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A r trebui să scriu în acest edi-
torial despre eforturile care se
fac pentru ameliorarea pro-

blemei legate de asigurările RCA. Le-
gislația este în curs de a fi modificată
și sperăm ca, o dată cu acest lucru,
tarifele să mai scadă. Oricum, proce-
sul este lent, mult mai lent decât și-ar
dori transportatorii.

Sau ar trebui să vorbim despre
scandalul din CNADNR - în sfârșit au
început să se certe între ei. Nu este
foarte clar cine și ce foloase necuve-
nite a obținut, însă cearta nu poate fi
decât un semn bun, într-o mega com-
panie acuzată permanent pentru ine-
ficiență, risipă și corupție.

Am să vă rog să îmi acceptați scu-
zele pentru că nu abordez aceste
teme acum, în apărarea mea invocând
faptul că ambele subiecte sunt încă
departe de momentul în care se vor
putea trage concluziile.

În schimb, sunt pe punctul de a
căpăta o obsesie legată de cele 35
de miliarde de euro transportate cu
camionul din România către bănci din
Elveția – cunoașteți, bineînțeles, afir-
mațiile unuia dintre actualii miniștri.
Știu, ulterior s-a spus că ar fi vorba
doar despre o metaforă, dar... Să în-
cercăm să punem suma în format con-
tabil: 35.000.000.000 euro. Să îi dăm
și puțină culoare – dacă ar fi exprimată
în bancnote de 500 de euro, am avea
70 de milioane de bancnote. Bine
ambalate, acestea ar ocupa un volum
de aproximativ 110 metri cubi. Masa
totală a colosalei sume ar fi de 77 de
tone (2,2 kg pentru fiecare milion). Cu
patru camioane realizezi transportul
fără probleme și fără teama de a fi
oprit pentru suprasarcină – asta dacă
ar putea cineva să oprească un ase-
menea transport.

În concluzie, transportul a 35 de
miliarde de euro chiar ar trebui să fie
realizat cu camionul.

Bineînțeles, este absurd să credem
că așa ceva ar putea fi posibil. Păi, în
primul rând, viramentele bancare sunt
mult mai sigure... Totuși, dacă discutăm
de bani „negri“, apelarea la o bancă
este exclusă. Băncile lasă urme! Sigur,
cele din Elveția fac excepție.

Îmi închipui că și în lumea evazio-
niștilor și corupților funcționează sin-

tagma „cash is king“, doar că, în cazul
lor, este vorba literalmente de banc-
note. Dar asta ar însemna ca toate
șpăgile cunoscute și necunoscute să
se realizeze cu sacoșa de bani, și
unde s-a mai pomenit așa ceva?

Bine dar... 35 de miliarde de euro
reprezintă o sumă colosală, mai ales
pentru o țară ca România. Ar presu-
pune ca toate contractele ce implică
bani publici și toate „ingineriile“ fiscale
să fie purtătoare de comisioane...
10%, 20%, poate chiar 50%.

Ați auzit vreodată să se întâmple
așa ceva în țara noastră?

„Dosarele Panama“ sunt o nouă
dovadă a faptului că evaziunea fiscală
și corupția reprezintă „o industrie“ pu-
ternică, având ramificații mondiale.
Este extraordinar că asemenea infor-
mații devin publice.

Mă întreb doar dacă acest sector
ar putea face pasul către „lumină“, ca
în poveștile cu clanurile mafiote din
America, transformate, între timp, în
afaceri legitime. În caz contrar... Este
greu de crezut că această lume ob-
scură, cu resurse imense, financiare
și umane va dispărea în liniște.

Mai ales că, la ora actuală, indife-
rent că vorbim despre lumea politică
sau cea a afacerilor, sau de dimen-
siunea organizațiilor, cel mai dificil lu-
cru este să funcționezi legal.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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DUMAGAS A VÂNDUT
CISTERNELE
ALIMENTARE

Dumagas Transport S.A. a
anunţat definitivarea procesului de
transfer de activitate al Diviziei de
Transport cu cisterne pentru
produse alimentare către
compania Klacska România SRL,
parte a grupului E-b-trans.
Tranzacția reprezintă transferul
flotei, al personalului și al
contractelor clienților.
„Acest transfer de afacere vine ca
o continuare a planului companiei
Dumagas de a se concentra
asupra activităților principale ale
companiei. Ambele companii au

depus toate eforturile pentru ca
această tranziție să se desfășoare
în condiții optime”, a precizat
Mircea Vlah, Director General
Dumagas Transport.
Compania a înregistrat, în 2015,
cea mai bună performanță
financiară a ultimilor 10 ani.
Dumagas Transport a obținut, la
finalul anului trecut, o cifră de
afaceri de 42 de milioane de euro,
și un ușor profit față de anul 2014,
când compania înregistra pierderi
în valoare de 4,5 milioane de
euro, la o cifră de afaceri tot de
42 de milioane de euro.
Investițiile planificate pentru 2016
se încadrează în intervalul 3-4
milioane de euro și vor fi

direcționate către modernizarea
flotei în zona de transport
internațional la prelate, de
distribuție națională cu
temperatură controlată și către
eficientizarea infrastructurii de IT
și comunicare. De asemenea,
transportul și logistica națională
de frig reprezintă un obiectiv
strategic pentru 2016-2017, în
vederea poziționării companiei ca
jucător principal în segmentul
distribuției de mărfuri perisabile
din România.

LOTUL 3
ORĂȘTIE – SIBIU
ÎN REGIE PROPRIE

La 7 luni de la demolarea porțiunii
cu deficiențe din Lotul 3 al
autostrăzii Orăștie – Sibiu, Cătălin
Homor, directorul general al
CNADNR, a anunțat că vor fi
refăcuţi în regie proprie cei 200 de
metri, plus alți 300 pe care s-au
descoperit fisuri. „În paralel cu
expertiza tehnică demarată pentru
întreg lotul 3 al autostrăzii Orăștie-
Sibiu, în lungime de 22 km, ne
apucăm de lucru să reconstruim
porțiunea excavată și să
remediem toate deficiențele
cunoscute la această dată. Am
hotărât să refacem acest sector în
regie proprie tocmai pentru a
scurta timpii de execuție, astfel
încât acest tronson de autostradă
să fie refăcut cât mai repede”, a
afirmat Cătălin Homor.
Totodată, el a anunțat înființarea
grupului de lucru „Unitatea de
Implementare: Refacere Lot 3
Orăștie - Sibiu”.
Persoanele desemnate să facă
parte din unitatea de
implementare vor avea ca
principală sarcină repunerea
traficului pe sectorul de 22 km în
condiții de siguranță. Din grupul
de lucru fac parte specialiști în
domenii precum construcție
drumuri și poduri, proiectare,
geologie, topometrie etc.

SALARIU MINIM DE 9,61 EURO/ORĂ
ÎN FRANŢA

CUGETARE
„„SSuucccceessuull  îînn  aaffaacceerrii  pprreessuuppuunnee  pprreeggăăttiirree
șșii  ddiisscciipplliinnăă  șșii  mmuunnccăă  mmuullttăă..  DDaarr,,  ddaaccăă  nnuu
eeșșttii  ssppeerriiaatt  ddee  aacceessttee  lluuccrruurrii,,
ooppoorrttuunniittăățțiillee  ssuunntt  mmeerreeuu  ffooaarrttee  mmaarrii..””

((DDaavviidd  RRoocckkeeffeelllleerr))

Uniunea Națională a
Transportatorilor Rutieri din
România – UNTRR atrage
atenția tuturor companiilor
românești care operează
transporturi rutiere
internaționale în Vestul
Europei cu privire la evoluțiile
recente privind aplicarea
măsurilor neoprotecționiste
din Franța în domeniul
transporturilor rutiere.
Concret, în 9 aprilie, Franța a
aprobat legea salariului minim
de 9,61 euro/oră, care intră în
vigoare începând din 1 iulie
2016, aplicabilă lucrătorilor
detașați. Actul legislativ
impune ca șoferii străini care
muncesc în Franța să fie plătiți
conform salariului minim
francez, care se ridică la 9,61
euro brut pe oră – urmare unei
cereri formulate de companiile
franceze, care raportează
concurența considerată
neloială de țările din Europa
de Est. Legea Loi Macron se
aplică atât companiilor de
transport marfă, cât și
companiilor de transport
călători, pentru șoferii detașați
în Franța, fiind similară cu cea
deja intrată în vigoare în
Germania (MiLoG).
Conform interpretării IRU,
noile dispoziții sunt aplicabile
cabotajului, transporturilor
bilaterale intracomunitare cu

țara de destinație/plecare
Franța, în timp ce operațiunile
de tranzit sunt exceptate. În
acest moment, nu este clar
dacă noua lege se aplică
tuturor operațiunilor de
cabotaj și bilaterale de
transport pe teritoriul francez,
indiferent de condiționalitatea
privind contractul direct, așa
cum prevede Directiva privind
detașarea lucrătorilor.
Astfel, UNTRR urmează să
verifice cu autoritățile
franceze dacă noile obligații
se aplică în momentul în care
operatorul traversează
frontiera franceză (așa cum
este prevăzut și în
interpretarea extensivă a
Directivei privind detașarea
lucrătorilor de către
Germania), sau în cazul în
care trebuie să existe un
contract direct între compania
de transport și clientul său.



Spune-ți părerea!

Despre încredere

Despre
magnet

Consideraţi că piaţa românească este pregătită
pentru realizarea unor parteneriate între companii
concurente în vederea participării la licitaţii?
1. Da. Deja se realizează astfel de colaborări.
2. Astfel de parteneriate vor apărea în perioada următoare.
3. Nu. Nivelul de încredere pe piaţă este încă scăzut.
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Puteți transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secțiunea
„Întrebarea lunii“.

Cazul companiilor de transport ce
își încurajează șoferii să folosească
mag netul pe tahograf pentru a putea
de păși regulile este bine-cunoscut.
Nu reprezintă o noutate, iar apariția
ta hografelor digitale n-a reușit să sto -
pe ze acest flagel, concurența neloială
și punerea în pericol a siguranței ru -
tie re reprezentând o stare de fapt. În
revista de luna trecută, am cerut pă -
re rea cititorilor în ceea ce privește a -
ceas tă situație. Am întrebat dacă folo -
si rea magnetului pentru a depăși cu
mult timpii de condus pe plan național
afectează nivelul de siguranță rutieră.
Peste jumătate dintre respondenţi
(54%) consideră că magnetul este
fo losit încă de multe companii pentru
a crește numărul de kilometri par -
curși, în special, pentru a masca pe -
ri oa dele de încărcare/descărcare.
Mer gând mai departe, 30% dintre
res pondenți cred că timpii de condus
sunt depășiți numai într-o mică mă -
su ră, din cauza infrastructurii, în timp
ce doar 16 % cred că folosirea mag -
ne tului nu afectează în niciun fel sigu -
ran ța rutieră.
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RENAULT TRUCKS
LANSEAZĂ RENAULT
MASTER EURO 6

Renault Trucks a lansat, recent,
modelul Master în variantă Euro 6.
Pentru a fi în conformitate cu
regulamentele în vigoare, vehiculul
încorporează tehnologia de
depoluare SCR (Reducție Catalitică
Selectivă). Această tehnologie a fost
utilizată și perfecționată de către
Renault Trucks pe gamele sale
HGV încă din 2009. Sistemul SCR,
combinat cu injecția de Adblue® la
nivelul gazelor de evacuare,
generează o reducere majoră a
emisiilor poluante. Rezervorul de
Adblue®, cu o capacitate de 22 l, de
pe Renault Master asigură o gamă
de operare de până la 12.000 km.
Pentru a înlătura riscul de confuzie

la alimentarea acestui rezervor, el
este poziționat pe partea opusă față
de rezervorul de motorină. Această
nouă ofertă Master, cu versiuni cu
mase cuprinse între 2,8 și 4,5 t și
motorizări cu puteri maxime de la
110 la 170 CP, se califică pentru
dubla omologare Euro 6 pe
categoriile Light Duty and Heavy
Duty (ușoară și grea). Acest lucru
permite încorporarea unor carosări
de categorie grea, cum ar fi cu
platforme sau nacele de lucru la
înălțime. Renault Trucks poate livra,
de asemenea, versiuni carosate în
fabrică de platformă, van sau benă
basculabilă. 

STUDIU PWC PRIVIND
PIAȚA AUTO

În perioada 2008-2014, numărul
total de autovehicule aflate în
circulaţie în România a crescut cu
21%, ajungând la 4,9 milioane de
unități, însă cea mai mare parte a
acestei creşteri a venit din
importurile de maşini second-hand.
În prezent, trei sferturi din
autoturismele vândute în România
sunt second-hand, arată o analiză
recentă efectuată de consultanţii
PwC România.  Astfel, vârsta
medie a parcului auto naţional a

crescut de la 7,7 ani în 2008 la 12,9
ani în 2014, cu 4,6 ani mai mare
decât vârsta medie a parcului auto
din Uniunea Europeană. În acelaşi
timp, ponderea autovehiculelor mai
noi de 2 ani a scăzut de la 22% din
totalul parcului auto, la doar 4%.
Acest lucru poate fi explicat şi prin
majorarea vârstei autovehiculelor
second hand înmatriculate. De
exemplu, vârsta medie a
vehiculelor second hand
înmatriculate în România este de
peste 10 de ani.  
Rata anuală de înnoire a parcului
auto este de 1,4% în România
(adică ponderea autoturismelor noi
înmatriculate în totalul flotei auto),
faţă de media europeană de 5,1%. 
România a înregistrat un vârf de
înmatriculări de autoturisme noi în
2007, urmat de o prăbușire abruptă
în timpul crizei economice și o
tendință constantă de scădere după
aceea. 

TEHNICIANUL
EUROPEAN AL ANULUI
LA DAF 

Premiul „Tehnicianul European al
Anului 2016” la DAF a fost câștigat
de către Adam Baker (31 de ani),
care lucrează la dealerul Chassis
Cab Truck Centre în Ipswich, Marea
Britanie. Finala europeană, care a
constat din diferite sarcini și teste, a
avut loc la sediul DAF Trucks din
Eindhoven. Trofeul a fost înmânat
câștigătorului de către Johan
Drenth, director pentru operațiunile
post-vânzare ale DAF Trucks NV. În
timpul finalei europene, cei
șaisprezece finaliști și-au demostrat
abilitățile pe mai multe cazuri
teoretice și practice, în cadrul cărora
au trebuit să rezolve defecțiuni
complexe ale motorului sau ale altor
sisteme ale vehiculelor. Tehnicieni
din partea dealerilor și service-urilor
DAF din întreaga Europă se pot
înscrie în cadrul acestei competiții,
care constă din două părți. În primul
an, participanții concurează pentru
titlul național, în țările de
proveniență. În anul următor,
câștigătorii din fiecare țară
concurează unul împotriva celuilalt
în cadrul finalei europene. 

Volvo Trucks a lansat, recent,
o serie de îmbunătățiri pentru
gamele FM, FMX, FH și FH16.
O eficiență crescută a
motoarelor în ceea ce privește
consumul de combustibil,
împreună cu îmbunătățirile la
nivel aerodinamic ale cabinei
și șasiului, pot reduce
costurile legate de carburant
cu până la 5%. 
În ceea ce privește
motorizările, au fost realizate
optimizări ale propulsoarelor
D11 și D13, cum ar fi
instalarea unor pistoane cu
fricțiune redusă, un nou
sistem turbo îmbunătățit, un
raport de compresie mai înalt,
o axă cu came optimizată și
update-uri la nivelul software-
ului. Printre măsurile de
natură să îmbunătățească
aerodinamica și să reducă
rezistența aerului, se numără
un spoiler frontal redesenat,
deflectoare de aer, elemente
de protecție anti-noroi și un
carenaj al roții mai îngust. 

Cât de mult combustibil pot
economisi îmbunătățirile
aduse de Volvo Trucks
depinde de specificațiile
camionului și de aplicația de
transport. Pentru un Volvo FH
în transport de lungă distanță,
optimizările combinate pot
reduce consumul de
combustibil cu până la 3
procente. În cadrul unor
aplicații severe, cum ar fi
transportul forestier, o
reducere a consumului de
combustibil de până la 5%
poate fi realizată atunci când
camionul este echipat cu nou
introdusa transmisie I-Shift cu
trepte de putere și cu noua
axă tandem liftabilă.

CONCENTRARE ASUPRA CONSUMULUI
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C eilalți reformatori de frunte
care au strâns semnături de
la angajații companiei sunt

Alin Goga, jurist, și Florin Dascălu, di -
rector de întreținere a infrastructurii,
primii care au dezvăluit dezastrul de
pe Lotul 3 al Autostrăzii Orăștie – Sibiu,
în iulie-august 2015, și au de ter minat
demiterea lui Narcis Neaga de la șefia

companiei. Într-o conferință de presă,
ei s-au declarat revoltați de fap  tul că
actuala conducere a CNADNR îl
menține într-o funcție de con ducere
pe Neaga – care i-a sus pen dat din
funcție înainte de a fi el demis. „Narcis
Neaga (...) semnează în continuare
ca director al Direcției Con cesiuni și
încasează un salariu fabulos, de peste

20.000 de lei pe lună”, au declarat cei
doi, precizând că, deși DNA i-a in -
terzis, Neaga s-ar întâlni, având
acceptul actualului di rec tor general al
companiei, Cătălin Homor, cu alte
persoane implicate în do sarul auto -
străzii „plutitoare”. Toto da tă, ei susțin
că, din 49 de șefi de secții de drumuri
naționale, doar 29 au terminat o fa -

Mai mulți angajați ai CNADNR au format un grup de inițiativă
pentru reformarea acestei companii de stat, dar au pornit cu
stângul: în rândul lor se află Mihai Bașulescu, fost director general
și semnatarul contractului cu Bechtel pentru Autostrada
Transilvania.

Revoltă în CNADNR: 

Neaga a rămas
director cu
20.000 de lei/lună 
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cultate de Drumuri și Poduri, iar din
cei 56 de juriști, numai o mică parte
apără compania în in stan țe în dis -
putele în valoare de 2 mi liarde de lei
cu constructorii, în care nu s-a făcut
nicio apărare a companiei, iar dosarele
sunt pasate între diferite persoane
responsabile. O altă ne mul țu mire pri -
vește modul de plată a spo rurilor de
75%.

Reacții 
prompte
Conducerea CNADNR a respins

„acest atac mincinos menit să de cre -
di bilizeze compania”, anunțând că
este „în plin proces de reorganizare”.
Într-un comunicat de presă, actualul
director general, Cătălin Homor, a răs -
puns punct cu punct acuzelor. În pri -
vin ța situaţiei lui Narcis Neaga, au fost
invocate prevederile dispuse de DNA
în controlul judiciar: „Să se prezinte la
secția 3 de Poliție ori de câte ori e
che mat; să anunțe cu privire la o even -
tua lă schimbare a locuinței; să nu pă -
răsească teritoriul României decât cu
acor dul procurorului competent; să nu
co munice cu celelalte persoane din
dosar. Menționăm că, potrivit ar ti -
colului 215 din Codul de Procedură
Pe na lă, procurorul avea dreptul să im -
pună și alte obligații suplimentare, cum
ar fi interdicția de a exercita profesia,
care ar împiedica executarea con trac -
tului de muncă. Această interdicție nu
a fost stabilită. Ne manifestăm sur -
prinderea, din cauza faptului că toți
sem natarii au fost/sunt cercetați în
diferite dosare penale și au beneficiat
de acelaşi drept de a veni la serviciu
pe funcții de conducere. Reamintim
că, prin Decizia nr. 279/2015, Curtea
Constituțională a declarat neconstitu -
ți onalitatea dispozițiilor art. 52, alin. 1,
lit b) Teza I, din Legea nr. 53/2003 –
Codul Muncii, în sensul că angajatorul
nu mai poate suspenda contractul indi -
vi dual de muncă, efect al formulării
unei plângeri penale de către anga -
ja tor împotriva salariatului. Menționăm
că toate acuzele date publicității refe -
ri toare la «protejarea, fraternizarea cu
domnul Narcis Neaga» sunt complet
mincinoase. Compania nu face decât
să respecte prevederile legale men -
țio na te mai sus”.

