ni ment ce se va desfășura la Hotel
Alpin din Poiana Brașov, în perioada
27 - 29 mai.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Soluția BavariaBus
Carosarea sau amenajarea interioară propusă de către BavariaBus pentru
obținerea unui punctaj maxim este un van Ferqui Spania, model Dino de
22+1+1 locuri cu următoarele dotări:
- 22 de scaune rabatabile montate pe șine de aluminiu Sege Smart Line, cu
material plușat (paletă vastă de culori în catalogul 2016) cu cotieră și plase
de ziar;
- 1 scaun ghid cu cotieră;
- AC compartiment pasageri de 15,5kW, monobloc, cu comandă centrală
digitală, ce arată atât temperatura interioară cât și exterioară;
- Tubulatura AC din aluminiu și fibră de sticlă cu lămpi individuale de citit și
duze AC și suport bagaje de mână încorporat;
- Preîncălzitor în staționare Webasto, pe aer, de 2 kW (opțional se poate
monta și varianta de 4 kW);
- Calorifere laterale, montate stânga - dreapta, cu pompă de recirculare;
- Radio - CD - Microfon, opțional DVD + monitor 17”/19”;
- Cala bagaje de 1,32 mp, conform nivelului de clasificare;
- Geamuri duble fumurii.



P entru moment, schimbarea se
va produce doar la nivelul mo -
de lelor Setra TopClass 500 şi

ComfortClass 500, precum şi la Mer -
cedes-Benz Citaro. În linii mari, noua
tehnologie aduce mai multă siguranţă
prin nivelul de vizibilitate crescut, efi -
cien ţă sporită, un consum redus de
ener gie, dar şi economii.

Siguranţă
şi economie
în acelaşi far
Cam aşa s-ar putea caracteriza

noua opţiune disponibilă pe autocarele
premium Setra şi pe Mercedes-Benz
Citaro, cel mai bine vândut autobuz
din lume. Pentru segmentul auto bu -

ze lor, această tehnologie reprezintă
o premieră mondială. Perioada de cer -
cetare, dezvoltare şi implementare a
tehnologiei LED a durat aproximativ
un an şi jumătate, fiind prezentată
pen tru prima dată publicului la Bus -
world Kortrijk la finalul lui 2015.

De ce să trecem
la LED?
Graţie noilor faruri, şoferii bene fi -

cia ză de o lumină care are un efect
mai puțin obositor pentru ochi, în timp
ce companiile se bucură de costuri
mai mici de întreținere. Lumină în -
seam nă siguranță, iar a vedea şi a fi
văzut este vital în traficul rutier, în spe -
cial în condiții meteorologice nefavora -

bi le și pe timp de noapte. Mulţi şoferi
conduc pe timp de noapte, în în tu -
neric, iar Oficiul Federal de Statistică
din Germania spune că aproximativ
unul din cinci accidente de circulație
are loc în aceste condiții. Temperatura
de culoare a luminii de la farurile echi -
pate cu tehnologie LED corespunde
apro xi ma tiv cu lumina zilei, ca urmare,
au un efect obositor mai puțin pro -
nunțat asu pra ochilor șoferului. Spre
deo se bire de alte faruri, fluxul luminos
al unei lămpi cu LED-uri rămâne la un
ni vel constant ridicat de-a lungul în -
tregii vieți de funcționare a lămpii, iar
du rata de viaţă este de multe ori mai
mare decât cea a lămpilor cu halogen
sau xenon. Acest fapt reduce simțitor
costurile și se evită pericolul de a avea
autocare sau autobuze „cu un singur
ochi“, cu vizibilitate redusă pe drum şi
derutante pentru ceilalţi participanţi la
trafic.

LED-uri integrate
Mai exact, acest lucru înseamnă

că partea frontală a fiecărui model se
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Faruri cu LED pentru
Setra şi Mercedes-Benz

Grupul Daimler a decis să ofere, opţional, echiparea cu faruri ce
reprezintă tendinţa actuală în materie de iluminat. Dacă până acum
discutam de far clasic, halogen, sau de cele cu descărcare în xenon,
acum se poate opta pentru cea mai nouă tehnologie, LED.