Referitor la infrastructura rutieră,
directorul Cătălin Homor a precizat că
„...avem un Master Plan General pen -
tru Transport”, care „va fi aprobat prin
lege în Parlament” iar „prevederile lui
se transformă pentru noi, CNADNR,
în obiective şi proiecte de lucru prin -
ci pale”. Trebuie amintit, însă, că Mas -
ter Planul a primit ok-ul Comisiei Eu -
ro pene în iulie 2015, dar de atunci nu
a fost trimis în Parlament pentru apro -
ba rea sa prin lege. Ministrul Transpor -

tu rilor, Dan Costescu, a anunțat, în
fe bruarie, că acest lucru se va în -
tâmpla în luna aprilie. Micile rectificări
s-au rezumat strict la anii de începere
și de finalizare a proiectelor - care,
dată fiind amânarea cu un an a apro -
bării Master Planului de către Legis -
lativ, trebuiau actualizați. O întârziere
atât de mare, însă, nu este justificată
de astfel de corecturi.

„Claim”-uri de 
450 de milioane 
de euro
Reformatorii au acuzat că „azi

avem «claim»-uri de 2 miliarde de lei
(circa 450 de milioane de euro), dar
CNADNR a precizat că „acestea pot
fi traduse sub forma unor solicitări bă -
nești sau extensii de timp din partea
con structorilor, revendicări ce sunt ve -
ri ficate de către consultantul com pa -
niei și, în cazul în care nu sunt apro -
ba te/a greate, vor fi parcurse doar la
inițiativa constructorului în următoarele
etape de judecată”. La solicitarea unor
mă suri „de transparență și de discipli -
na re a companiei”, CNADNR a răs -
puns, printre altele, că „...arhiva digi -
tală este în curs de implementare (...)
dar va fi un proces de lungă durată,
având în vedere volumul arhivei la
nivelul CNADNR SA”. 

Cu privire la sumele plătite de
către Companie către GEI Palat,
CNADNR a negat că plătește anual
chirie de 12 milioane de lei, precizând
că suma este de aproximativ 1,7 mi -
li oane lei. CNADNR a precizat și că
„în prezent nu mai sunt preluate dru -
muri județene; cele mai multe au fost
preluate în perioada 2003-2004,
perioadă în care director general la
CNADNR SA a fost chiar unul dintre
semnatari” - referindu-se clar la Mihai
Bașulescu.

„Șoferi 
puțini”
„Avem un parc de maşini uriaş la

CNADNR, o mulţime de şoferi (325
faţă de doar 189 ingineri de drumuri)
care stau în curtea regionalelor sau pe
lângă minister, făcându-şi treburile
personale şi pe ale directorilor pe care
îi deservesc (piaţă, plăţi, transportul
co piilor etc), totul pe carburantul com -
pa niei, majoritatea folosind maşinile
în interes personal şi după terminarea
programului (maşinile rămân la şoferi
sau directori pentru drumuri în interes
personal)”. Iată răspunsul CNADNR:
„Față de un total de 1.084 vehicule,
con stând în autoturisme, mașini și uti -
laje, deținute de companie, la care se
adaugă încă 256 de autoutilitare, o -
pe rate de personalul propriu al
CNADNR în sistem de leasing ope ra -

țio nal, numărul de șoferi este total in -
su ficient, parte din aceștia în peri oa -
dele de criză fiind utilizați pe mai multe
tipuri de utilaje de intervenție. Spe -
cificul activităţii CNADNR SA deter -
mi nă nevoia de deplasare”.

La solicitarea de „angajări/promo -
vări pe bază de concurs”, conducerea
companiei a răspuns că acestea „au
loc în baza unor principii legale și
procedurale bine reglementate” și că
res pectarea lor „este mult mai impor -
tan tă decât locul desfăşurării concur -
su lui de angajare”.

16,5 miioane euro
pentru rovinieta
electronică
La acuzele că s-au cheltuit 100 de

mi lioane pentru implementarea ro vi -
nie tei electronice, CNADNR a răs -
puns: „În anul 2010 a fost semnat con -
tractul de servicii «Sistem Informatic
de Emitere, Gestiune, Monitorizare și
Control a Rovinietei» (...) în valoare
de 35.960.605,27 lei, fără TVA, re pre -
zentând 8.363.904,01 euro, fără TVA.
În anul 2012 a fost semnat contractul
de servicii «Extindere SIEGMCR», în
valoare de 36.077.202,03 lei, fără
TVA, reprezentând 8.107.236 euro,
fără TVA. Concluzie: Total valoare con -
tractată: 72.037.807,03 lei, fără TVA,
ceea ce înseamnă aproximativ
16.471.140,42 euro, fără TVA. (...) La
sfâr șitul anului 2015, nivelul încasărilor
a fost cu 50% mai mare decât cel din
2009, anterior implementării sistemului
SIEGMCR, respectiv 935 miioane lei,
față de 635 milioane lei în 2009”.

Totodată, CNADNR a negat că au
fost pierdute 3 miliarde de euro din
fonduri europene nerambursabile pen -
tru infrastructură, „întrucât valoarea
to tală (...) a fost de maxim
2.234.126.620 euro, iar în jur de 70%
din această sumă a fost considerată
eligibilă, rambursată Statului Român
de către Comisia Europeană”. De ase -
menea, pe Studiile de Fezabilitate
(SF) nu s-au cheltuit 53 de milioane
euro, ci „au fost semnate contracte
de maxim 13.146.380 euro (...) din
care 6.461.179,76 euro reprezintă
SF-ul pentru Autostrada Sibiu - Pitești”.
„În concluzie, se poate constata cu
ușu rintă că majoritatea aspectelor se -
si zate nu corespunde realității, solici -
tă rile și propunerile grupului fiind me -
nite să inducă în eroare opinia publică.
Totodată, este necesar a fi menționat
că semnatarii au ocupat și ocupă
funcții de conducere, având responsa -
bi lități ce ar trebui asumate, pentru
orice funcție exercitată în diverse pe -
ri oade”, conchide șeful CNADNR.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro



C oncret, din cele 12 propuneri
con venite în 4 aprilie de con -
du cerea ASF cu reprezen -

tanţii UNTRR, ARTRI, COTAR, APTE,
APULUM şi FORT, Consiliul ASF a in -
tro dus în varianta finală a proiectului
legii, aprobată în ședința din 5 aprilie,
numai două puncte integral, alte două
parțial, iar restul de 8 le-a aruncat la
coș. Totul s-a aflat abia peste o săp -
tă mână, de la Parlament. Revoltați,
transportatorii acuză că „în forma ac -
tuală, proiectul de lege RCA nu soluțio -
nează cea mai importantă proble mă,
care a generat protestele trans porta -
to rilor și a condus la demararea dis -
cuțiilor cu Autoritatea de Su prave -
ghere Financiară, pentru identificarea
modalităților prin care să se realizeze
un sistem de control al tarifelor de pri -
mă RCA, pe elemente de cost fun -
damentate, general acceptate de asi -
gu rători, asigurați și ASF”. 

„Dacă acest proiect de lege RCA
ar urma să fie adoptat, ne-am putea
trezi din nou cu majorări ale tarifelor
RCA, iar reprezentanții ASF vor fi din
nou mirați că tarifele RCA cresc, deși
ei au avut «cele mai bune intenții».
Ac tualul proiect de lege nu oferă pre -

dic tibilitate pe o piață cu o concurență
per turbată, unde aparent fiecare face
ce vrea, iar arbitrul ASF este depășit”,
a declarat Radu Dinescu, secretar ge -
neral UNTRR.

Situația reală
Iată situația reală a celor 12 pro -

pu neri primite de ASF dar neintroduse
în noul proiect de lege RCA trimis la
Par lament, potrivit UNTRR:

1. Identificarea modalităților prin
care să se realizeze un sistem de
con trol al tarifelor de primă RCA, pe
ele men te de cost fundamentate.

Din proiectul de lege nu reiese clar
fap tul că s-a identificat un mecanism
de control al modului de fundamentare
a tarifelor de primă RCA.

2. Eliminarea contractului de
asi gurare RCA din proiectul de
lege.

Conform prevederilor articolului 4,
actualul proiect de lege menține con -
trac tul RCA cu obligații de furnizare a
in formațiilor de către asigurat și cu
drep tul asigurătorului de a majora pri -
ma RCA dacă informațiile nu au fost
corecte.

3. Asigurarea posibilității ca po -
li țele de asigurare să fie încheiate
între 1 lună și 12 luni calendaristice.

Această propunere a fost in tro -
dusă de catre ASF în proiectul de lege,
conform aceluiași articol 4.

4. Posibilitatea suspendării po -
liței de asigurare RCA pe perioada
cât autovehiculul este imobilizat
din diferite motive.

Această propunere a fost intro du -
să, însă fără a se înțelege în mod clar
în ce situații este aplicabilă. Suspen -
da rea poliței de asigurare RCA se poa -
te face doar în două situații, pe pe rioada
suspendării dreptului de circulație al
vehiculului, conform pre ve derilor legale,
și pe perioada imo bi lizării vehiculului,
potrivit punctului 6 din articolul 5.

5. Să fie asigurată posibilitatea
de contării directe între asigurat și
asi gurător.

Această propunere a fost intro -
dusă de către ASF, conform articolului
23 din proiectul de lege RCA.

6. Stabilirea prin lege sau norme
a documentelor care vor constitui
do  sarul de despăgubire, pe tipuri
de evenimente. Astfel, plata des pă -
gu birii să se facă în maximum 30
de zile.

Această propunere nu a fost intro -
du să, iar, potrivit articolului 18 din pro -
iec tul de lege, ASF le oferă compa ni -
ilor de asigurări un termen de cel mult
3 luni de la data înaintării cererii de des -
păgubire de către asigurat ori de către
partea prejudiciată să notifice dacă au
aprobat, în totalitate sau par ţial, pre -
ten ţiile de despăgubire. După care, des -
pă gubirea se va plăti de către asi gu ră -
torul RCA în maximum 10 zile de la
data depunerii documentelor ne cesare
stabilirii răspunderii şi cuan ti ficării dau -
nei, sau de la data la care asi gurătorul
RCA a primit o hotărâre jude cătorească
definitivă ori acordul entității de solu țio -
na re a litigiului cu pri vire la suma de
des păgubire pe care este obligat să o
plă tească. Prac tic, asiguratul ar putea
aș tepta până la 100 de zile ca să fie
despăgubit, asta după ce a plătit în anul
respectiv un tarif triplu față de anul an -
te rior pentru polița RCA, deși nu a cau -
zat nicio daună. Inadmisibil!
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7. Introducerea unui capitol dis -
tinct în lege care să reglementeze
pri mele de asigurare, transparen ti -
za rea modului de calcul al primei
RCA și prezentarea modului de cal -
cul actuarial.

Conform articolului 16, asigurătorul
RCA prezintă asiguratului sau po ten -
ţia lului asigurat, la solicitarea acestuia,
calculul actuarial şi indicatorii utilizaţi
pri vind modul de determinare a primei
de asigurare, cerința transportatorilor
rutieri fiind respectată doar parțial.

8. Stabilirea penalităților de în -
târ ziere la plata daunelor pentru fir -
mele de asigurare la 0,2% pe zi de
întârziere.

Prin noul proiect de lege, ASF pro -
pune să scadă aceste impuneri la ni -
velul ROBOR plus o marjă anualizată
de 30 de puncte procentuale pentru
în treaga sumă de despăgubire cuve -
nită sau la diferenţa de sumă nea chi -
ta tă, ceea ce înseamnă doar 0,09%
pe zi de întârziere. În acest mod,
asigu ratul care este obligat la penalități
de întârziere la plata obligațiilor bu -
ge tare de 0,2% pe zi de întârziere va
suporta și diferența de 0,11%, pe cos -
turi de finanțare proprii. Să înțelegem
că trebuie subvenționați asigurătorii,

așa cum propune ASF, prin textul de
lege?!

9. Eliminarea obligației de furni -
za re a informațiilor istorice de către
asigurat.

Această propunere nu a fost intro -
dusă în textul de lege. Obligativitatea
se menține în proiectul de lege, con -
form punctelor 7, 9, 10 și 11 din arti -
co lul 4.

10. Introducerea obligativității
ASF de a calcula un tarif de refe -
rin ță pe categorii specifice și aplica -
rea sistemului bonus-malus în func -
ție de valoarea daunei și nu a
nu mă rului de evenimente.

Această propunere nu a fost in -
clusă în actualul proiect de lege.

11. Introducerea de sancțiuni
pen tru asigurători în cazul tran s -
mi terii eronate de date și informații
către ASF.

Această propunere nu a fost in -
clusă în actualul proiect de lege.

Numai 2 din cele 12 puncte
propuse de transportatori au fost
preluate integral și alte 2 parțial în
proiectul de lege aflat în
Parlament.

PUBLICITATE

Radu
Dinescu
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12. Stabilirea modalităților de
res ponsabilizare a conducătorului
auto.

Această propunere nu a fost in -
clusă în actualul proiect de lege.

„Deoarece ASF nu a respectat ce -
rințele transportatorilor rutieri, UNTRR
so licită intervenția urgentă a Parla -
men tului pentru redefinirea rolului
aces tei autorități și angajarea unui
ma nagement independent, care să lu -
cre ze pentru apărarea interesului con -
sumatorului. UNTRR mai atrage aten -
ția Guvernului, Parlamentului și
Pre ședintelui României că indiferența
de care dau dovadă cu privire la criza
din piața RCA va avea efecte negative
de lungă durată, atât în cadrul indus -
triei de transport rutier, cât și a eco -
no miei României”, avertizează Radu
Dinescu.

„Cadou 
otrăvit”
La rândul lor, reprezentanții Aso -

cia ției Societăților de Service Auto
Independente (ASSAI) acuză că noua
variantă a Legii RCA este „un cadou
otrăvit, cu accente anticonstituționale”,
în trucât „a cosmetizat un proiect de
lege menit să protejeze în continuare
in teresele financiare ale corporațiilor
din asigurări”. „Ne întrebăm de ce
Con siliul ASF continuă să își bată joc
de asigurați și să favorizeze firmele de
asigurări? Nu este exclus ca acest
resort să fie unul care să se încadreze
în faptele asimilate celor de corupție,
pentru că a vorbi despre corupție la
ASF este similar cu a vorbi despre
frân ghie în casa spânzuratului. Este
foarte clar că acest Consiliu al ASF
și-a atins limitele, fiind incapabil să
ge ner eze reforma celui mai important
seg ment din asigurări. De aceea, Par -
lamentul României, aflat în slujba
cetățenilor, trebuie să ia în calcul cele
două variante de reformare a Consiliul
ASF: destituirea lui Mișu Negrițoiu sau
demiterea întregului Consiliu al ASF”,
cere președintele ASSAI, Cristian
Mun tean.

„Modul defectuos de constatare a
daunelor reprezintă punctul central
care cauzează cele mai mari probleme
păgubiților RCA; or, tocmai acesta a
fost «omis» în mod deliberat de către
ASF. Aceasta a eliminat obligativitatea
asigurătorilor de a notifica, în termen
de 5 zile lucrătoare de la data avizării
daunei, păgubiții RCA, atunci când
vor să le introducă în cercetări de 90
de zile dosarul de daună. Acest lucru
are ca rezultat faptul că păgubitul își
re pară mașina, crezând în buna cre -
din ță a asigurătorului RCA, iar după
ce depune actele de reparație la asi -
gu rător și observă că nu este despă -
gu bit în termen legal, află abia atunci

că asigurătorul a decis să îi introducă
în cercetări de 90 de zile dosarul de
daună fără ca măcar să îl anunțe”,
explică Muntean.

Amânare 
de 4 luni
Inițial, patronatele din transportul

rutier conveniseră să ceară Guvernului
să aprobe prin Ordonanță de Urgență
modificările din Legea RCA - ultima ei
formă, acceptată de ASF. Erau con -
ști enți că vine campania electorală
pentru locale, apoi vacanţa parla men -
ta ră, iar în toamnă - campania pentru
alegerile parlamentare. Păţiţi cu pro -
mi siuni neonorate de patru luni, liderii
transportatorilor nu mai au acum nici
răbdare, nici încredere, chiar dacă au
obţinut o primă victorie prin returnarea
de către Senat a proiectului Legii RCA
către ASF. Nu s-ar fi gândit în ruptul
capului că Mișu Negrițoiu, pre șe din -
te le ASF, îi va păcăli din nou. Însă
tocmai nepublicarea pe site-ul ASF a
formei finale a proiectului ar fi trebuit
să le dea de gândit. Au aflat abia după
o săptămână, de la Parlament, cum
ara tă draftul: cu totul altul decât con -
veniseră în 4 aprilie la sediul Autorității.

Măsurile trebuie
urgentate
„Noua formă a proiectului de lege

să fie trimisă şi la Guvern, pentru a
da o Ordonanţă de Urgenţă, deoarece
aceasta este singura soluţie pentru
sto parea şi diminuarea tarifelor RCA.
Parlamentarii vor intra în pregătiri pen -
tru alegeri în luna mai, apoi va începe
vacanţa de vară şi, astfel, ar trece

anul fără a se lua măsuri împotriva
creşterii nejustificate a RCA pentru toţi
românii. Putem spune că aceasta este
o primă victorie a noastră, prin retri -
mi terea proiectului de lege de la Senat
înapoi la ASF. În perioada următoare,
vom analiza situaţia, în funcţie de de -
cizia Guvernului. Dacă Executivul nu
îşi va asuma responsabilitatea şi nu
va da OUG, vom muta protestele la
Gu vern. Nu vrem să credem că Exe -
cu tivul sau Parlamentul sunt conduse
din umbră de către aceste multina țio -
na le, care ne căpuşează de ani buni,
în numele aşa-zisei democraţii euro -
pene”, a atenționat Vasile Ştefănescu,
preşedintele COTAR. 

Guvernul 
să uzeze de 
Legea Concurenței
Liderul COTAR dă și o altă va -

riantă Executivului: să uzeze de Legea
Concurenței (Legea 21/1996), care
prevede, la articolul 4, alin. (2) şi (3),
următoarele: 

„Pentru sectoare economice de -
ter minate şi în împrejurări excep ţio -
na le, precum: situaţii de criză, dezechi -
libru major între cerere şi ofertă şi
disfuncţionalitate evidentă a pieţei,
Gu vernul poate dispune măsuri cu ca -
racter temporar pentru combaterea
creşterii excesive a preţurilor sau chiar
blocarea acestora. Asemenea măsuri
pot fi adoptate prin hotărâre pentru o
pe rioadă de 6 luni, care poate fi pre -
lun gită succesiv pentru durate de câte
cel mult 3 luni, cât timp persistă îm -
pr e jurările care au determinat adop -
tarea respectivei hotărâri”;

„În sectoarele economice sau pe
pieţele unde concurenţa este exclusă
sau substanţial restrânsă prin efectul
unei legi sau datorită existenţei unei
poziţii de monopol, Guvernul poate,
prin hotărâre, să instituie forme co -
res punzătoare de control al preţurilor
pentru o perioadă de cel mult 3 ani,
care poate fi prelungită succesiv pe
du rate de câte cel mult un an, dacă
îm prejurările care au justificat adop -
tarea respectivei hotărâri continuă să
existe”; 

„Preţurile produselor şi tarifele
serviciilor şi lucrărilor se determină în
mod liber prin concurenţă, pe baza
cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele
prac ticate în cadrul unor activităţi cu
caracter de monopol natural sau al
unor activităţi economice, stabilite prin
lege, se stabilesc şi se ajustează cu
avizul Ministerului Finanţelor Publice,
cu excepţia celor pentru care, prin legi
speciale, sunt prevăzute alte com pe -
tenţe”.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Vasile
Ștefănescu
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I on Lixandru, membru al grupului
de lucru privind infrastructura din
ca drul Coaliţiei, iniţiator al acestei

pro puneri, ne-a declarat că o notificare
privind această propunere a fost trans -
misă ministrului Transporturilor, Dan
Cos tescu, la sfârşitul lunii martie. „Pâ -
nă acum am primit semnale pozitive
din partea ministrului Transporturilor
privind propunerile pe care Coaliţia
le-a formulat. Am încredere că şi
aceas tă propunere va găsi susţinere,
atât la nivelul Transporturilor, cât şi al
altor ministere, ţinând cont de bene -
fi ciile importante pe care le-ar putea
aduce, atât statului, cât şi pieţei în ge -
ne ral“, a precizat Ion Lixandru.

El a explicat că o astfel de platfor -
mă ar permite un control permanent
al tuturor vehiculelor aflate în trafic,
pri vind valabilitatea ITP, RCA, a rovi -
nie tei, privind achitarea taxei la tre ce -
rea pe poduri, sau neplata taxei loca -
le/pro prietate ori a amenzilor. În
acelaşi timp, ar putea fi reperate vehi -
cu lele cu numere false, fără număr
de înmatriculare sau furate. În acest
context, ar creşte securitatea în trafic,
infrastuctura rutieră ar fi utilizată doar
de către cei care au ITP, RCA, rovi -
nie tă valabile, iar cei care încalcă le -
gea vor fi mai uşor identificaţi şi sanc -
ționați. Sistemul va putea fi folosit, în
paralel, pentru constituirea de dovezi
în instanţă, ceea ce ar conduce la
creş terea veniturilor la bugetul
CNADNR, al asigurătorilor şi Finan ţe -
lor, prin încasarea taxelor şi a amen -
zilor. Benefică va fi, în plus, orientarea
organelor de control în trafic pentru a
opri pentru sancţionare doar contra -
ve nienţii, fără a mai utiliza resurse

uma ne şi materiale prin instituirea de
filtre de control având aceste obiective.

Informaţii 
în timp real
Un sistem electronic de control va

oferi, pe de altă parte, în timp real,
infor maţii privind starea traficului, va -
lorile de trafic pe intervale orare, săr -
bă tori legale, perioade estivale, pre -
cum şi informaţii privind vitezele medii
de deplasare sau tipul de vehicule
(autoturisme, autovehicule pasageri,
co merciale, speciale etc). Astfel, vor
pu tea fi dezvoltate proiecte de infra -
struc tură rutieră în functie de indicatori
reali, vor putea fi dezvoltate parcuri
in dustriale în zone care au deja un
tra fic industrial sau comercial, vor pu -
tea fi construite exact acolo unde sunt
necesare parcări sau staţii de carbu -
ranţi. Alte avantaje pe care le va oferi
platforma ţin de stabilirea punctelor

pentru vehiculele de intervenţie, de
so luţii de fluidizare a circulației prin
apli caţii GPS, precum şi de identifi ca -
rea rapidă a unor ambuteiaje. Astfel,
sis temul va permite, în timp real, redi -
ri jarea traficului pe rutele deschise prin
informaţii transmise prin undele radio,
panouri de afisaj, aplicații mobile pe
te lefon sau pe sistemele GPS de la
bor dul vehiculelor conectate la sistem. 

Având în vedere toate aceste
avan taje, membrii grupului de lucru
pen tru Infrastructură din cadrul Coa -
liţiei pentru Dezvoltarea României
spriji nă şi solicită autorităţilor imple -
men ta rea sistemului electronic de mo -
nitorizare si control asupra traficului
rutier, care va avea un impact direct
în evoluţia mediului de afaceri, gene -
rând creştere economică și condiţii
favorabile pentru investiții private.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Grupul de lucru privind infrastructura, din cadrul Coaliţiei pentru
Dezvoltarea României, a transmis ministrului Transporturilor o
propunere privind realizarea unui sistem electronic de
monitorizare a traficului rutier, care să funcţioneze având ca
fundament bazele de date unificate ale Registrului Auto Român,
DRPCIV (evidenţa vehiculelor înmatriculate), CNADNR (roviniete),
CEDAM (RCA) şi Ministerului Finanţelor (taxe şi amenzi). Totul pe o
platformă comună administrată de Ministerul Comunicaţiilor sau
de către o altă structură subordonată acestuia. Există, însă,
deschidere din partea autorităţilor?

Monitorizarea traficului
poate face diferenţa

Exploatarea sistemului va genera
fonduri suficiente pentru
acoperirea investiţiei şi a
intreţinerii de la beneficiarii direcţi:
CNADNR, asigurători, Ministerul
Finanţelor.

Ion Lixandru
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Ziua Cargo: Mai există
posibile capcane legate
de MiLoG?
Zsolt Gogucz: Pentru firmele de

transport internațional, Germania pre -
zin tă un interes major, la fel ca și Fran -
ța, prin poziția lor, prin suprafața geo -
gra fică și, bineînțeles, prin dez vol ta rea
economică pe care o au. Ast fel, MiLoG
a reprezentat o problemă foar te com -
pli cată. Încă de la apariția legii, am trimis
adrese către autoritățile germane, în
care am întrebat dacă diur na este luată
în considerare ca pla tă pentru șofer şi
răs punsul a fost întotdeauna negativ.
Abia după mai bine de un an a fost pu -
bli cat pe site-ul vămii germane textul
ex plicit prin care se admite diurna ca
mo dalitate de plată. Este o schimbare
de atitudine semnificativă, care vine
pro babil și ca ur mare a presiunilor inter -
na ționale. Totuși, legea este în vigoare
și trans por tatorii trebuie să fie atenți,
pentru a nu risca să fie sancționați. 

Un operator care trece prin Ger -
ma nia trebuie să-şi declare şoferul.
Le gea spune că aceia care efectuează
ac tivităţi mobile trebuie să facă o de -
claraţie care să nu acopere o perioadă
mai mare de 6 luni de zile.

La început, era un formular în care
trebuia înscris numele şoferului, data
naşterii, data începutului şi sfârşitului
activităţii. În iunie 2015, s-a schimbat
formularul şi s-a mai introdus încă o
ru brică, şi anume numărul de intrări.
Dacă nu ştii câte încărcări şi descăr -
cări vei avea, sfatul meu este să indici
un număr pe care în mod cert îl vei
atin ge. Dacă o să fii peste acest nu -
măr nu este neapărat o problemă, dar
să nu fi sub acest număr, adică să nu
se declare mai mult.

Bineînțeles, am întrebat cât de
exact trebuie să fie precizat numărul
de intrări. Autoritățile germane au spus
că, dacă nu știu să estimez câte intrări
voi avea minim, atunci sunt obligat să
trimit înregistrarea de fiecare dată
când întru. Bineînțeles, acest mod de
lucru ar însemna un efort birocratic
exa gerat.

Mare atenție la neconcordanțe, o
gre șeală de dată, de exemplu, va atra -
ge invalidarea actului.

În cazul în care ai observat că ai
gre şit, poţi să trimiţi o declaraţie recti -
fi cativă, dar plăteşti penalităţi la ea.
Însă dacă te prinde controlul, trebuie
să plăteşti şi amendă.

Cum se gestionează
intern aceste documente?
În cazul firmei noastre, am fixat

două perioade de declarare; la înc e -
pu tul anului, facem o declaraţie pentru
şo ferii pe care îi avem, până în data
de 30.06. Între timp, dacă vine un șo -
fer nou, nu îl declarăm până în 30.06.
Astfel putem gestiona mai ușor
lucrurile.

Noi avem un dosar pregătit, în
care sunt trecute raportările pentru
orice moment. Totodată, operatorii ar
tre bui să păstreze îndosariate rapoar -
te le privind confirmarea de primire a
do cumentelor transmise pe faxul vămii
ger mane. Faxul Vămii germane este,
pro babil, un robot care păstrează in -
for mația. 

În plus, avem un tabel în Excel, în
care notăm numele şoferului şi dia -
gra ma activității pe teritoriul Germaniei
– identificăm orele de pauză, cele de
lucru, precum și alte activităţi. Sub le -
gea MiLoG, plata de 8,5 euro/oră im -
plică toate orele lucrate şi orele pe -
tre cute pentru alte activităţi, care se
con sideră tot ore lucrate. Astfel, cal -
culăm cu ușurință totalul orelor care
trebuie plătite. 

Începând de anul acesta, trebuie
folosit cursul de schimb din ziua plăţii
sau din ziua întocmirii ștatului de plată.
Suma de 8,5 euro/oră are 2 com po -
nen te: diurna și salariul brut al şofe -
ru lui din România, care este calculat
din salariul brut împărţit la orele lucrate
ale fiecărei luni.

Firma noastră utilizează cardurile,
iar şoferii au card de lei pentru salariu
şi card de euro pentru diurnă. Astfel,
pu tem dovedi cu ușurință respectarea
prevederilor MiLoG.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

MiLoG - diurnele sunt acceptate
Acceptarea diurnelor ca modalitate de plată a șoferilor scoate
Germania din zona țărilor cu legislație ce influențează direct
performanțele financiare ale firmelor românești de transport. Însă
respectarea MiLoG cere transportatorilor un nivel ridicat de
atenție și un important efort birocratic. Am discutat despre aceste
aspecte cu Zsolt Gogucz, Managing Director Kefren Expres.

„Acoperirea prin diurnă a
salariului minim prevăzut de
legislația germană a simplificat
mult lucrurile. Economiile față de
integrarea acestor sume în salariul
brut, purtător de taxe și impozite,
pot fi comparate, ca și impact, cu
scăderea prețului carburantului,
înregistrată anul trecut.“

Explicații și traduceri ale
documentelor puteți găsi pe
www.kefren.ro, la secțiunea
„MiLoG“.

Posibilități prin care vă puteți conforma
cerințelor „MiLoG“:

1. Contravaloarea orelor lucrate pe teritoriul Germaniei se va calcula: 
(ore DE x 8,50 euro x curs euro) – (ore DE x salariu pe oră RO), 
iar rezultatul se va adăuga la salariul brut.
2. Legea Germană recunoaște noțiunea de diurnă, dar limitează la 2/3 din
diurnă suma ce se poate include în salariu, respectiv în cei 8,50 euro pe oră.
Exemplu: dacă șoferul primește 51 euro, firma poate include în calculul de
salariu doar 34 euro, ceea ce ar reprezenta 4 ore lucrate pe teritoriul
Germaniei.
3. În cazul în care firma acordă diurnă, dar aceasta nu trebuie decontată,
atunci contravaloarea orelor lucrate pe teritoriul Germaniei se poate acoperi
în întregime din diurnă.





S căderea consumului de carbu -
rant, mase cât mai reduse,
sigu ranță la un nivel înalt, pro -

te jarea mediului sunt câteva dintre
direcțiile avute în vedere de către DAF.
Constructorul își dorește să răspundă
cât mai bine și mai complet provo că -
rilor întâmpinate de transportatori și,
astfel, a dezvoltat o serie de inovații,
precum modul silențios pentru cami -
oa nele care intră în zone urbane cu
res tricții privind poluarea fonică, Pre -
dic tive Cruise Control, frână de motor
îmbunătățită, sistem de evaluare a
performanțelor șoferului, înălțime de
cuplare scăzută pentru capetele trac -
tor destinate transporturilor de tip
„mega”...

Am putut aprecia noile sisteme în
cadrul unei sesiuni de drive-test, orga -

ni zată de către producătorul olandez
în Spania, în apropiere de Barcelona.

LF ediția 2016
Seria LF destinată distribuției a

pri mit câteva îmbunătățiri importante.
Astfel, motorul PX-5, de 4,5 l, a suferit
modificări ce asigură o scădere su pli -
men tară a consumului de carburant
cu 5%. Totodată, pentru motorizarea
de 6,7 l, PACCAR PX-7, este dispo -
ni bilă o transmisie automată AS
Tronic, cu 12 trepte.

Alte 4% pot fi economisite la con -
sumul de carburant datorită unei
aerodinamicități îmbunătățite, cu aju -
torul noilor spoilere.

Pentru a răspunde cât mai precis
ne voilor de transport, LF poate fi livrat

în mai multe variante de ampatament,
de până la 6,9 m, astfel atingând o lun -
gi me maximă de 9 m pentru zona de
mar fă. Un ampatament atât de mare
a făcut posibilă echiparea autove hi -
cu lului cu un rezervor generos pentru
car bu rant (maxim 1.240 l). Creșterea
au to nomiei a fost realizată ca un răs -
puns la diferențele importante ale pre -
țu lui carburantului în diferite țări euro -
pene. Astfel, firmele de transport vor
putea să programeze alimentările în
stațiile cu cele mai bune tarife.

Opțional, LF poate fi dotat cu
sistem LED pentru luminile din spate
și pregătire pentru generatorul agre -
ga tului frigorific, în cazul motorizării
PX-5.

Bineînțeles, șoferul rămâne ele me -
ntul central în ecuația unui trans port
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Producătorul olandez își continuă misiunea de a maximiza
eficiența transporturilor, lansând o serie de inovații menite să
răspundă nevoilor pieței.

Inovațiile
DAF



eficient. Astfel, pe lângă informa țiile
legate de performanțele la șofat,
display-ul central din bordul camioa -
ne lor oferă date legate de timpii de
con  ducere (comunicând cu taho gra -
ful), inspecțiile tehnice și suprastructură.

Silențios când
este nevoie
Pentru putea fi utilizate în ope -

rațiuni ce au loc seara sau în timpul
nopții, camioanele DAF pot fi echipate
cu modul „silențios”. Această funcție
este activată cu ușurință, doar prin
apă sarea unui buton. Modul silențios
presupune activarea unui soft ce
limitează cuplul și puterea motorului.
Treptele de viteză sunt schimbate la

turații mai mici, obținându-se, astfel,
un nivel de zgomot de maxim 72 dB,
ceea ce asigură primirea certificatului
pentru camioane silențioase.

DAF LF de 7,5 t cu funcția men -
ționată este echipat cu motorul
PACCAR PX-5 de 152 CP sau 184
CP. Funcția este, de asemenea, dis -
po nibilă și cu motorul MX-11 de 10,8 l
ce dezvoltă puteri între 286 CP și 435
CP. Modelul XF „silențios” este dis po -
nibil doar în varianta de motorizare
MX-11 de 435 CP.

Prin această funcție, DAF oferă
transportatorilor posibilitatea de a utiliza
camioane standard, diesel (teh no logie
ce oferă încredere și nu nece sită o
infrastructură specială), în zone care
păreau, la un moment dat, des ti nate
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autovehiculelor ce utilizează carburanți
alternativi, precum gazul natu ral. Astfel,
camioanele se înca drea ză în restricțiile
impuse de auto rități, având un preț de
achiziție com pe titiv (semnificativ mai
redus decât cel al vehiculeloor GNC)
și putând fi, totodată, utilizate în
operațiuni de trans port pe distanțe
lungi, fără grija identificării stațiilor de
alimentare (as pect pe care posesorii
de vehicule GNC trebuie să îl aibă
permanent în vedere).

Versatilitate
și diversitate
Modelul CF EURO 6 poate fi acum

echipat cu motor PACCAR PX-7, în
mai multe variante, cu trei punți. Astfel,
operatorii de transport au la dispoziție
un vehicul cu masă utilă superioară,
echipat cu un motor eficient de 6,7 l,
cu șase cilindri și putere de 283 CP
sau 314 CP.

Gama CF a fost lărgită cu un
model ce include montarea unei punți
trei simplă, de 7,5 t, înapoia punții
spate de 13 t. Astfel, se ajunge la o
masă totală de aproximativ 19 t și pot
fi realizate combinații cu mase de
până la 32 t. Pentru aplicații mai grele,
pun tea trei poate fi dublă. Acolo unde
este necesar un plus de manevra bi -
litate, DAF poate livra modelul CF cu
puntea trei viratoare.

91 cm – înălțimea
de cuplare
Tot mai multe țări din UE și-au

inten sificat controalele privind respec -
tarea înălțimii maxime de 4 m a vehi -

cu lelor. Astfel, operatorii care reali -
zea ză transporturi „mega” sunt în peri -
col de a fi amendați, mai ales că s-au
înmulțit dispozitivele de măsurare
dinamică (camioanele sunt măsurate
în mers) și sunt țări unde toleranța
este zero.

Astfel, DAF a dezvoltat un cap
trac tor cu înălțime de cuplare de doar
91 cm. Această performanță a fost ob -
ținută printr-un nou model de șa pentru
cuplare, noi anvelope având înălțime
mai mică și un nou sistem pentru mon -
tarea punții spate.

Anvelopele utilizate pentru puntea
spate sunt 315/45R22.5, în timp ce
pen tru putea față sunt folosite anve -
lo pe 315/45R22.5 sau noile
375/45R22.5. Aceastea din urmă au

fost dezvoltate în colaborare cu Good -
year, în exclusivitate pentru DAF.

Rezultatul este notabil, proprie tă țile
dinamice ale autovehiculului fiind ase -
mă nătoare cu ale unui autovehicul stan -
dard, aspect pe care am putut să îl con -
statăm și cu ocazia sesiunii de drive-test.
În plus, pentru a ușura tre ce rea peste
denivelări, autovehiculul se înalță cu
ajutorul pernelor, prin sim pla apăsare a
unui buton montat pe bord, la viteze mai
mici de 30 km/h. Reprezentanții DAF au
precizat faptul că tractoarele „mega” au
un consum puțin mai ridicat față de
varianta stan dard, cu aproximativ 3%.

Radu BORCESCU
Barcelona, Spania

radu.borcescu@ziuacargo.ro





.................................................................................................................................................... aprilie 201624

P
R

E
M

IE
R

Ă

Camioane
interconectate
C u o istorie puternică în spate,

de peste 30 de ani, în materie
de cercetare în domeniul de

con dus autonom, Daimler a demon -
strat că acest timp de așteptare a
meritat.

Demonstrație
de putere
Premiera mondială a reprezentat-o

faptul că trei camioane Mercedes-
Benz Actros ce rulau pe un drum pu -
blic, autostrada 52 din zona orașului
Düsseldorf, s-au conectat wireless în -
tre ele și au rulat în regim de convoi.