Instalare LED în regim retrofit
Pentru modelele ceva mai vechi de Setra TopClass 500 şi ComfortClass şi
Mercedes-Benz Citaro, service-ul de marcă OMNIplus pregătește opțiunea de
a înlocui vechiul sistem de iluminare cu noua tehnologie LED. Acest lucru
implică o modificare a software-ului, deoarece legea prevede existenţa unui
martor de defecțiune a farurilor pe planşa de bord, opţiune ce nu se
regăseşte la modelele mai vechi.



păstrează integral, unde forma și
funcția sunt combinate perfect. Privite
din exterior, numai un expert poate di -
fe renţia noile faruri cu LED-uri de cele
cu xenon, doar rama din jurul lupei
fiind uşor modificată. Trecerea de la
xe non la LED nu implică nicio mo di -
fi ca re a lupei sau a designului farului.
Noile lămpi sunt bi-LED, având faza
scur tă și cea lungă într-o singură car -
casă. Cinci LED-uri generează faza
scurtă, în timp ce trei LED-uri supli -
men tare sunt responsabile de faza
lungă. Fiecare LED are propria sa
oglindă, propagând astfel lumina pe
drum. Farurile cu tehnologia LED sunt
sen sibile la căldură, de aceea am pla -
sa rea în spate a motorului favorizează
folosirea lor, nefiind necesar un sistem
suplimentar de răcire a acestora, aşa
cum se practică în situaţia turismelor. 

Consum redus de
energie şi eficienţă
ridicată la un loc
Energia necesară pentru aprin de -

rea fazei scurte este de doar 20 W
per far, iar dacă se foloseşte faza lun -
gă se ajunge la 35 W. Totuşi, redu ce -
re a generală a consumului de energie
este tangibil, pentru că faza lungă se
uti lizează aproximativ 3%, în medie,
din timpul de condus. Deși nu se rea -
li zează economii la un nivel ce ar pu -
tea afecta consumul de combustibil,
bateria este salvată de la uzură inutilă
atunci când vehiculul este lăsat cu lu -
mi nile aprinse și motorul oprit. Toto -
dată, iluminatul exterior, realizat exclu -
siv cu LED-uri, înjumătăţeşte puterea

necesară pentru iluminare în com pa -
raţie cu soluţia anterioară. Folosind
această tehnologie, economia vine şi
din durata de viaţă ridicată a LED-uri -
lor. Un bec halogen funcţionează un -
de va între 400 şi 800 de ore, unul cu
descărcare în xenon între 2.500 şi
3.000, iar unul cu LED-uri aproximativ
20.000 de ore. Astfel, se reduce costul
cu piesele de schimb, cu manopera,
şi dispare timpul de imobilizare a ma -
şinii pentru efectuarea acestor opera -
ţiuni.

Percepţia umană
Pentru ochiul uman, performanța

fa rului cu LED-uri este comparabilă
cu cea a celor cu xenon. O comparație
directă între lămpi nu relevă diferențe
vizibile, dar farurile cu halogen ating
o distanţă maximă de aproximativ 120
m, în timp ce la xenon și LED, această
dis tanţă ajunge la 150 m. Farurile au -
to carelor au o „bătaie“ mai lungă decât
cele de pe autobuzele urbane, deoa -
re ce acestea sunt instalate la un nivel
su perior. Lumina generată de LED-uri
este considerată a fi mai plăcută o -
chiu lui iar distribuția luminii este mai
omogenă. În timp ce lumina halogen
are o temperatură de culoare de 3.200
grade Kelvin şi este percepută ca şi
lumină caldă, xenon-ul se regăseşte

în jurul valorii de 4.000 grade Kelvin,
lă sând impresia de alb neutru și rece.
Cu 5.500 grade Kelvin, lumina LED-u -
rilor pare mai rece și se apropie foar -
te mult de lumina zilei, echivalată la
6.500 grade Kelvin, şi este percepută
ca fiind mai puternică decât lumina cu
halogen sau xenon. 

Intensitate deplină
obţinută aproape
instant
Un alt avantaj al iluminării cu

LED-uri este faptul că intensitatea lu -
minoasă completă este disponibilă
ime diat după pornirea lor, spre deo -
se bire de xenon sau becurile con ven -
ționale cu halogen unde durează
câteva secunde pentru a atinge inten -
sitatea luminoasă maximă. Acest fac -
tor joacă un rol și mai important în
ceea ce privește luminile de frână,
semnalul luminos rapid avertizându-i
pe ceilalți participanți la trafic mai efi -
cient şi scurtând astfel timpii lor de
rea cție. În plus, ceilalţi participanți la
tra fic percep farurile cu LED ca având
o putere de luminare semnificativ mai
acceptabilă pentru ochi, în sensul că
deranjează mai puţin.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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V8 Hotel -
Motorworld
Pentru împătimiții automobilelor, dar nu numai, germanii s-au
gândit să pregătească un hotel în care vizitatorii să aibă
oportunitatea de a dormi... în cele mai populare mașini clasice,
care au făcut istorie. Întreaga atmosferă a V8 Hotel Motorworld se
înscrie perfect în peisajul auto retro, garantându-le oaspeților o
experiență de neuitat.