Acestea au circulat în regim autonom,
liderul plutonului fiind primul camion,
fiind „conduse” de către sistemul High -
way Pilot Connect al acestuia, la care
camioanele s-au conectat în prealabil.
La volanul fiecărui camion s-a aflat
câte un șofer care a supervizat com -
por tamentul în trafic al vehiculelor tes -
ta te, dar într-o poziție relaxantă, cu
mâi nile împreunate la ceafă. În cadrul
premierei, organizatorii au simulat și
situații mai delicate, precum frânarea
de urgență, schimbarea benzii de ru -
la re sau interpunerea între camioanele
conectate a unui alt vehicul, sistemele
de  evitare a coliziunilor cu care au

fost echipate camioanele acționând
prompt și în deplină siguranță la fie -
ca re solicitare. 

Highway
Pilot Connect
La baza acestui sistem stă conec -

ti vitatea wi-fi între camioane. Pentru
ca un camion să îl „vadă” pe celălalt,
este necesar ca ele să fie echipate
cu Highway Pilot, iar distanța ce le
des par te să nu depășească 50 m. Cel
care se află în față, primul camion,
tre buie să activeze opțiunea Highway
Pilot Connect, prin care devine liderul

Daimler a organizat, la finalul lunii martie, Shaping Future
Transportation, eveniment în cadrul căruia a fost testat în
premieră mondială sistemul Highway Pilot Connect.



con voiului, iar cei din spate, în acel
moment, pot activa această conexiune
și să treacă, astfel, într-un regim au -
to nom de rulare. Chiar dacă acest sis -
tem nu înseamnă autonomie comple -
tă, șoferului fiindu-i solicitat să preia

„frâ iele” în anumite situații, este un
mare pas înainte în materie de sigu -
ran ță rutieră. În linii generale, acest
sis tem se ajută de radare, senzori și
ca mere, pentru a menține o distanță
de siguranță de 15 m între camioane
și o viteză constantă. Datorită distanței
reduse, frecarea cu aerul este mai
mică, rezultând economii de com bus -
ti bil, mai mici sau mai mari, în funcție
de poziția ocupată în pluton, dar și
emi sii reduse de noxe. Ca medie, con -
sumul per convoi poate să scadă cu
până la 7%, liderul având o economie
de 2%, al doilea camion 11% iar cel
de-al treilea 9%. Mulțumită tehnologiei
dis ponibile, toți ce fac parte din convoi
sunt informați cu privire la trafic, be -
ne ficiind de un display pe care este
re dată imaginea video captată de pri -
m ul camion. Bineînțeles că totul tre -
buie făcut în cadru legal și respectând
toate normele de siguranță, astfel că
folo sirea Highway Pilot Connect pe
dru murile publice este permisă, mo -
men tan, doar în statul Baden-Würt -

tem berg din Gemania, unde acesta
poate fi folosit pe autostrada A81, ce
leagă lacul Costance de Würzburg,
ex cluzând zona Stuttgart.

Investiții
în conectivitate
Conectivitatea și-a făcut loc în stra -

tegia de dezvoltare Daimler încă de
acum trei ani, iar acum acest lucru a
luat și formă prin înființarea unei divizii
noi, Digital Solutions & Services, ce va
deservi totalul de activități de conec ti vi -
tate ale vehiculelor co mer ciale grele
Mer ce des-Benz. La nivel mondial, sunt
mai mult de 365.000 de camioane, au -
to buze și utilitare ușoare echi pate cu
sis teme de telematică FleetBoard și De -
troit Connect (în SUA), iar, până în 2020,
se vor investi aproximativ 500 mi lioane
de euro pentru implementarea conecti -
vi tății și a vehiculelor autonome în piață.

Tranziția către
camioane autonome
a început!
Chiar dacă Mercedes-Benz Future

Truck 2025 este, pentru un moment,
doar un concept, tehnologia a început
să fie folosită în producția de serie. Pri -
mul pas, echiparea modelului Ac tros cu
Highway Pilot, s-a dovedit a fi un suc -
ces. Odată cu această mișcare re pre -
zen tată de Highway Pilot Con nect, ne
apro piem și mai mult de trans portul „de
mâine”. Încă mai există o serie de ba -
rie re care stau în calea „li beralizării”
con voaielor de camioane co nectate în
toată Europa. Acestea nu sunt de na -
tu ră tehnică, demon strân du-se că teh -
no logic este posibil deja, ci mai degrabă
sunt cauzate de diferențele legislative
dintre statele mem bre ale UE. Dar
numai mâine nu-i poimâine…

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Düsseldorf, Germania
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Camioanele interconectate au trecut granițele
Un număr de șase convoaie de camioane interconectate au călătorit inter-
țări. La numai două săptămâni de la premiera mondială a lui Daimler, de la
Düsseldorf, etapa finală a programului European Truck Platooning Challenge
2016 a captat atenția internațională. Programul a fost organizat de Olanda,
reprezentând un punct important pe agenda țării ce deține președinția Uniunii
Europene. Participanții la acest program, membri ai ACEA (Asociația
Constructorilor Europeni de Automobile), au fost DAF Trucks, Daimler
Trucks, Iveco, MAN Truck & Bus, Scania și Grupul Volvo. Fiecare a avut un
„convoi” de camioane conectate pe drumurile Europei, cu destinația portul
Rotterdam, unde au ajuns cu succes și în siguranță, fiind așteptate de
Melanie Schultz van Haegen, ministrul Infrastructurii și Mediului din Olanda,
mare susținătoare a proiectului.

Convoiul de camioane
Mercedes-Benz rulând

autonom grație sistemului
Highway Pilot Connect.



.................................................................................................................................................... aprilie 201626

L
A

N
S

A
R

E

România produce 
9G-TRONIC pentru Daimler

L a evenimentul de lansare
oficia le a producției, Falk
Pruscha, noul director al Star

As sembly, a fost gazda unor invitați
importanți precum Markus Schäfer
(mem bru al Consiliului de Admi nis tra -
ţie al diviziei Mercedes-Benz Cars,
responsabil pentru producţie şi Supply
Chain Management), Costin Borc (Vi -
ceprim-ministru, Ministrul Economiei,
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri) și Frank Deis (director pentru
producţia de sisteme de antrenare din
cadrul Mercedes-Benz Cars şi respon -
sa bil de locaţie în cadrul fabricii Mer -
ce des-Benz din Untertürkheim).

Investiție majoră
Pentru extinderea capacităţii,

Daim ler plănuiește să investească, în
total, peste 300 de milioane de euro
şi creează peste 500 de noi locuri de
mun că în cadrul filialei Daimler din
Ro mânia, Star Assembly. Noua incintă
de producţie realizată corespunde, din
punct de vedere al suprafeţei, unui
nu măr de aproximativ zece terenuri
de fotbal. La efectuarea lucrărilor de
construcţii s-au utilizat aproximativ 500
de kilometri de cabluri şi 5.000 de tone
de metal. În prezent, Daimler are, în
cadrul filialelor din România, Star
Transmission şi Star Assembly, în cele
două puncte de lucru disponibile,
peste 1.800 de angajaţi. Societatea
Star Transmission, înfiinţată în anul
2001, produce la sediul din Cugir roţi
din ţate, arbori, precum şi componente
prelucrate mecanic pentru motoare,
trans misii şi sisteme de direcţie. În
plus, în cadrul acestei locații, se află
cen trul de tehnologie, precum şi un
spa ţiu de instruire. Filiala Star Assem -
bly a fost înfiinţată în anul 2013 la lo -
ca ţia din Sebeş, iar lansarea producţiei
cutiei de viteze automate cu cinci trep -

te s-a realizat în acelaşi an. În anul
2014, pe poarta fabricii a ieşit prima
cutie de viteze cu dublu ambreiaj, cu
şapte trepte. Mercedes-Benz asigură
fabricarea cutiilor automate de viteze
în cadrul unei structuri flexibile, cu re -
pre zentanţa din Untertürkheim ca fa -
bri că principală, iar lucrările de montaj
pentru cutiile de viteze sunt efectuate
în România. Personalul filialei din
România a beneficiat de in stru ire in -
tensă în cadrul unui program de cali -
fi care care a durat mai multe luni şi a
fost organizat în cadrul pro duc ţiei de
cutii de viteze de la Unter tür kheim,
pentru a se familiariza cu toate pro -
ce sele de montaj.

9G-TRONIC
Mercedes-Benz proiectează şi

produce de peste 50 de ani cutii au to -

mate de viteze de calitate su pe rioa ră,
care asigură un confort remarcabil de
cuplare a treptelor, eficienţă ener ge -
tică optimă şi durabilitate fiabilă. Pri -
ma cutie automată de viteze cu nouă
trepte disponibilă la nivel mondial
pentru modelele premium cu tracţiune
spate, integrală, hibrid sau hibrid Plug-
In se impune prin confortul remarcabil
de antrenare şi procesele de cuplare
a proape imperceptibilă a treptelor de
vi teză. Aceste performanţe produc
efec  te pozitive în special cu privire la
efi cienţă, precum şi la confortul sonor.
La lansarea pe piaţă, 9G-TRONIC a
fost disponibilă pentru început la mo -
de lul E 350 BlueTEC. GLE Coupé
(C 292) a fost prima serie echipată încă
de la lansare cu această cutie automa -
tă inovatoare. În prezent, toate mo de -
lele disponibile pentru lansarea pe pia -
ţă din cadrul noii clase E sunt echi pate
în versiunea de serie cu noua cu tie
automată cu nouă trepte 9G-TRONIC.
În anii următori, 9G-TRONIC va fi uti -
li za tă pentru aproape toate seriile cu
mo torul montat longitudinal.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Star Assembly, subsidiara Daimler din România, a lansat, la
începutul acestei luni, producția cutiei de viteze automată, cu 9
trepte, 9G-TRONIC. Pentru a extinde capacitățile de producție,
Daimler va investi la Sebeș peste 300 de milioane de euro și va
crea noi de locuri de muncă.

Markus Schäfer, membru al Consiliului de administraţie al diviziei
Mercedes-Benz Cars, responsabil pentru producţie şi Supply Chain
Management: „Prin extinderea activităţilor de producţie a cutiilor de viteze la
Sebeş, dispunem de posibilitatea de a acoperi mai flexibil şi mai eficient
suplimentarea cererii de cutii automate. Extinderea producţiei de cutii de viteze
în România reprezintă o completare optimă pentru activitatea noastră globală
de fabricarea a sistemelor de tracţiune, cu sediul principal în Untertürkheim”.

Momentul oficial de semnare a
primei cutii de viteză 9G-TRONIC
produsă la Sebeș.
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„C onti Hybrid HT3 445/45
R 19,5 a câştigat în faţa
a peste 5.000 de în scri -

eri. Acceptăm acest premiu cu bucurie
şi mândrie. Premiul pentru Design iF
re cunoaşte standardele înalte pe care
le aplicăm în permanenţă în dez vol -
ta rea anvelopelor noastre în ceea ce
priveşte performanţa, siguranţa şi
eficienţa – ceea ce, desigur, se poate
vedea şi în designul acestora,” a de -
clarat Constantin Batsch, Vicepre şe -
dinte al Regiunii de Afaceri în An ve -
lo pe pentru Camioane EMEA.

Anvelopa cu profil jos a ocupat pri -
mul loc la categoria „Produse” şi a
impre sionat juriul format din 58 de per -
soa ne, reprezentând experţi in ter -
naţionali în design, în baza calităţii
desig nului, inovaţiei, siguranţei, com -
patibilităţii cu mediul şi a altor impor -
tante criterii. 

Anvelopa care
mută munții
Prin Conti Hybrid HT3 445/45 R

19,5, Continental oferă o anvelopă
pen tru camioane deosebit de durabilă
şi eficientă din punctul de vedere al
con sumului de combustibil, dezvoltată
spe cial pentru transporturi volu mi -
noase. 

Carcasa reşapabilă îmbunătăţeşte
amprenta de carbon a companiilor de
transport şi aduce o contribuţie po zi -
ti vă transporturilor de marfă suste na -
bile şi favorabile mediului înconjurător. 

Asemenea tuturor anvelopelor de
la producătorul german de anvelope
premium, Conti Hybrid HT3 445/45 R
19,5 a dost dezvoltată la depar ta men -
tul de design intern din sediul Conti -
nen tal din Hanovra-Stöcken. 

Departamentul de design dezvoltă
conceptele de design de marcă, apli -
caţie şi alte concepte aferente acestui
segment, pentru toate gamele de an -

ve lope. Scopul designerilor de pro du -
se este de a face caracteristicile teh -
nice ale anvelopelor vizibile. De
asemenea, designerii creează un
aspect distinctiv pentru fiecare familie
de anvelope, reunind toate produsele
într-o gamă de anvelope. În plus, ace -
ştia se asigură de faptul că marca de
anvelope Continental poate fi recu -
nos cută în fiecare produs.   

Premiu recunoscut
internațional
Competiţia de Design iF este orga -

nizată anual de către iF International
Forum Design GmbH, începând cu
1954. 

Produsele premiate au fost ono -
ra te în timpul unei ceremonii oficiale,
des fășurate pe 26 februarie 2016, la

BMW Welt, în München, fiind eviden -
ția te cu emblema iF Design, recu nos -
cută la nivel internaţional. Ca parte a
premiului, Conti Hybrid HT3 445/45 R
19,5 a fost, de asemenea, expusă la
expoziţia iF Design din Hamburg.  

Conti Hybrid HT3 445/45 R 19,5
se caracterizează printr-o capacitate
de sarcină mare şi durată de viață ex -
ce lentă, un diametru redus. Cu o sar -
ci nă pe punte de 9 tone, profilul anve -
lopei pentru camioane permite cea
mai bună utilizare a înălţimii sarcinii
interne de 3 metri, atunci când este
u tilizată pe semiremorcile mega line -
re lor. 

Conturul optimizat al anvelopei şi
distribuirea echilibrată a sarcinii au ca
re zultat un model uniform de uzură a
an velopei pentru camioane şi con tri -
bu ie la o durată de serviciu mare.

Anvelopa Conti Hybrid HT3, cu profil jos, cu dimensiunea 445/45 R
19,5, a primit Premiul pentru Design iF la categoria „Produse”.
Conti Hybrid HT3 impresionează prin calitatea designului, prin
inovaţie, siguranţă şi compatibilitate cu mediul, remarcându-se
printr-un randament kilometric mai mare, precum şi prin faptul că
oferă cu 5 procente mai puţină rezistenţă la rulare, pentru utilizare
eficientă din punctul de vedere al consumului de combustibil la
mega linere, în transporturi regionale și pe distanțe mari.

Conti Hybrid HT3
a câştigat Premiul
pentru Design iF
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Eficiența consumului de combustibil
Mulţumită unei reduceri de 15 procente a rezistenţei la rulare în comparaţie
cu modelele anterioare, Conti Hybrid HT3 445/45 R 19 se califică pentru
eticheta UE „B”, în categoria eficienţei consumului de combustibil. Acest
lucru înseamnă că anvelopa pentru camioane reduce consumul de
combustibil atât la transporturi regionale, cât și pe distanțe mari.

Constantin
Batsch
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M odelul T a marcat, în 2013,
în ceputul unei noi ere în is -
toria Renault Trucks. Votat

Ca mionul Anului 2015, acesta s-a fă -
cut rapid remarcat în rândul clienților
pen tru calitatea construcției sale și
pen tru eficiența sa energetică. De par -
te de a se mulțumi cu aceste succese,
Renault Trucks conduce acum lucru -
rile către un alt nivel. 

„Feed-back-ul din partea clienților
ne arată că T oferă performanțe ne -
aș teptate în ceea ce privește consu -
mul de combustibil și calitatea în con -
du cere”, explică Sophie Riviere,
ma na ger pentru gama Long Distance

la Renault Trucks. „Am lucrat pe trei
direcții pentru a crește eficiența cos -
turilor clienților noștri: îmbunătățirea
aerodinamicii pentru reducerea con -
su mului de combustibil, reducerea ma -
sei pentru creșterea sarcinei utile și
încurajarea conducerii economice, prin
intermedul unui sistem predictiv de
navigație GPS.”

Pe aripile vântului
Îmbunătățirea aerodinamicii s-a

inspirat din cea mai recentă experiență
Renault Trucks realizată prin inter me -
diul vehiculului experimental Optifuel

Lab 2. Aceasta a condus la un T 2016
echipat cu un spoiler opțional în cor -
porat sub bara de protecție: „Acest
spoiler poate direcționa curentul de
aer care trece pe sub camion și re du -
ce considerabil rezistența aero di na -
mică, o potențială cauză a unui con -
sum ridicat”, explică Sophie Riviere.
„Mai mult decât atât, acest nou T
prezintă un nou deflector de acoperiș,
mai înalt, fără ramă metalică, acesta
permițând camionului să penetreze
mai ușor aerul”. În funcție de versiune,
clienții pot economisi până la 2% com -
bustibil comparativ cu versiunea ante -
rioară. 

LLaa  mmaaii  ppuuțțiinn  ddee  ttrreeii  aannii  dduuppăă  llaannssaarree  șșii  îînn  uurrmmaa  uunnuuii  ffeeeedd--bbaacckk
eexxttrreemm  ddee  ffaavvoorraabbiill  ddiinn  ppaarrtteeaa  cclliieennțțiilloorr,,  RReennaauulltt  TTuucckkss  TT  ttrreeccee
ddeejjaa  pprriinnttrr--oo  rreeîînnnnooiirree  mmaajjoorrăă,,  ppeennttrruu  aa  ddeevveennii  cchhiiaarr  șșii  mmaaii
eeffiicciieenntt  ddeeccââtt  îînnaaiinnttee  ddiinn  ppuunnccttuull  ddee  vveeddeerree  aall  ccoossttuurriilloorr  ppeennttrruu
cclliieennțții..  VVeerrssiiuunneeaa  22001166  aa  mmooddeelluulluuii  TT  bbeenneeffiicciiaazzăă  ddee
îîmmbbuunnăăttăățțiirrii  llaa  nniivveelluull  șșaassiiuulluuii  șșii  aall  llaannțțuulluuii  cciinneemmaattiicc,,  cceeeeaa  ccee
ppeerrmmiittee  oo  rreedduucceerree  aa  ccoonnssuummuulluuii  ccuu  îînnccăă  22%%,,  ccrreessccâânndd,,  îînn
aacceellaașșii  ttiimmpp,,  ssaarrcciinnaa  uuttiillăă  ccuu  ppâânnăă  llaa  111144  kkgg..  DDee  aasseemmeenneeaa,,
RReennaauulltt  TTrruucckkss  pprreezziinnttăă  OOppttiivviissiioonn,,  uunn  ssiisstteemm  pprreeddiiccttiivv
ddee ccrruuiissee  ccoonnttrrooll,,  ccuu  GGPPSS..

NOUL RENAULT TRUCKS T

Mai puternic,
mai economic
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În ceea ce privește șasiul, eco no -
mia de masă a devenit o prioritate
majoră. Mai multe componente au fost
redesenate sau ușurate, astfel încât
sarcina utilă să poată fi crescută cât
de mult posibil, în beneficiul ope ra to -
ri lor. De exemplu, o nouă axă direc -
toa re și îmbunătățirile aduse sus pen -
siei pneumatice au redus masa
vehiculului cu mai multe kilograme.
Cli enții au acum, de asemenea, po si -
bilitatea de a echipa tractoarele lor cu
o șa de cuplare de aluminiu. „Abor -
da rea noastră în ceea ce privește ma -
sa este foarte asemănătoare cu cea
pe care am adoptat-o pentru ae ro di -
na mică”, explică Sophie Riviere. „Re -
du cerea masei se realizează puțin
câte puțin, obținându-se un rezultat
general semnificativ. În final, clienții
vor fi capabili să își crească sarcina
utilă cu până la 114 kg!”

Eficiență
common-rail
Motoarele DTI 11 și DTI 13 au

bene ficiat, la rândul lor, de un upgrade,
care le permite să își îmbunătățească
substanțial combustia și, astfel, să își
diminueze consumul de combustibil.
Toate respectă standardele Euro 6
etapa C, care vor deveni obligatorii
de la data de 31 decembrie 2016. 

Cel mai important nou element al
aces tor motoare este introducerea
unui sistem de injecție common rail
pe DTI 13. „Fiabilitatea și eficiența
aces tui sistem pe 11 L, în termenii
eco nomiei de combustibil, ne-au con -
vins că ar fi interesant să îl montăm
și pe modelul 13 L”, adaugă Sophie
Riviere. „Deja oferind performanțe
foar te bune, DTI 13 se afirmă ca o

so luție extrem de economică pentru
trans portatorii care operează pe tra -
see cu multe pante sau care trans -
por tă încărcături grele.”Motoarele sunt
cu plate cu o nouă generație de cutii
de viteze manuale automatizate Opti -
driver. 

Opti-Viziunea
traseului 
În afară de îmbunătățirile aduse

ca mionului în sine, Renault Trucks
lan sează, în același timp, o serie de
noi servicii care sunt, la rândul lor,
des tinate reducerii consumului de
com bustibil. Acestea inclut sistemul
pre dictiv de cruise control Optivision,

acum conectat la GPS. Aceasta face
posibilă adoptarea unei trepte de
viteze, a unei accelerații și a unei vite -
ze corespunzătoare traseului urmat.
„Atunci când rulezi în pantă, de exem -
plu, sistemul va profita cât se poate
de mult de inerția vehiculului,” explică
Sophie Riviere. „Și atunci când ajunge
în punctul cel mai înalt al rampei, ve -
hiculul va rămâne în cea mai eco no -
mică treaptă de viteză, deoarece știe
că urmează o pantă.”  

În timpul fiecărei călătorii, sistemul
înregistrează traseul, nu numai pentru
camionul respectiv, ci și pentru toate
celelalte camioane echipate cu Optivi -
sion care au urmat un itinerariu similar.
Se pot obține, astfel, economii de
combustibil încă de prima dată când
un camion parcurge o anumită rută,
dacă un altul echipat cu acest sistem
a parcurs-o anterior. Cu pachetul Fuel
Eco+, care combină pachetul Fuel Eco
(mod de limitare a puterii, eco-cruise
control cu sistem Optiroll, compresor
de aer decuplabil, pompă de direcție
cu flux variabil și sistem de oprire
automată a motorului) cu Optivision,
transportatorii pot reduce consumul
acestor vehicule cu până la 5%.

Cu versiunea T 2016, Renault
Trucks își extinde oferta de soluții de
transport. Cu o sarcină utilă îmbu nă -
tă țită, cu motoare mai eficiente și ser -
vicii care beneficiază de cele mai
recente inovații în domeniul con su -
mului de combustibil, Renault Trucks
face un nou pas înainte, în dorința sa
de a le oferi clienților un camion care
să reprezinte un adevărat centru de
profit.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Renault Trucks oferă posibilitatea de a echipa capetele tractor cu o șa
de cuplare din aluminiu.

Noul deflector de acoperiș, fără ramă metalică, permite îmbunătățirea
coeficientului aerodinamic.
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P entru ediția din acest an, Volvo
Romania a decis să pună la
dispoziția șoferilor două mo -

da lități de înscriere.

1. La centrele
de service 
Ca parte a procedurii de calificare,

șoferii au, în primul rând, posibilitatea
de a-și testa abilitățile conducând un
ino vator Volvo FH cu I-Shift Dual Clutch,
la centrele service Volvo Trucks. Com -
pe tiția este deschisă tu tu ror companiilor
de transport şi con stă în obţinerea celui
mai mic consum pe un traseu prestabilit,
într-un anumit interval de timp. 

Pentru a se înscrie în competiţie,
şoferii au nevoie de permisul auto C și
E și de cardul tahograf. Şoferii se pot în -
scrie în oricare din cele 6 orașe in clu se
în etapa națională (București, Bra  șov,
Timișoara, Cluj, Constanța și Ba  cău),
prin completarea formularului de
înscriere disponibil la toate recep ți ile
Volvo Trucks sau online, la adresa
www.fuelchallenge.ro. Concurenţii cu cel
mai bun rezultat din fiecare locaţie se
vor califica în finala naţională, care va
avea loc pe data de 1 iulie, la Bra șov.

2. Monitorizare
prin Dynafleet
O a doua posibilitate de calificare

în finala națională este monitorizarea
prin intermediul sistemului Dynafleet.
Companiile de transport ce deţin ca -
mioane Volvo şi au abonament pentru
serviciul Dynafleet sunt invitate să-şi
înscrie şoferii în competiţia online.

Stilul de condus al şoferilor va fi
mo nitorizat pe o perioadă de 6 săp -
tămâni, între 1 mai şi 15 iunie, mi ni -
mum 8.000 km. Clasamentul şoferilor
se face în funcţie de punctajul FES
(Fuel Efficiency Score) furnizat de
Dyna fleet, având la bază analizarea
celor patru grupe de indicatori cheie
specifici stilului de condus economic,

şi anume: anticipare şi frânare, utili -
za rea motorului şi a transmisiei, mers
în gol şi supraviteză.

Primii 10 şoferi care vor înregistra
cele mai bune punctaje se vor califica
direct în finala naţională.

A face ca fiecare picătură de combustibil să conteze necesită
abilități foarte bune de conducere. Acesta este motivul pentru
care Volvo Trucks este în căutarea celor mai buni șoferi, prin
intermediul competiției The Drivers’ Fuel Challenge. 

THE DRIVERS' FUEL CHALLENGE 2016

Accepţi provocarea?



Etape de calificare
şi finalele
Astfel, în perioada mai-iunie, au

loc etape naţionale de calificare în
cele şase centre Volvo, iar firmele în -
scrise pentru competiţia online sunt
monitorizate prin intermediul Dyna -
fleet. Pe data de 1 iulie, va avea loc
finala naţională, la Braşov. Câştigătorul
va reprezenta România la finala re gio -
na lă care va avea loc în perioada
17-18 august, pe circuitul Hungaroring
din Budapesta. Etapa regională cu -
pri nde Bosnia-Herţegovina, Bulgaria,
Croaţia, Cehia, Macedonia, România,
Ser bia Slovacia, Slovenia şi Ungaria.

Finala mondială are loc la Göte -
borg, Suedia, pe 8 și 9 septembrie, fi -
ind invitați să participe la acest eve -
ni ment primii patru clasați în finala
regională.

În toate cele trei etape - naţională,
re gională şi globală - vor fi re com pen -
saţi cu premii atractive şoferii clasaţi
pe primele trei locuri şi companiile
pen tru care aceştia lucrează.

Câștigătorul fi nalei regionale va
pleca acasă la volanul unui Volvo V40
şi cu un voucher în valoare de 5.000
euro pentru compania la care lu crea -
ză.

Un camion campion
Pentru competiția The Drivers’

Fuel Challenge din acest an, Volvo
Trucks a pregătit o ediție specială a
mult apreciatului model Volvo FH, îm -
preună cu un pachet de servicii de
ex cepţie.

Ediția Volvo FH The Drivers’Fuel
Challenge a fost proiectată să ajute
posesorii de flote și șoferii să obțină
mai multă performanță și valoare.
Toate elementele și serviciile care
generează economie de combustibil
sunt incluse pentru a maximiza durata
de utilizare și pentru a reduce costurile
de operare.

Specialiștii de la Volvo înțeleg
faptul că un șofer care conduce con -
for tabil este mai eficient. De aceea,
constructorul a echipat ediția Volvo
FH The Drivers’ Fuel Challenge cu un
spațiu de lucru ergonomic și s-a asi -
gu rat că oferă o manevrabilitate ex -
ce lentă, ceea ce conduce la un grad
înalt de siguranță.

De asemenea, cu I-Shift Dual
Clutch, șoferii se bucură de un confort
în conducere fără rival, chiar și în cazul
unor sarcini de transport care necesită
schimbări frecvente de treaptă. Acest
sistem se remarcă printr-o putere
constantă, nicio întrerupere de cuplu
și o accelerație lină și dinamică - fără

a compromite eficiența consumului de
combustibil. 

Totul
pentru optimizare

Trebuie subliniat faptul că, în cău -
tă rile sale permanente de inovații
pentru reducerea consumului de com -
bus tibil, Volvo Trucks își optimizează
con tinuu camioanele și serviciile,
având în vedere îmbunătățirea afacerii
clienților săi.

Conceptul de Fiecare Picătură
Con tează este umbrela sub care se
regăsesc toate produsele și serviciile
pe care Volvo Trucks le oferă pentru
a îmbunătăți eficiența consumului de
combustibil. De exemplu, cursurile de
perfecţionare pentru şoferi, Driver
Development, pot reduce chiar astăzi
consumul cu 15% - iar aceste niveluri
pot fi menținute în timp prin intermediul
serviciului Consiliere Combustibil.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Calendar etape de
calificare în finala

națională
Bucureşti 3-14 mai
Braşov 3-7 mai
Timişoara 23-28 mai
Cluj 30 mai-11 iunie
Constanţa 6-11 iunie
Bacău 13-18 iunie

Ediţia specială The Drivers’ Fuel Challenge
Specificaţie tehnică
• Volvo FH 42T cu pachet de combustibil Long Haul
• Motor: D13K (Euro 6)
• Putere motor: 500 CP
• I-Shift cu pachet software Fuel&Economy
• Frână de motor Volvo (Volvo Engine Brake)
• Cabină: Globetrotter
• Pachet aerodinamic
• Capace de roți
• I-See, inclusiv I-Cruise
• Sistem de oprire a motorului la ralanti
• Alternator 24 V, 150 A
• Compresor de aer decuplabil
• Consiliere Combustibil (abonament preplătit pentru un an)
• Dynafleet Combustibil & Mediu şi Poziţionare (abonament preplătit pentru

un an)
Curs de perfecţionare şofer: Efficient driving

Sfaturi de la
câștigătorul ediției

2014
Christian Scheiflinger din Austria a
fost câștigătorul The Drivers’ Fuel
Challenge 2014 și este deținătorul
titlului de cel mai economic șofer
din lume. Iată câteva sfaturi utile
din partea unui adevărat campion:
1. Folosește viteza vehiculului și
rularea liberă ori de câte ori este
posibil.
2. Nu depăși 82 km/h, deoarece
vitezele mai mari cresc rezistența
aerului.
3. Anticipează traseul și folosește
energia cinetică a vehiculului cât
de mult posibil.
4. Folosește sistemul de Cruise
Control și fii atent la presiunea
turbo.
5. Folosește frânele numai atunci
când este necesar.



N oua versiune a transmisiei
I-Shift de la Volvo Trucks face
posibilă adăugarea a două

noi trepte de forță. Ceea ce înseamnă,
printre altele, că autocamionul poate
să pornească de pe loc și să trans -
porte o sarcină maximă în combinație
(GCW) de până la 325 de tone.

„Sistemul I-Shift cu trepte de forță
aduce o aplicabilitate mai largă pentru
autocamioanele de mare tonaj cu
transmisie automatizată care, acum,
își pot controla mai bine viteza atunci

când înaintează lent sau se deplasea -
ză în marșarier. Șoferul poate trans -
por ta o încărcătură grea fără a-și mai
face probleme că poate ajunge în si -
tuații care să ducă la imobilizări cos -
ti sitoare", afirmă Peter Hardin, mana -
ger de produs pentru Volvo FM și
FMX.

Putere și precizie...
Cu noile trepte de forță, auto ca mi -

o nul se poate deplasa şi la viteze re -

du se, de 0,5-2 km/h. Acest lucru este
extrem de util în timpul manevrelor de
precizie, precum cele din segmentul
de construcții ori pentru diverse in ter -
venţii.

„Dinamica și capacitatea de por -
nire de pe loc sunt îmbunătățite con -
si derabil cu noile trepte de forță, ușu -
rând mult sarcina șoferului atunci când
lucrează cu încărcături grele pe teren
dificil sau pe suprafețe alunecoase,
precum în șantierele de construcții, în
mine sau în păduri. Cu cât aplicaţia
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Volvo Trucks

I-Shift cu trepte
de forță

Volvo Trucks a lansat, recent, un nou membru al familiei I-Shift: transmisia I-Shift
cu trepte de forță. Noile trepte de viteză adăugate la transmisia automatizată
oferă o capacitate excepțională de pornire de pe loc pentru autocamioanele care
transportă încărcături grele în condiții dificile. Acest sistem reprezintă o noutate
absolută pentru autocamioanele de mare tonaj produse în serie.



de transport presupune încărcături
mai grele și cu cât terenul sau supra -
fa ța este mai dificilă, cu atât șoferul
are mai mult de câștigat cu un camion
ce dispune de trepte de forță", explică
Peter Hardin.

Pentru firmele care desfășoară
ope rațiuni de transport de mare tonaj
pe suprafețe dificile, dar și pentru con -
dusul în condiții normale, pe auto stra -
dă, treptele de forță oferă o flexibilitate
considerabilă și posibilitatea unor
economii mai mari de combustibil.

„Sistemul I-Shift cu trepte de forță
face posibilă pornirea de pe loc în
condiţii extreme. În combinație cu un
ra port adecvat al punții spate, care să
op timizeze regimul de turaţii ale mo -
to rului la viteze ridicate, rezultă un
con sum redus de combustibil pe auto -
stradă. Acest lucru înseamnă un be -
ne ficiu semnificativ pentru firmele de
transport care execută astfel de ac ti -
vităţi”, spune Peter Hardin.

...și pentru marșarier
În funcție de aria de aplicare,

trans misia I-Shift este disponibilă cu
una sau două trepte de forță pentru
mersul înainte și cu sau fără două
trepte de forță pentru deplasarea în
marșarier. Acestea fac posibil mersul
înapoi cu o viteză extrem de redusă,
ceea ce reprezintă un avantaj major
atunci când manevrele în marșarier
ne cesită o precizie foarte mare.

Treptele de forță pentru viteze
reduse sunt integrate în transmisia
I-Shift. Pentru a gestiona încărcăturile
grele, anumite componente sunt fa -
bri cate din materiale extrem de rezis -
ten te. Cutia de viteze este cu 12 cm
mai lungă decât o unitate convențio -
na lă I-Shift. Transmisia I-Shift cu trepte
de forță este disponibilă pentru FM,
FMX, FH și FH16 cu motoare Volvo
Trucks de 13 și de 16 litri.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Volvo Trucks vs 750 t
În filmul „Volvo Trucks vs 750 Tonnes”, un autocamion Volvo FH16, echipat
cu transmisie I-Shift cu trepte de forță, se confruntă cu o provocare extremă.
Avându-i în cabina șoferului pe cel mai puternic om din lume, Magnus
Samuelsson și pe jurnalistul specializat în autocamioane, Brian Weatherley,
un Volvo FH16 reuşeşte să urnească de pe loc o încărcătură de 750 de tone
și parcurge cu ea o distanță de 100 m. Este vorba despre 40 de containere
pline cu piese de schimb Volvo, așezate pe 20 de remorci, formând un
autotren cu o lungime de 300 de metri. 
„Există puține lucruri care oferă senzația de a înfrunta și a câștiga o
provocare la adresa propriilor tale limitări fizice. De-a lungul anilor, m-am
confruntat cu mai multe provocări dure, dar aceasta este cea mai mare
greutate cu care am avut de-a face în toată viața mea”, a afirmat Magnus
Samuelsson. La rândul său, jurnalistul  Brian Weatherley mărturisește: „Este
impresionant faptul că Volvo Trucks a dezvoltat o transmisie automatizată
care poate transporta o sarcină maximă în combinație de 325 de tone. Dar a
gestiona peste 700 de tone GCW cu ajutorul unui singur autocamion obișnuit
este de-a dreptul uluitor. În cei 30 de ani de jurnalism, nu am văzut niciodată
ceva asemănător”.
Puteți viziona filmul „Volvo Trucks vs 750 Tonnes” la adresa:
https://www.youtube.com/watch?v=5UUz1zTZFfU

Ce înseamnă 750 t?

- 57 de autocamioane Volvo FH16

- 350 de mașini Volvo XC90

- 150 de elefanți maturi

- 4 avioane Boeing 747 Jumbo Jet

- Puțin peste 4,5 turbine eoliene

Rapoarte de transmisie I-Shift cu trepte de forţă
Într-o cutie de viteze cu o singură treaptă de forță, raportul este de 19:1
pentru o cutie de viteze cu priză directă şi de 17:1 pentru o cutie de viteze cu
supraviteză. (Raportul celei mai mici trepte de viteză la o cutie de viteze I-
Shift obișnuită cu priză directă este de 15:1). Când sunt comandate 2 trepte
de forţă, cea mai mică treaptă are raportul de 32:1, atât pentru cutiile de
viteze cu priză directă, cât şi pentru cele cu supraviteză.
Raportul celei mai mici trepte de viteză în marșarier, la o cutie de viteze cu
priză directă, este de 37:1.
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I nspectorii RAR au desfăşurat
5.772 de controale, finalizate prin
4.359 de documente de control

înt ocmite operatorilor economici care
desfăşoară activitate comercială de
dis tribuţie de componente auto, la
pres tatorii de servicii de reparaţii auto,
mo dificări constructive, dezmembrări
auto, la staţiile ITP şi atelierele de ve -
ri ficare și reparare tahografe şi limi ta -
toa re de viteză, precum şi la operatorii
eco nomici care montează, verifică şi
re pară instalaţii de alimentare cu GPL.

Iată structura controalelor și sanc -
țiu nile:

- 213 controale au fost desfăşurate
la operatorii economici care comer -
cia lizează, montează sau repară in sta -
laţii GPL; au fost dispuse sancţiuni
con travenţionale în valoare de 61.000
lei;

- 955 de acţiuni de control la ope -
ra torii economici care introduc şi dis -
tri buie echipamente şi componente
auto; au fost oprite de la comer cia li za -
re componente auto necertifica te/ne -
conforme în valoare de 434.832 lei;

- acţiunile de control desfăşurate
la 2.915 operatori economici care
efec tuează activităţi de reparaţii, re -
glare şi reconstrucţie a vehiculelor ru -
tie re, precum şi dezmembrări auto
s-au finalizat cu amenzi de 1.513.000
lei; 

- au fost verificate 268 de societăţi
care desfăşoară activităţi de inspecţie
teh nică periodică; s-au dispus sanc ţiuni
contravenţionale în valoare de 307.000
lei şi s-au anulat peste 150 de certificate
de atestare a inspec to rilor tehnici;

- în urma controalelor desfăşurate
la operatorii economici care prestează
activităţi de verificare a tahografelor
şi/sau limitatoarelor de viteză, s-a dis -
pus sancţionarea a 75 de societăţi,
cu amenzi în valoare de 72.500 lei.
Supli mentar, s-a luat măsura suspen -
dă rii activităţii acestora, pentru neres -
pec tarea reglementărilor tehnice de
efec tuare a verificărilor tahografelor
şi limitatoarelor de viteză. 