A cest hotel, situat în apropierea
aeroportului, pe care inițial l-a
deservit ca spațiu dedicat, a

fost construit în 1928, în stil Bauhaus,
care combină arta cu meșteșugurile
și cu utilitatea. Toate camerele au fost

concepute în acest stil, iar oaspeții au
fost întotdeauna plăcut impresionați
de dimensiunile generoase și de con -
fortul acestora.

Sunt disponibile și camere pentru
fa milii, precum și camere duble. Pa -
tu rile, cu o lungime de 2,10 m, asigură
un somn odihnitor, în camere fiind dis -
ponibile și spații de lucru, cu cone xiu -
ne la internet de mare viteză, precum
și cu televizor flat-screen. 

Hotelul oferă oaspeților facilități
su plimentare, cum ar fi sauna, sala
de fitness, spa etc. 

Camere tematice
Pentru cei mai pretențioși, este

dis ponibil un apartament exclusiv, cu
o suprafață de 120 mp, denumit Mer -
ce des Suite, situat în fostul turn al ae -
ro portului. Acesta oferă o panoramă
im presionantă asupra întregului com -
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plex aeroportuar. Nu în ultimul rând,
Mercedes Suite este prevăzut cu sau -
nă privată și cu propria sa terasă de
acoperiș. Totul pentru a te simți ca un
adevărat VIP. 

Dar și celelalte camere tematice te
pot purta într-o lume de vis. Îți poți pe -
trece noaptea sub lumina stelelor,
într-un cinema drive-in american, poți
dormi într-un Volkswagen Broscuță
par cat într-o benzinărie cum numai
prin filme vezi sau, în cazul în care
visul vieții tale este să înnoptezi într-un

service auto, e și asta posibil. Vrei să
te simți ca un campion de curse auto?
Ai o cameră dedicată, unde poți păși
pe podium. Există și o cameră - spă -
lă torie auto, precum și o alta care te
transportă într-un camping de la țară.
Iar surprizele nu se opresc aici.

Și pasiunea
pentru mașini trece
prin stomac
Și în ceea ce privește partea cu li -

nară, oferta este diversificată. Oas peții
pot alege să se răsfețe cu nu meroase
spe cialități de cafea și produse de pati -

Motorworld Stuttgart, pe raza aero -
dromului Boblingen, fostul aeroport
Wurtemberg, este o zonă cu adevărat
spec taculoasă. Aici, specialiști, entu -
ziaști, esteți și nostalgici se reunesc
sub o aceeași vastă umbrelă a pasiunii
lor pentru autoturisme. Tehnologie,
artă, pasiune, iată ce marchează a -
ceas tă zonă. Motorworld este deschis
de luni până vineri, de la 8 am la 8 pm,
iar duminica și în timpul săr bătorilor
legale de la 10 m la 8 pm. Intrarea
este liberă. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

FOTO: V8 Hotel / Frank Hoppe Lichtbilder
und Präsentation

se rie în Motorworld-Coffee house, sau
să se delecteze cu bere artizanală
proas pătă produsă chiar acolo, în be -
ră ria Wichtel, alături de preparate culi -
nare șvabe. Există, de asemenea, un
restaurant medite ra nean, Da Signora,
cu specialități italie ne, un Steakhouse
american - Tower 66, dar și o „academie
culinară”, Targa Florio, unde fie Chef-
ul gătește pentru tine, fie te ajută să
prepari singur specialități deosebite. 

Nu în ultimul rând, complexul pune
la dispoziția vizitatorilor o sală plină de
mașini clasice, un centru Harley Da -
vid son precum și săli de conferințe,
dintre care cea care poartă numele
de Hall of Legends (Sala Legendelor)
are o capacitate de până la 800 de
persoane. 
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Oportunitățile bat la
ușă. Încercați să

profitaţi de ele înainte să se facă
nevăzute! În această perioadă veți
urmări îndeplinirea unor obiective
care se aflau la coada listei.
Atenţie la drum: se întrevăd
numeroase călătorii. Aveţi grijă să
conduceţi cu prudenţă, nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie şi
nu uitaţi să vă puneţi centura de
siguranţă.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Perioada este foarte
aglomerată și solicitantă.