„Ca urmare a activităţii intense de
dis ciplinare a pieţei de profil, des fă şu -
rate de inspectorii Departamentului
de Supraveghere Piaţă, şi ca o con -
fir mare a eficienţei acţiunilor de control
desfăşurate de către aceştia, pe
parcursul anului 2015 s-au înregistrat
1.972 de solicitări de autorizare a
activităților de reparații auto”, preci -
zea ză reprezentanții RAR.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Bilanț RAR pe 2015
Amenzi de 
2,1 milioane de lei
Registrul Auto Român (RAR) a aplicat, pe parcursul anului 2015,
prin Departamentul Supraveghere Piaţă, amenzi în valoare de
2.107.200 lei şi 1.625 de sancţiuni complementare - opriri de la
comercializare, suspendări de activitate - operatorilor economici
de pe piaţa auto găsiți în neregulă.

Inspectorii RAR în timpul
unuia dintre controalele

efectuate la operatorii
economici din piața de

componente auto.
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P e parcursul celor 15 ani, com -
pa nia a evoluat o dată cu piața
de leasing și a reușit să în -

che ie aproximativ 95.000 contracte
pen tru mari companii, entități din sec -
to rul public, firme mici sau mijlocii și
clienți individuali, ce au accesat finan -
țări pentru 106.000 de bunuri. Din to -
ta lul bunurilor care au făcut obiectul
contractelor, 74% reprezintă finanțări
pentru vehicule (42% autoturisme,
22% vehicule comerciale grele și 10%
vehicule comerciale ușoare), 20%
finanțări pentru echipamente și 6% fi -
nan țări pentru bunuri imobiliare. Com -
pa nia a finanțat 63.300 de automobile,
12.320 vehicule comerciale ușoare,
8.063 vehicule comerciale grele, 5.254
echipamente, dar și peste 700 de trac -
toa re. Configurația portofoliului de la
fi nalul lui 2015 cuprindea 81% leasing
auto și 19% leasing pentru echi pa -
men te și utilaje. Finanțările pentru au -
totu risme au reprezentat 22% din por -
tofoliu, vehiculele comerciale ușoare
7%, iar vehiculele comerciale grele
52% din totalul finanțărilor companiei.

Structura
business-ului
În portofoliul BCR Leasing IFN,

com paniile de tip IMM reprezintă apro -
xi mativ 84% din totalul clienților, iar fi -

nan țările sunt direcționate către co -
merț (31%), transporturi (10%), pro -
duc ție (10%), construcții (8%), servicii
(5%), agricultură (3%), IT (3%), ser -
vicii private de sănătate (2%), in dus -
trie hotelieră (2%), energie, pre cum
și orice alt domeniu economic a cărui
dezvoltare a impus utilizarea leasing-
ului pentru optimizarea mobi li tă ții sau
pentru retehnologizare. În 2015,
profitabilitatea BCR Leasing IFN a
atins 26 milioane lei, iar cota de piață
a avansat la 9,4%. Volumul con trac -
telor noi a crescut cu 72% față de anul
precedent, (149 față de 86 mi lioane
euro). Finanțările auto în leasing s-au
dublat, cea mai mare creștere fi ind
înregistrată pe segmentul de ve hi cule

comerciale, a cărui pondere a crescut
de aproximativ trei ori față de anul
precedent. Pe segmentul de leas ing
pentru echipamente, creșterea a fost
de 46% față de 2014. Totodată, ac tivul
total s-a majorat cu 19% com pa rativ
cu anul precedent, ajungând la o
valoare de 1.220 milioane lei, în timp
ce ponderea expunerilor neper for -
mante a continuat să se îmbun ă tă -
țească de la 13,4% în 2014 la 10,6%
în 2015. Veniturile totale ale companiei
în 2015 au ajuns la nivelul de 360 mi -
li oane lei, în timp ce cheltuielile s-au
rid icat la 334 milioane lei.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Bilanț la 15 ani
pentru BCR Leasing
BCR Leasing IFN a împlinit 15 ani de activitate, timp în care a finanțat
un total de 2,2 miliarde de euro pentru 50.000 de clienți. Cea mai mare
pondere a clienților este reprezentată de către IMM-uri, vânzările de
vehicule comerciale grele crescând de peste trei ori în 2015, an în
care profitul net a însumat 26 milioane lei.

Creştere pe
segmentul de leasing

operaţional
La finalul lui 2015, BCR Fleet
Management, specializată în
leasing operaţional, administra
aproximativ 3.000 de vehicule, cu
peste 50% mai mult față de finalul
anului 2014. Cele mai multe
autovehicule livrate în 2015 au
avut la baza contracte încheiate cu
companii de dimensiuni mari,
românești și multinaționale,
precum și cu instituții din sectorul
public. Ponderea cea mai
importantă a fost adjudecata de
clienți cu activități în domeniul
energiei, din logistică și
transporturi, dar și media sau
FMCG. Venitul din leasing
operațional, în 2015, a ajuns la 17
milioane lei, cu 10 milioane mai
mult decât în anul precedent.
Profitul net obținut în 2015 a fost
de 1,7 milioane lei. Pentru 2016,
BCR Fleet Management își
propune să crească flota la nivelul
a 4.000 de vehicule prin
dezvoltarea relațiilor cu clienții
grupului BCR. De asemenea, și-a
targetat o creștere a vânzărilor cu
10-15% fața de 2015, mizând în
continuare pe autoturisme,
vehicule comerciale, echipamente
și utilaje.

Bogdan Speteanu, directorul
general al BCR Leasing IFN,
liderul companiei care estimează
o creștere cu două cifre pentru
2016.

Echipa de conducere a BCR Leasing IFN.
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P rofilele de personalitate ale şo -
fe rilor au făcut obiectul a două
studii realizate de psihologul

Andreea Ioana Gheorghe, specializată
în psihologia transporturilor. Primul a
vizat personalitatea modală a șoferului
de tir, iar cel de-al doilea trăsăturile de
per sonalitate, agresivitatea și con tra -
ven țiile în trafic. „Am dorit să inves ti -
ghez această temă, să îi înțeleg surse -
le și, mai ales, rezolvările în be ne ficiul
participanțiilor la trafic, pen tru firmele
la care șoferii sunt angajați (în acest
fel reducându-se riscul acci den telor,
amenzilor) dar şi pentru a edu ca per -
so nalitatea șoferilor în timpul pro -
gramului de lucru (de exemplu: o bună
comunicare cu dispeceratul)”, a arătat
Andreea Gheorghe.

Studiile
Pentru a contura un profil de per -

so nalitate al șoferului, au fost utilizate
două teste: BFM și AVIS. Primul măsoa -
ră indicatori ai personalității precum
nevrotismul, extraversia, deschi de rea,
agreabilitatea și conș ti in cio zitatea, iar
cel de al doilea a gre si vi ta tea la volan,
furia interioară și „enjoy ment of violence”
(satisfacția ge nerată de violență).
Studiile au pro bat veridicitatea acestor
profile de per sonalitate. 

„Din primul studiu pe care l-am des -
fășurat, a reieșit faptul că per so na li -
tatea șoferilor de tir este ase mănătoare
la anumite scale ale per so nalității: ne -
vrotism, extraversie, con știinciozitate.
Nu contează regiu nea din care face
parte individul, Olt sau Cluj, de exem -
plu”, a explicat Andreea Gheorghe. Ea

a precizat că, pen tru recrutarea şoferilor
angajați ai diferitelor firme de transport,
acestora le-a fost prezentat studiul,
precum și faptul că, în condiţiile în care
nu există cer cetări în domeniu, se do -
reşte inves ti garea trăsăturilor de per -
so nalitate ale șoferilor de camion din
România. Ulterior, li s-a prezentat con -
sim ță mân tul, pe care au fost rugați să
îl semne ze şi au fost îndrumați să com -
ple teze sincer chestionarul de perso -
nalitate BFM, întrucât nu reprezintă un
criteriu pentru selecția la locul de muncă
sau pentru păstrarea lui, toate datele
fiind confidențiale și utilizate doar în
scop științific. Acest studiu a prezentat
in teres pentru șoferi, inclusiv pentru
comunicarea rezultatelor pe mail.

Ce de-al doilea studiu s-a confir -
mat pe un număr de 60 de participanți
din 60. „Când nivelul de nevrotism
este unul crescut, agresivitatea și con -
travențiile în trafic, de asemenea,
cresc. Atunci când nivelul con ști -

inciozității este ridicat, agresivitatea și
con travențiile în trafic sunt reduse”, a
men ţionat autorul studiului. Potrivit
cer cetărilor, comune șoferilor de tir din
cele două județe îndepărtate din Ro -
mâ nia sunt trăsăturile de personalitate:
nev rotism, extraversie și con ști -
inciozitate - acestea fiind cele mai pre -
dominante. De altfel, şi în cercetările
an terioare apar rezultate ase mă -
nătoare, cum ar fi studiul privind șoferii
din Franța, unde rezultatele au arătat
că trăsăturile comune au fost nivelul
crescut de extraversie și de conștiin -
ciozitate ale șoferului de tir. Agresivi -
tatea, ca particularitate personologică
de risc în comportamentul șoferilor de
tir, este unanim recunoscută de cer -
ce tători. „În studiul pe care l-am rea -
li zat, este prezentă o corelație înaltă
între nevrotism și condusul agresiv”,
a afirmat psihologul. 

Ce-i de făcut?
După completarea testelor, fiecare

șofer a primit anumite „idei” privind
ceea ce ar putea să facă pentru a
schim ba ceva în bine la nivelul vieții
per sonale şi pentru a fi în regulă la lo -
cul de muncă. „Astfel că unui șofer,
an  g ajat la firma tatălui meu (n.r. Ocea -
nia Speed), având probleme de comu -
ni care și comportament cu dispe ce ra -
tul, cu un scor mare la nevrotism și,
im  plicit, la agresivitatea în trafic, i-am
sugerat ca, la venirea din cursă, să
mear gă la o sală de sport unde să dea
cu pumnul în sacul de box. A primit,

Cum arată profilul de personalitate al șoferului de tir? Ce
informaţii poate oferi el pentru predicția comportamentului în
trafic și în cadrul firmei? Sunt întrebări ale căror răspunsuri pot
ajuta cu siguranţă un manager de transport.

Despre personalitatea
șoferului de tir

Andreea Gheorghe

Cu ce poate ajuta un profil de personalitate al
șoferului o firmă de transport?

* Pentru predicția comportamentului șoferului la volan, cât și în cadrul firmei:
- dacă este o persoană conștiincioasă, responsabilă, dacă respectă sau nu
normele și regulile societății la care este angajat;
- stilul de conducere: dacă conduce agresiv, dacă respectă regulile de
circulație.
* Pe baza profilului de personalitate, putem sublinia anumite modalități
pentru motivarea și creșterea performanței la locul de muncă.
* Putem educa anumite tipare indezirabile ale personalității prin diferite
tehnici și metode.
* Construirea unor profile care să ajute la selecția de personal, trainingul
șoferilor, pregătirea lor specială în vederea condițiilor de muncă.
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în cântat, vestea și, în timpul cursei,
ne-a anunțat ca vrea să vină la 2 luni
acasă, nu la o lună jumate, așa cum
era programat (minunat pen tru firmă)!”.
Andreea Gheorghe a ţinut să subli nie -
ze că, pentru a putea fi obţi nute
rezultatele dorite în relaţie cu şoferii,
sunt utilizate în cadrul firmei câte va
modalități de relaționare, înce pând de
la modul în care comunică dispe ceratul
cu ei. „Să luăm exemplul tiparului șofe -
ru lui care are tot timpul o idee mai
bună decât colegul de la dispecerat și
care știe mai bine să își facă programul
decât așa cum i se co munică într-o
anumită situație. Aici pu tem folosi o
teh nică subtilă de manipulare: alege -
rea. Îl lăsăm să alea gă. Scopul nostru
este ca șoferul să plece la ora 4 di mi -
neața.„D: Pleci la ora 2? Ș: Nu. Este
prea devreme. D: Sunt de acord. Ce
zici de ora 4? Ș: E bine la 4.” El a de -
cis, în consecință își va asuma respon -
sa bi litatea şi va ple ca la acea oră, firma
este în câștig, dis pecerul a câștigat
timp la telefon fără a se certa cu șoferul
şi nu s-a mai stresat, iar șoferul este
mul țumit pen tru că a avut dreptate”, a
mai arătat psihologul.

Rezultate pozitive
„Din experiență personală, la firma

tatălui meu (n.r. Oceania Speed), în
care m-am implicat din punct de ve de -
re psihologic, am avut și rezultatele do -
rite, adică o fluctuație mică de per so -
nal. Peste jumătate din angajați ne-au
ră mas alături de când am înce put acti -
vi t atea, de 6, respectiv 3 ani.” Andreea
Gheorghe a precizat că, la baza reu -
şitelor obţinute, a stat cu noaş terea
personalităţii şoferilor, care a permis
comunicarea cu ei în funcţie de nevoile
fie căruia. „De exemplu, un manager
de transport se poate gândi că, atunci
când se oferă bonusuri per so nalului,
fiecare trebuie sa primească în plus în
acea luna 20 de euro. Greșit! Fiecare
șofer trebuie motivat în funcție de ce
îl stimulează pe el. De exemplu, avem,
de 3 ani, un șofer foarte bun în firmă,
căruia i-am oferit drept bonus o masă
pe ferry. Aceasta era plăcerea lui: să
mănânce pe vapor. Ne-a mul țu mit că
ținem cont de micile lui plăceri. Unui alt
șofer, aflat în firma noas tră de 5 ani,
i-am oferit același lucru. Ştiam că nu
vom reuşi să îl mo tivăm dar am vrut
să testăm încă o dată modalitățile al -
ter native de moti vare în funcție de
nevoi. Ne-a răspuns foarte «revoltat»
că el vrea banii în schimbul mesei.”
Psi hologul a explicat că, într-o astfel
de situaţie, managerul se poate simți
foarte iritat de faptul că angajații nu
apreciază eforturile pe care le face. El
poa te deduce, în acest context, că pre -
ten ţiile şoferilor sunt foar te mari. „În
rea litate, lucrurile sunt nor male. Gân -

diți-vă la ce vă moti vea ză în viața de
zi cu zi. Pe unii dintre noi ne pot mo -
ti va creș te rile salariale, pe alții securi -
ta tea la locul de muncă (un loc de mun -
că sta bil). În cazul alto ra, poate apărea
ne voia de apar te nen ță (interacțiunea
socială; de exem plu: îți poți motiva an -
ga jatul care are o astfel de nevoie, ofe -
rin du-i ocazia să participe la diferite
cur suri cu te ma tică, unde să aibă oca -
zia să comunice, să interacționeze),
ne vo ia de stimă (pres tigiul, atenția și
apre cierea din partea celorlalți), nevoia
de auto împli nire (necesitatea exprimării
și realizării persoanei la întregul poten -
țial, «Ceea ce omul poate să fie, trebuie
să fie»)”, a apreciat Andreea Gheorghe.

Iată cum arată profilul de perso na -
li tate al unuia dintre şoferii profesionisti
testati.

Paul

Ce înseamnă toate
acestea?
La scala Nevrotism (stabilitatea e -

mo  ţională), scorul obținut este mai mare
decât la 60% din populaţia Ro mâ  niei.
Tendinţa generală de a trăi afec te
negative, precum teama, mâ nia, vino -
vă ţia, dezgustul reprezintă mie zul a ces -
 tui factor. În conţinutul aces tei di men  siuni
intră şi tendinţa de a avea idei ira  ţionale,
scăderea capa ci tăţii de con trol a im pu -
su rilor, de a face faţă stresului. 

Nevrotismul corelat cu Con ști in -
cio zitatea = Poate fi destul de rigid în

activităţile pe care le întreprinde, nu
este flexibil în gândire, nu îi place să
res pecte regulile, normele, nu îi place
să i se spună ce are de făcut, nu ac -
cep ta nimic impus din partea celorlalţi.

Apare o mai scăzută exactitate în
apli carea principiilor morale, o manieră
uşuratică de a-şi urmări/îndeplini sar -
ci nile. Se enervează destul de repede,
fără a avea un control puternic asupra
instinctelor.

La scala Deschidere, un scor de
66%, este peste media populaţiei ro -
mâ neşti, însă, în corelaţie cu celelal -
te scoruri, acest lucru înseamnă că
nu doreşte să cunoască lucruri noi,
să încerce lucruri, metode, cât mai
div erse, fiind reticent faţă de noutate.
Caută în permanenţă să menţină ac -
tua la stare a lucrurilor. Poate apela la
stra tegii convenţionale, fiind adept al
tra diţiei, care trebuie păstrată cu orice
preţ. 

La scala Extraversie, a obținut un
scor mare, de 90%. Se comportă foar -
te dezinvolt, vorbeşte mult, îi place să
fie în centrul atenţiei şi să fie urmat
de cei din jur. 

Trăsăturile de personalitate au un
im pact foarte mare în stilul de con du -
cere. Transpune în trafic frustrările şi
neputinţele din viaţa reală. Stilul de
condus agresiv este cu mult peste cel
prezentat de media populaţiei ro mâ -
neşti. Scorul furiei la volan este mai
mic decât cel al agresiunii şi al acting
out-ului, ceea ce înseamnă că ac ţio -
nea ză şi amplifică situaţia mai mult
de cât simte în mod real. Îşi stă pâ neş -
te cu greu impulsurile (mai întâi acţio -
neaza apoi procesează). Expri mân -
du-şi furia și agresivitatea la volan, se
linisteşte. Îi face plăcere să aibă acest
stil de a conduce.

Trăsăturile de personalitate şi stilul
de condus se corelează semnificativ
cu numărul de sancţiuni primite în
trafic şi, inclusiv, cu accidentul.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Nevrotism = 60%
Extraversie = 90%
Deschidere = 66% 
Agreabilitate = 60%
Conștiinciozitate = 76%
Agresivitate şi acţiune = 88%
Furie = 77%
Satisfacţie pentru violenţă = 72%
A fost implicat într-un accident,
a primit 9 amenzi și a avut
permisul ridicat de 3 ori.
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Î n cadrul acestor seminarii dedi -
ca te administratorilor de firmă,
Ioana Csengeri, administrator

Euload, oferă informaţii menite să edu -
ce piața în vederea realizării unui cal -
cul corect privind costurile de trans -
port. Participanții au avut ocazia de a
beneficia de strategii de reducere a
costurilor, precum şi de multe alte date
privind interpretări contabile care per -
mit o mai bună gestionare a propriei
afaceri. Pe lângă sfaturile legate de
costuri, au fost făcute recomandări
com paniilor de transport despre modul
în care ar trebui să își selecteze clienții
și au fost prezentate măsuri având ca
scop creșterea nivelului calității ser vi -
ciului prestat, pentru a se materializa
în profit pentru firmă.

Revenind la costuri, în opinia
Ioanei Csengeri, există două instru -
men te ce fac diferența: balanța de
verificare lunară și analiza profita bi -
lității dinamice. Costurile ar putea fi
mai ușor ținute sub control dacă
mana gerul ar ști să interpreteze o
balan ță contabilă. În cadrul semi na -
rului, a fost prezentată o metodă de

cal cul ce folosește date care se regă -
sesc în balanță, la care se adaugă o
serie de informații precum kilometrii
parcurși, zilele lucrate, camioanele uti -
li zate, precum și alți indicatori. Partici -
pan ţii au primit câte un work-book
unde au putut completa datele com -
pa niei lor, costuri/venituri etc, pentru
a testa, folosind date reale, sugestiile
primite în cadrul seminarului. 