Veştile bune din zona financiară vă
ajută să treceți mai ușor peste
stres. Atenţie, însă, la parteneriatele
care au ca bază resursele
financiare - posibile stări
conflictuale. Veţi face multe
drumuri, majoritatea pe distanţe
lungi. În momentul în care vă aflaţi
la volan, încercaţi să vă stăpâniţi
nervozitatea.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Încercaţi să vă
odihniţi şi să vă planificaţi

agenda cu grijă pentru că se
anunţă o perioadă foarte
aglomerată. Din punct de vedere
financiar, lucrurile stau foarte
bine. Încep să curgă banii! Totuşi,
încercaţi să nu cheltuiţi excesiv.
Din păcate, pe fondul
suprasolicitării, pot apărea riscuri
de accidentare. Atenţie şi la volan:
conduceţi cu prudenţă!

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Uneori, e nevoie să-ți
asumi riscuri, dacă vrei să

câștigi. Și chiar dacă riscați și nu
câștigați, aveţi surplus de energie
și perspective profesionale
optimiste. În plus, veniturile se vor
rotunji substanțial din mai multe
surse. Veţi călători mult şi ar fi
bine să acordaţi o atenţie
deosebită conducerii preventive şi
să evitaţi conflictele în trafic.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Încetați să mai daţi
atât de multă atenţie

detaliilor. Intuiția este motorul
reușitei de această dată.
Datorită diplomaţiei manifestate în
raport cu toţi colaboratorii, veţi
înregistra succese deosebite la
capitolul poziţie socială. Chiar
dacă nu vă preocupă în mod
deosebit planul financiar, lucrurile
încep să stea foarte bine la acest
capitol. 

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Creativitatea este la
cote maxime. Profitaţi de

acest lucru şi demaraţi noi
proiecte. Acordaţi, în acelaşi timp,
o atenţie sporită muncii în echipă
şi parteneriatelor. Succesul
depinde de tactul cu care vă
apăraţi interesele. Este o perioadă
aglomerată din punct de vedere
profesional şi veţi călători destul
de mult. Mare atenţie la volan:
conduceţi cu prudenţă!

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Din punct de vedere
profesional, lucrurile stau

extrem de bine. Încep să se vadă
roadele muncii susţinute din
ultimele luni de zile. Nu este, însă,
momentul să luaţi decizii
financiare importante. Veţi călători
foarte mult în această perioadă.
Odihniţi-vă suficient, nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie şi
purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Momentele de agitație
vor alterna cu cele cu

scădere de tonus, dar, una peste
alta, este o perioadă propice pentru
demararea unor noi proiecte. La
capitolul parteneriate, lucrurile stau
grozav, în special dacă e vorba de
colaborări cu membri ai familiei.
Apar veşti excelente în plan
financiar. Atenţie la volan: evitaţi să
vă manifestaţi agresivitatea în trafic.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Aveți foarte multă
energie şi ar trebui să

profitaţi de avantajele pe care vi le
aduce această stare. Perioada
este bună în ceea ce priveşte
dezvoltarea în plan profesional,
însă, în mod special, în plan
personal pot apărea schimbări
spectaculoase. Călătoriţi cât mai
mult, dacă aveţi ocazia, dar, dacă
petreceţi mult timp la volan,
conduceţi cu prudenţă.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Veţi călători foarte mult
în această perioadă.

Debordaţi de energie şi se
întrevăd veşti foarte bune din zona
carierei - o avansare sau un
parteneriat extrem de profitabil.
Nu vor întârzia să apară nici
veştile bune pe plan financiar.
Atenţie însă în trafic: conducerea
preventivă, respectând toate
regulile de circulaţie, vă poate
scuti de o mulţime de neplăceri!

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Aveţi nevoie de nou în
viaţa dumneavoastră.

Profitaţi de perioada de linişte şi
faceţi planuri de acţiune
pentru viitor. În plan profesional,
munca în echipă aduce multe
beneficii, iar din punct de vedere
financiar, lucrurile încep să se
îndrepte. Dacă plecaţi la drum
lung şi vă urcaţi la volan,
asiguraţi-vă că starea tehnică a
maşinii este bună.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Se întrevăd numeroase
încordări în plan

profesional, dar mai ales în cel
financiar. Totuşi, multe dintre ideile
şi proiectele dumneavoastră au
şanse reale de reuşită. Important
este să descoperiţi care sunt „cărţile
câştigătoare”. Veţi călători mult în
interes de serviciu, unele drumuri
vor fi foarte obositoare. Odihniţi-vă
înainte de a vă urca la volan!

15 martie - 15 aprilie 2016