Controlul
este important
Pe baza rezultatelor indicatorilor,

managerii pot trage o serie de con clu -
zii, care trebuie, însă, dublate, potrivit
administratorului Euload, de un control

riguros, menit să prevină costurile ex -
cep ționale, să elimine risipa și să
optimizeze cheltuielile de achiziționare
de bunuri și servicii. 

Ca în orice domeniu, există și în
trans porturi niște „zone critice”, pre -
cum carburanții, kilometrii și timpii ne -
pro ductivi, precum și deficiențele ce
apar la facturare, care impun o evi den -
ță corectă și un control riguros. Tot în
cadrul evenimentului, a fost abordată
şi analiza corectă și rapidă a structurii
tarifelor, pe care organizatorii o văd in -
tegrată în strategia de creștere a
profitabilității companiei de transport. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Compania Euload, care operează platforma online dedicată transportatorilor cu
același nume, a organizat, în luna martie, la Sibiu, un seminar care a avut în prim
plan analiza cost/kilometru. Este primul dintr-o serie de evenimente orientate pe
îmbunătățirea performanțelor financiare ale companiilor de transport.

Profitabilitate
în transport

Softul de sprijin
Euload propune „Soft-Transport” -
o soluţie software dedicată
gestiunii comenzilor, care poate fi
utilizată ca metodă de organizare
în transport. Cu ocazia seminarului
de la Sibiu, din luna martie, a fost
lansată cea mai nouă versiune a
acestui program - v1.8. Principalii
utilizatori sunt reprezentați de
dispeceri, care introduc
majoritatea informațiilor primare în
program - comanda de transport
cu detaliile aferente: clientul, locul
și orele planificate de încarcare și
descărcare, resursele (camion,
remorcă, șofer) alocate de
companie. Managerul poate
vizualiza și monitoriza activitatea
tuturor dispecerilor și a celorlalți
funcționari legați într-un fel sau
altul de activitatea de transport.
Mai mult, în cazul în care se
optează pentru implementarea pe
internet a aplicației, poate verifica
întreaga desfășurare a activității
de oriunde are acces la internet,
24 de ore din 24.
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A șadar, examenul psihologic
este reglementat prin lege și el
trebuie efectuat. Dar numai

efectuarea lui nu este suficientă, pen -
tru a obține și rezultate concrete. De
cele mai multe ori, examenul psi ho lo -
gi c se finalizează numai cu avizul psi -
hologic de apt sau inapt pentru o anu -
mită categorie de transport, avizul de apt
fiind obligatoriu pentru toți șo ferii dintr-o
firmă de transport. Astfel, ope ratorul de
transport nu poate, în urma exame nu -
lui psihologic, să afle despre propriii
con ducători auto decât că sunt apți și
nimic mai mult. Iată un motiv pentru
care unii transportatori consideră exa -
me nul psihologic doar o formă biro -
cratică, formală, care tre bu ie îndeplinită. 

„Du-te și tu și vezi unde poți să-ți
faci examenul psiho logic și medical, repede și ieftin” - o
frază des întâlnită, fra ză cu care unii transportatori își tri -
mit șoferii la examenele res pective. Și șoferii... ca șoferii...
se descurcă...! Se des cur că, dar costurile și riscurile sunt
mari dacă nu ai șoferi bine pre gă tiți, atât profesional, cât
și compor ta mental. 

Exemplul accidentului produs în data de 4 aprilie 2016,
în care au murit nevinovați 5 oameni, aflați într-o stație de
autobuz din Brăila, este un exem plu nedorit. Șoferul era
o persoană care se afla sub influența drogurilor și era în

evidența medicilor pentru epi lep sie.
Cum a obținut avizul medical? Așa cum
se întâmplă uneori, formal. Formal, așa
cum se efectuează de multe ori și
examenele psihologice și medicale
pentru șoferii profesioniști.

Peste tot în lume
Examinarea psihologică nu este o

măsură restrictivă care este solicitată
numai în România. Atât în Europa, cât
și în Statele Unite, examenul psi ho lo -
gic este o componentă a evaluării ca -
pacităților unei persoane de a con duce
în siguranță un autovehicul.

În Franța, șoferii care depășesc un
număr de puncte de penalizare tre buie
să susțină un examen psihologic, iar,

dacă au mai puțin de un an de la obți ne rea permisului de
conducere, par ti ci pă și la un program de reabilitare com -
portamentală. Germania solicită exa mi n area psiholo gi că
în cazul șo fe rilor vitezomani. Vecinii noștii bulgari au o
legislație asemănătoare celei din Ro mâ nia. Șoferii pro -
fesioniști trebuie să facă examen psihologic la angajare și,
pe riodic, în cabinete de psihologie auto rizate. Statele Unite
solicită pentru ob ținerea licenței un examen psiho lo gic. 

Un raport dat publicității în data de 02.04.2016 de către
o echipă de specialiști în siguranță rutieră din cadrul Consiliului

La sfârșitul anului 2013, a intrat în vigoare legislația secundară în
domeniul siguranței transporturilor, care cuprinde un set de șase
ordine proprii ale Ministerului Transporturilor și două ordine
comune cu Ministerul Sănătății, care reglementează activitatea
medicală și psihologică în domeniul transporturilor. 

AAddeevvăărruull  ddeesspprree
eexxaammeennuull  ppssiihhoollooggiicc

Psihologia ajută pentru a
măsura probabilitatea ca un
obiectiv să fie realizabil.

(Edward Thorndike)

Cristian
Sandu
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P rin intemediul sistemelor ofe ri te de WebEye,
dis pecerul be neficiază, în primul rând, de acces
în timp real la poziţia curentă a autovehiculului

şi poate coordona şoferul din punct de vedere geografic.
Ast fel, atunci când comanda de trans port este definită
în sistem (ruta), dis pe cerul poate organiza execuţia a -
ces teia analizând datele planificate. Prin conexiune la
ta ho graful digital (functia eControl), acceaşi persoană
be ne fi ciază, de asemenea, de datele timpilor de con -
du cere, sistemul calculându-i au tomat. Încărcările şi
des cărcările de vin, astfel, uşor de planificat. Pe de altă
par te, în funcţie de organizarea in ternă a companiei,
co or donatorii au ac  ces, în timp real, inclusiv la datele
re feritoare la consumul de combustibil (lip sa de com -
bus tibil) sau conducere ne-econo mică (apăsarea în
exces a pe dalei de acceleraţie, supraturarea mo torului,
frâ nări bruşte, neutilizarea sis temului auxiliar de frânare,
rularea din inerție, dezvoltarea cuplului mo to rului).

O comunicare prietenoasă 
Una dintre cele mai importante şi des cerute func -

țio na lităţi este WebEye Messenger – dispozitiv instalat
în ca bina autovehiculului, prin care şoferul primeşte şi
tri mite mesaje scrise ne li mitate. Pe lângă transmiterea
de me sa je libere, există şi posibilitatea de a uti liza
câm puri predefinite, precum sta tus comandă de trans -
port, diferite cos turi pe parcursul execuţiei, alimentări
cu combustibil, ataşare sau detaşare semiremorcă
(con tainer). 

De menţionat că interfeţele WebEye sunt dezvoltate
în asa fel în cât sunt uşor de folosit, acomodarea uti li -
za torilor nefiind mai lungă de 1-2 săp tămâni, în funcţie
de complexitatea so luţiei alese. În plus, interfaţa din
au to vehicul are instalat şi un software performant pentru
navigare (cu tipuri de drum, inclusiv pentru camioane).

Printre funcţionalităţile pe care le oferă WebEye se
numără: eDownload (descărcare de la distanţă a da te -
lor din ta hograf/card șofer), Driving Style (eva lua rea stilu -
lui de conducere), Sen zori privind siguranţa mă rfii (senzori
de uşă - monitorizarea deschiderii uşilor, sen zori de tem -
pe ratură - mo ni to ri zarea temperaturii din semiremorcă),
son dă litrometrică - monitorizarea con sumului şi a nivelului
de carburant din rezervor. (Meda BORCESCU)

par lamentar con sul ta tiv pentru siguranța transporturilor
(PACTS), din Marea Britanie, a anali zat com por ta mentul con -
ducătorilor auto și legislația rutieră din Anglia în forma actuală,
factorii care afectează comportamentul șoferilor și lacunele
legislative care trebuie abordate și remediate.

„Este fundamental ca șoferii să fie apți să conducă”,
spu ne profesorul Oliver Carsten, autorul principal al ra por -
tu lui. Deoarece, în prezent, nu există un set unic de teste
pen tru a evalua ap titudinea de a conduce o mașină, indi -
ferent de cauzele care stau la baza deprecierii capacitaților
de conducere auto, raportul consideră că guvernul Marii
Bri tanii ar trebui să finanțeze cer cetarea pentru realizarea
și vali da rea unui set de probe viabile clinic, care să evalueze
fizic și cognitiv pro centul de „risc rutier” pe care îl are un
con ducător auto.

Lucrurile se schimbă...
Și în România, tot mai mulți trans por tatori sunt interesați

ca examenul psihologic să reprezinte nu numai o cerință
legislativă, încheiată cu un sim plu aviz de apt sau inapt, ci
și o po sibilitate reală de cunoaștere a șo fe rilor, condiție esen -
țială pentru a pu tea realiza o selecție conformă cu cerințele
firmei, pentru un mana ge ment eficient al resursei umane,
în ve derea creșterii siguranței în trafic și scă derii costurilor,
pen tru eficien t izarea firmei de transport. Și, de ce nu, și pen -
tru a putea să ai, la un moment dat, un colectiv de șoferi
de valoare sen sibil egală, fideli firmei, responsabili și motivați. 

Examinarea psihologică se efec tuea ză în scopul
evaluării capacităților cog nitive (percepție, memorie, gân -
dire), a celor motrice (reactivitate, co or donare) şi a celor
in te grative (aten ție, emotivitate, motivație, struc tu ră ati tudi -
nal-valorică), precum şi al psi ho diagnozei aptitudinal-com -
por ta men tale, pentru funcția de con du cător auto. Examina -
rea psihologică ur mă rește stabilirea stadiului de ma turitate
psihică şi a existen ței/ine xis ten ței capacităților ap titudinal-
atitu di nale necesare activității de conducere auto. 

Un instrument util
Toate aceste informații se pot ma terializa într-un profil

psihologic, profil care devine un instrument de apre ciere,
de formare și chiar de reabilitare profesională.

Profilul psihologic poate conține ur mătoarele informații:
- analiza dinamicii individului și iden tificarea calităților

psihice;
- analiza echilibrului emoțional și ra portarea acestuia

la capacitatea de a răspunde adecvat în situații de criză;
- capacitatea de rezistență la stress și oboseală;
- identificarea nivelului motivațional și al nivelului de

fidelitate față de firmă;
- identificarea unor trăsături de personalitate (simț de

răspundere, cin ste și corectitudine, spirit de dis ci plină,
rezistență la tentații).

Transportatorii pot solicita psi ho lo gului care efectuează
examinarea să rea lizeze, pe lângă emiterea avizului psi -
hologic de utilizare în mun că, și un profil psihologic al celui
evaluat, profil care, pus în balanţă cu experienţa pro fe sională,
cu nivelul angajării personale în activitate, cu spiritul de iniţia -
tivă şi în cr ederea în sine, cu responsabilitatea şi con şti en ti -
za rea importanţei şi riscului ac tivităţii de conducere auto, se
con sti tue într-un instrument eficient de mana ge ment al fac -
to rului uman, de coope rare și comunicare eficientă cu șoferii. 

Profilul psihologic anexat avizului psihologic de utilizare
în muncă poate transforma examenul psihologic dintr-o
ac țiune formală într-una cu maximă eficiență.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

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

Informaţii exacte, la timp şi
suficiente. Sunt elemente care fac
diferenţa între rezultatele pe care
le pot înregistra dispecerii. Cum
arată, însă, structura acestor date
şi cum pot fi la îndemâna
lucrătorilor din cadrul unei
companii de transport?

Un dispecer
informat
este eficient
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mo log, având competenţă în
som nologie, a explicat, cu ocazia

conferinţei Ziua Cargo de la sfârşitul
lunii martie, că sindromul de apnee a
fost prins într-o directivă europeană,
pu blicată în 2014 şi preluată în 2015
de legislaţia românească. Concret,
este vorba despre Directiva
2014/85/UE a Comisiei Europene
(01/07/2014) de modificare a directivei
2006/126/CE a Parlamentului Eu ro -
pean privind permisele de conducere
(publicată în Jurnalul oficial al UE,
seria L, nr. 194 din 02/07/2014). A -
ceas ta a fost preluată în legislaţia ro -
mânescă prin Ordinul 1.255/2015
pentru modificarea şi completarea
Nor melor minime privind aptitudinile
fizice şi mentale necesare pentru con -
du cerea unui autovehicul, aprobate
prin Ordinul Ministerului Sănătății
1.162/2010, în vigoare de la 20 octom -
brie 2015. Potrivit reglementărilor în
vigoare, candidaţii sau conducătorii
auto pentru care există suspiciunea
de sindrom de apnee în somn mode -
rat/sever trebuie să se supună unei
consultaţii medicale pentru obţinerea
unui aviz autorizat, înainte de elibe -
ra rea/înnoirea permisului de con du -
ce re. În cazul în care afecţiunea este
certificată, permisele de conducere
vor putea fi eliberate dacă dovedesc
că îşi controlează afecţiunea în mod
co respunzător, că respectă un trata -
ment adecvat şi prezintă îmbunătăţiri
în ceea ce priveşte somnolenţa (dacă
este cazul, fapt confirmat de un aviz
medical autorizat). În plus, şoferii care
prezintă un sindrom de apnee în
somn, moderat sau sever, şi care ur -
mea ză un tratament vor face obiectul
unei examinări medicale periodice,
care să nu depăşească 3 ani pentru
conducatorii auto din grupa I şi un an
pentru conducatorii auto din grupa II
(şoferi profesinişti), pentru a se stabili
măsura în care respectă tratamentul,
ne cesitatea de a-l continua şi men -
ţinerea unei vigilenţe adecvate.

Cum se manifestă
SASO
Dar ce reprezintă, de fapt, apneea?
„Conform definiţiei, apneea este o

pauză respiratorie cu durată mai mare
de 10 secunde, însoţită de desaturare
(r e ducerea concentraţiei de oxigen

din sânge) şi microtrezire. Sindromul
de apnee în somn (SASO) este repre -
ze ntat de pauzele respiratorii nocturne
şi consecinţele clinice ale acestora
(simptomele) şi fiziopatologice (efec -
te le asupra organismului). Cuantifi ca -
rea severităţii bolii se face prin inter -
mediul indexului de apnei hipopnei
(IAH)”, a explicat Ioana Dinu. Legea
stipulează că, pentru un index de 15-
29/oră, SASO este moderat, devenind
sever pentru un index mai mare de
30/oră. Ambele sunt asociate cu
somnolenţă diurnă excesivă.

Diagnosticul se realizează pe baza
completării unor chestionare de som -
nolenţă (Epworth, GASP, Aplicația
HelpSnoring), prin poligrafie ven ti la to -
rie nocturnă, precum şi prin polisom -
no grafie.

„Riscul de apariţie a bolii creşte
direct proporţional cu greutatea cor -
po rală, aspectul fizic sugestiv pentru
această boală fiind acela al unui
bărbat obez, cu gâtul scurt şi gros,
bar bia mică, somnolent şi adesea fu -
mător”, a precizat Ioana Dinu, subli -
niind că simptomele nocture alterează
calitatea somnului. Astfel, se inten si -
fică sforăitul, iar pauzele respiratorii
din timpul somnului pot fi urmate de
trezire bruscă din somn şi pot fi însoţite
de senzaţie de „sufocare” sau coş ma -
ruri. Somnul este neodihnitor, apar
urinări frecvente şi există o senzaţie

de uscăciune a gurii. În acest context,
apar şi simptome diurne. „Apare som -
no lenţa diurnă şi se poate adormi la
volan. La pacienţii cu SASO, frecvenţa
acidentelor rutiere este de 2-3 ori mai
mare”, a subliniat medicul pneumolog,
adăugând că se manifestă un sindrom
de oboseală cronică, scade perfor -
man ţa profesională şi apar modificări
de comportanent, accentuându-se
irati bilitatea.

Tratamentul se realizează pe baza
unui aparat - CPAP („continuous posi -
ti ve airway pressure”), care contraca -
rează presiunea negativă inspiratorie
şi mentine lumenul faringian deschis,
ducând la dispariţia apneilor. „Intefaţa”
aparat – pacient este reprezentată de
o mască. Aparatul trebuie folosit în
fiecare noapte, pe toată perioada
somnului, şi nu vindecă boala. Doar
o corectează.

„Există, însă, o serie de necunos -
cu te privind cadrul legislativ. Nu s-au
pu blicat norme de aplicare a ordinului
de ministru, nu există chestionare
stan dardizate pentru definirea somno -
le n ţei diurne excesive şi nu s-a stabilit
cine decide dacă există sau nu suspi -
ciune de SASO. În plus, nu se ştie
cine va efectua consultația inițială”, a
concluzionat Ioana Dinu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Şoferii, „căutaţi” de apnee
Sindromul de apnee, care se manifestă prin pauze respiratorii în
timpul somnului, a intrat în atenţia autorităţilor europene, după ce
s-a ajuns la concluzia că poate genera oboseală cronică, afectând
semnificativ capacitatea de a conduce maşina.

Ioana Dinu, medic specialist pneumolog:
„În prezent, Casa de Asigurări de Sănătate nu decontează tratamentul pentru
sindromul de apnee în somn.”
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SERVICIU SĂPTĂMÂNAL
DIN HONG KONG
CĂTRE ROMÂNIA

Kuehne + Nagel lansează un nou
serviciu direct de grupaj maritim
din Hong Kong, care vine în
sprijinul clienţilor ce doresc un timp
de tranzit mai rapid şi un grad înalt
calitativ. Acest serviciu are un timp
de tranzit de 28 de zile port-to-port
din Hong Kong către România.
Depozitul Kuehne + Nagel din
Bucureşti va servi drept punct de
deconsolidare a mărfurilor

importate. Livrarea mărfurilor către
destinaţia finală este coordonată
de către reprezentanţii Kuehne +
Nagel din Bucureşti şi Constanţa,
clienţii având însă şi posibilitatea
de a opta pentru varianta de a-şi
ridica singuri marfa din depozitul
Kuehne + Nagel. Cu ajutorul
platformei online KN Login,
Kuehne + Nagel asigură
vizibilitatea şi monitorizarea tuturor
transporturilor de la preluare până
la livrare. Noul serviciu
consolidează şi mai mult portofoliul
de servicii LCL ale lui Kuehne +
Nagel România, care are în
prezent 3 servicii directe din Asia-
Pacific către România (Singapore,
Shanghai și Hong Kong).

SIBIUL, 
FAVORABIL
PRODUCŢIEI

CBRE România continuă proiectul
analizei pieței imobiliare din marile
orașe ale țării cu prezentarea unui
raport detaliat despre profilului

economic și social al municipiului
Sibiu. Potrivit raportului, în oraş
există un pol industrial solid, Sibiul
atrăgând companiile din producție
prin forţa de muncă bine calificată
şi prin așezarea geografică
favorabilă, în centrul României.
Mai mult de 100 de companii
manufacturiere îşi desfaşoară
activităţile în nou-createle parcuri
şi zone industriale. În plus,
recentele achiziţii de terenuri
efectuate aici de companii precum
WDP şi CTP confirmă interesul
crescut din partea companiilor de
producţie pentru Sibiu, zonă cu o
îndelungată tradiţie industrială.
„Zona Sibiu a reuşit să coaguleze,
de-a lungul timpului, un important
pol de producţie cu grad înalt de
tehnologizare şi cu valoare
adaugată ridicată, care nu
necesită un număr mare de
angajaţi. Aici activează un număr
mare de companii multinaţionale
din diverse industrii – piese auto,
electronice, farmaceutice – şi
departamente de cercetare şi
dezvoltare. Situat între Braşov şi
Sebeş, deasemenea poluri
importante de producţie, Sibiul
poate deveni un reper logistic
extrem de important în zonă”,
apreciază Dana Bordei, Head of
Industrial Agency, CBRE
România.

TRAFIC DE MĂRFURI
CRESCUT PE
AEROPORTUL
TIMIŞOARA

Aeroportul Internaţional Timişoara
continuă să înregistreze creşteri
ale traficului aerian pe toate
planurile, însă cel mai mult la
mărfuri: 61% în primele 3 luni din
an, comparativ cu ianuarie –
martie 2015. Astfel, de la 582 tone
anul trecut, s-a ajuns la 937 tone
anul acesta. „În continuare, ne
menţinem aprecierea asupra
faptului că această creştere este
determinată de inaugurarea
terminalului celei mai importante
companii de curierat din Europa –
DHL, având o importanţă
deosebită atât pentru aeroport,
cât şi pentru zona de Vest a ţării”,
a declarat Dan Idolu, directorul
aeroportului. În privinţa numărului
de pasageri și al zborurilor,
avansul este de 8% în ambele
cazuri: 209.890 pasageri, față de
194.145 în aceeași perioadă a
anului trecut, și 2.824 zboruri, față
de 2.615.

Investitorul și dezvoltatorul
internațional CTP începe
construcția unui nou depozit
de 30.000 mp în CTPark
Bucharest West, din care
15.000 mp au fost deja
închiriați companiei de
logistică OTZ. CTP a
achiziționat CTPark
Bucharest West de la
compania Prologis în a doua
parte a anului trecut și, cu
această nouă clădire, va mări
suprafața construită a
parcului la 130.000 mp.
Construcția noii clădiri a
început în a doua parte a
lunii martie și va fi terminată
în septembrie 2016.
„CTP observă o cerere mare
pentru restul suprafeței de
15.000 mp și cred că o vom
închiria înainte de terminarea
fazei de construcție”, a
afirmat Marian Orzu, Head of
Leasing and Business
Development din cadrul CTP
Romania. CTP a avut o
dezvoltare rapidă în România
în 2015, Mihai Orzu
subliniind că, în perioada
următoare, va fi continuată
consolidarea poziției

companiei pe piață. „Avem
acum spații disponibile în
mai multe locații din țară,
cum ar fi CTPark Arad,
CTPark Deva și CTPark
Timișoara”, a precizat el. Pe
plan european, portofoliul
CTP de proprietăți
industriale de clasă A are o
suprafață închiriabilă totală
de peste 3,25 milioane mp,
iar angajamentul CTP este să
crească această suprafață la
5 milioane mp până la
sfârșitul anului 2018.

OTZ ÎNCHIRIAZĂ 15.000 MP ÎN CTPARK
BUCHAREST WEST
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A servi pe cineva, în România, probabil și în alte
cul turi, are o conotatie negativă. A servi, servitor,
servil, servilism reprezintă o familie de cuvinte,

sinonime cu slugărnicie, lingușire, umilință - cuvinte ce
indică o condiție joasă. Cred că, până în perioada in -
dus trială, aceste cuvinte făceau bine demarcația între
oa menii bogati și cei săraci. În epoca informației, în care
trăim acum, avem nevoie să întelegem valența pozitivă
a lui „a servi” - marea noastră majoritate trăim din serviciile
pe care le facem, ca organizații sau ca oameni; și acesta
este un trend economic ascendent. 

Ce contează?
Ori de câte ori vrem să cumpărăm ceva, produs sau

serviciu, avem la dispoziție foarte multe opțiuni. În calitate
de client, adevărata provocare cu care ne confruntăm
este, de multe ori, „care este cel mai bun pentru nevoia
mea”? Cum putem să facem această diferențiere? De
cele mai multe ori, modul în care suntem serviți, ex pe -
rien ța pe care o trăim în relație cu acel produs sau ser -
viciu, este un criteriu sigur de diferențiere.

Lucrez, ca antrenor, cu mulți manageri și echipe de
manageri și, frecvent, obiectivele lor sunt strâns legate
de excelența în serviciile către clienți și retenția clienților. 

Foarte mulți manageri pe care îi cunosc au făcut deja
mai multe cursuri de „customer/client service”. Din
perspectiva mea, în România suntem la început în dez -
vol tarea de culturi organizaționale centrate pe excelența
în servicii. În economiile mature, această practică implică
deja multă preocupare și rafinament. Poate mulți dintre
voi ați vizitat Singapore și ați văzut calitatea experienței
clientului încă din aeroportul Changi, poate ați călătorit
cu Emirates Airlines sau v-ați cazat la hoteluri în care
ați fost încântați de experiența trăită.

În practica mea, am observat că există o corelație foarte
strânsă între modul în care managerii se poartă cu angajații
și modul în care angajații se poartă cu clienții. Cu cât
angajații traiesc o experiență mai slabă, dezamăgi toa re,

frustrantă, nealiniată cu promisiunea inițială, în orga nizație,
cu atât mai dezamăgitor se poartă și ei cu clienții. Și invers.
Din perspectiva mea, aceasta este una dintre cheile
relevante pe care un manager/echipă de mana geri îl are
la îndemână pentru a implementa exce lența în servicii.
Angajații pot avea un comportament de grijă, servire
impecabilă a clientului, respectare a pro misiu nilor făcute,
creativitate doar dacă traiesc, la rândul lor, aceste
comportamente în organizație. Atunci când aces te tipuri
de comportamente nu există în organizație, este absurd
să ne dorim să fie practicate, oricate cursuri ar face angajații.
Acest lucru nu ține de cei 7 ani de aca să, așa cum aud la
mulți manageri. Nu ține de calitatea oamenilor și nici de
cât de mult sau putin sunt plătiți. Frecvent aud „nu mai găsim
oameni de calitate!”, sau „oa menilor mei nu le pasă de
client!” - acest lucru ține de cultura care este în acea
organizație. Iar, în crearea culturii organizaționale, managerii
au rolul cel mai important. Tot așa cum, într-o familie, parinții
sunt cei care își pun amprenta pe modul în care copilul
este educat și pe modul în care se comportă în societate. 

Vă provoc!
Lansez o provocare în acest articol: cum puteți să

oferiți servicii excelente în interiorul organizației voastre,
indiferent de rolul pe care îl aveți?

Pentru cei care conduc organizații, lansez provocarea
de a se uita și de a acționa în direcția dezvoltării de ser -
vicii excelente către clienții lor interni (angajații)! 

Enumăr aici câteva întrebări care pot fi pași de pornire
în acest demers:

- Angajații tăi cred că aici este un loc bun pentru
creșterea lor?

Există o corelație foarte strânsă între modul în care
managerii se poartă cu angajații și modul în care
angajații se poartă cu clienții.

Cultura serviciilor
excelente
Ce pot face pentru tine? Cu ce te pot servi? Este o întrebare
simplă. Însă de câte ori ați adresat-o, ca furnizor, sau ați auzit-o,
în calitate de client?
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- Angajații tăi cred ca au în companie oportunități bu -
ne de dezvoltare a carierei și competențelor lor?

- Angajații tăi au încredere în managerii lor?
- Angajații tăi văd în activitatea de zi cu zi că managerii

lor demonstrează că „oamenii sunt importanți în succesul
companiei”?

- Cât de mulțumiți sunt angajații tăi față de rolul pe
care îl ocupă acum în comparație cu ceea ce li s-a spus
cand s-au angajat în compania ta?

- Managerii companiei au comunicat tuturor oamenilor
încotro se îndreaptă organizația? Ce viziune sau ce
altceva anume urmăriți împreună?

- Deciziiile și acțiunile de zi cu zi ale managerilor
demonstrează cât de importantă este „excelența în
servicii”?

- Compania ta este într-o poziție bună în piață pentru
a avea succes și în anii următori?

- Cât de deschisă este comunicarea pe care o ex -
perimentează angajații tăi? Cât de frecvent vin idei și feed -
back-uri de jos în sus (de la specialiști către manageri)
și de sus în jos (de la manageri către specialiști)?

Pentru cei care activează ca specialiști în organizație,
câteva întrebări pot ghida în călătoria de a fi cunoscut
ca „specialist care oferă servicii excelente, surprinzătoare,
înalte colegilor lui (ei)”:

- Care sunt serviciile/procesele pentru care tu ești res -
pon sabil? Cine sunt beneficiarii acestor servicii? Ce indi -
ca tori (KPI) de reușită ai în livrarea serviciilor?

- Cum poți fi politicos și pozitiv în tot ceea ce faci
pen tru colegii tăi? De câte ori zâmbești pe zi?

- Cum poți să le arăți aprecierea ta pentru ceea ce
ei fac pentru tine?

- De câte ori ți-ai lăudat colegii pentru acțiunile foarte
bune pe care le-au făcut în relația cu tine?

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.: 072482454

Serviciile excelente au fost în prim plan în cadrul
evenimentului pe care revista Ziua Cargo l-a organizat
la sfârşitul lunii martie.
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Rodica Obancea
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A lexandru Panait a urmat cur -
su  rile Facultății de Trans por -
turi din cadrul Politehnicii Bu -

curești, fiind orientat inițial către
ra  mu  ra feroviară. După o scurtă expe -
riență în cadrul uni companii de profil
a „schimbat macazul” către logistică,
do meniu atins tangențial în facultate.
De fapt, totul a început chiar la finalul

fa  cultăţii, atunci când Alexandru a de -
cis să îşi bazeze lucrarea de licenţă
pe date privind compania Wim Bos -
man România. L-a cunoscut, cu acea
ocazie, pe Emil Ion şi a găsit des -
chidere. „La puţin timp după a ceas tă
experienţă, am aplicat pentru un post
de logistic engineer. Este o po ziţie
entry-level, care îţi permite să te implici

în diverse proiecte și unde îți poți
demonstra calitățile“, îşi aminteşte
Alexandru Panait. Apoi, totul s-a des -
fă şurat rapid. La numai 6 luni după
an ga jare, Wim Bosman România a
sem nat un contract cu un client foarte
im portant, iar Alexandru a făcut parte
din echipa de implementare, fiind nu -
mit team lider pe segment adminis -

A venit vremea
tinerilor manageri
în logistică?
Se pare că da. La mai puţin de 30 de ani, Alexandru Panait este
director operaţional în cadrul Wim Bosman România, după ce a
confirmat şi a fost format în cadrul companiei. La baza startului pe
acest drum, plasat la puţin timp după absolvirea facultăţii, a stat
ATITUDINEA... elementul principal pe care Emil Ion, directorul
executiv al companiei, îl caută în fiecare tânăr care încearcă să îşi
croiască o carieră în logistică.

„Anul 2015 a însemnat pentru noi o perioadă de consolidare, în care am
crescut prin eficientizarea proceselor şi dezvoltarea de noi parteneriate. În
cursul anului 2015 ne-am concentrat pe dezvoltarea operaţiunilor din hub-ul
din centrul ţării, de la Cluj Napoca, iar rezultatele regionale s-au concretizat
în creşterea semnificativă a cifrei de afaceri şi adăugarea de noi clienţi în
portofoliu.”
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tra tiv. După un an și câteva luni în
această poziție, a intrat în programul
„Management Trainee Europe” al Wim
Bosman, dedicat tinerilor cu potențial
de a deveni manageri. „Chiar dacă
am luat în calcul rezultatele obţinute
de Alexandru în activitatea desfă şu -
rată în cadrul companiei, atitudinea a
fost cea care a contat cel mai mult”,
ne-a explicat Emil Ion, directorul exe -
cutiv Wim Bosman România.

Un an de pregătire
în Belgia şi Olanda
„În cadrul programului Manage -

ment Trainee Europe, am lucrat în Bel -
gia timp de 6 luni. Pe baza experienței
de implementare din România, am con -
dus un proces similar dar, în acest caz,
pentru dezvoltarea logisticii pie se lor de
schimb, oferind de asemenea suport
timp de 2-3 luni după înche ierea
implementării. Apoi am ajuns în Olanda
pentru a face parte din echipa de suport
vânzări, pentru ca, după aproximativ
un an, să revin în Ro mâ nia. În ţară,
mi-am continuat activitatea pe segme -
ne tul de vânzări și business develop -
ment, ulterior.” În prezent, Alexandru
Panait este director opera ţio nal, o po -
ziţie pe a cărei răspundere o simte, dar
care nu îl sperie. „Încerc să fiu mai
atent la tot ceea ce zic și la tot ceea
ce fac, pentru că, atunci când coordo -
nezi aproximativ 100 de per soane, fie -
care lucru contează. Po ziția pe care o
ocup acum reprezintă o provocare

imen să și sunt încă entu ziasmat, dar
nu copleșit. Sunt conști ent de respon -
sa bilitatea pe care o am și îmi face plă -
cere să caut soluții pen tru provocările
ce apar în noul rol”, a afir mat directorul
de operațiuni al Wim Bosman. 

O strategie
pe termen lung
Dar evoluţia pe care Alexandru

Panait a avut-o în cadrul Wim Bosman
Ro mânia nu reprezintă un caz singu -
lar, ci un rezultat al unei strategii pe
termen lung privind pregătirea viitorilor
manageri, care începe să îşi arate
roa dele. De altfel, compania are sem -
nat un acord cu Facultatea de Trans -
por turi din cadrul Universităţii Poli teh -
nice Bucureşti, primind tineri studenţi
în practică şi oferindu-le datele ne ce -
sare pentru realizarea de lucrări de
licenţă. „Suntem într-o permanentă
căutare de persoane potrivite pentru
poziţia de logistic engineer. Avem
poarta deschisă pentru cei ce au do -
rință și atitudine, nicidecum expe rien -
ță. Căutăm tineri pe care să îi formăm,
așa cum făcut-o cu Alexandru Panait.
Concret, atitudinea de care vorbim în -
seamnă să îți pese și să vrei să înveți.
La fel am pornit și eu în urmă cu 25
de ani”, a menţionat Emil Ion. „Cău -
tăm, mai exact, curiozitatea și dorința
de a ști ceea ce se întâmplă, nu numai
în fișa postului său ci și în stânga-
dreapta-sus-jos. Să existe sete de
cunoaștere și dorință de a ajunge sus.
De aici se pornește, apoi se continuă
cu inițiativă și perseverență”, a com -
ple tat Alexandru Panait. În acest mo -
ment, Wim Bosman România are trei
participanți în cadrul programului „Ma -
nagement Trainee Europe”, care se
desfășoară în 4 sesiuni anuale, în care
cursanții îi au alături pe cei din top
ma nagement-ul grupului, dar și coun -
try manageri.  

Wim Bosman
estimează o creștere
cu 15% în 2016
Wim Bosman România a raportat,

pen tru 2015, o cifră de afaceri de
62.493.000 lei, în creștere cu 6,25%
față de 2014. Profitul a ajuns la
1.438.000 lei, majorat cu 8,51% față
de anul precedent, în baza eficien ti -
zării proceselor și operațiunilor interne,
derulate în 2015. Evoluţia pozitivă a
fost generată de creşterea volumului
de activitate prestat pentru clienţii
vechi, dar şi ca urmare a încheierii
unor noi colaborări cu clienți din zona
de retail și FMCG. În paralel, au fost
in vestiţi 500.000 de euro pentru înno -
i rea flotei de camioane și optimizarea
infrastructurii IT. Pentru 2016, Wim
Bosman România a bugetat o creștere

a cifrei de afaceri cu 15%, în compa -
ra ție cu 2015, și își propune să inves -
teas că 1 milion de euro pentru achi -
zi ția de mașini, utilaje și echipamente
de lucru, dar și noi unități de transport.
De asemenea, se analizează posi bi -
li ta tea de a crește capacitatea logistică
proprie, cu investiții de peste 2 mi li -
oane de euro. „Principalul atu al Wim
Bosman este reprezentat de atitudine.
Este o linie foarte subțire, dar clientul
poate cuantifica, în monedă, serviciile
oferite de noi, alături de atitudinea pe
care o avem. De la preluarea de către
gru pul Mainfreight, modul în care ne
eva luăm calitatea este în primul rând
prin ochii clientului și apoi prin stan -
dar dele proprii și indicatorii interni. Am
păstrat ceea ce era bun în Wim
Bosman, know-how-ul și experiența
operațională, iar schimbările aduse se
văd la nivel de cultură și mentalitate”,
a concluzionat Alexandru Panait.

Wim Bosman România este unul
dintre cei mai importanţi jucători de
pe piaţa locală de transport şi logistică.
Com pania oferă soluţii integrate de
depo zitare, transport şi distribuţie spe -
ci fice fiecărui client în parte. Începand
cu 2011, Wim Bosman a devenit sub -
sidiara din Europa a Mainfreight, grup
logistic prezent în Oceania, Asia, USA
şi Europa prin 211 filiale, peste 5.200
de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală
de aproximativ 1 miliard de euro.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Alexandru Panait,
director operaţional

Wim Bosman
România:

„Deși trebuie să coordonez
aproape 100 de persoane și sunt
mai tânăr decât cei mai mulți
dintre ei, vârsta mea nu a
reprezentat o problemă, deoarece
încerc să stabilesc direcția în care
trebuie să mergem, împreună cu
ei. Nu este „așa am vrut eu” ci
„așa am descoperit împreună că
este cel mai bine”.

Emil Ion, 
director executiv 

Wim Bosman
Romania:

„Unul dintre actorii principali care
au stat la baza rezultatelor pozitive
pe care le-am avut în ultimul an a
fost Alexandru Panait, aflat, până
în urmă cu o lună, în poziţia de
Business Developent Manager.
Sunt sigur că, împreună cu astfel
de oameni, putem previziona
creşteri importante în următoarea
perioadă.“
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F luxurile recente de refugiați
către Europa au rezultat în cea
mai mare criză a migranților

de după cel de-al Doilea Război Mon -
dial. Conflictele din Orientul Mijlociu,
din Nordul Africii și din Asia Centrală,
care au fost motoarele migrației, suge -
rea ză că această criză va continua să
a menințe semnificativ supply-chain-ul
și în viitorul apropiat.

Efecte negative
Lipsa unei abordări unitare pentru

controlul migrației contribuie la discon -
tinuitățile semnificative în transporturile
de pe teritoriul european, manifestate
în ultimele luni. O serie de măsuri uni -
la terale adoptate pentru securizarea
gra nițelor interne au întrerupt sau au
întârziat transporturile transfrontaliere,
având efecte negative asupra supply-
chain-ului și asupra afacerilor din în -
treaga regiune. 

Impactul direct al crizei diferă de
la țară la țară și depind de acțiunile
fie cărui guvern național în parte. În
Belgia, de exemplu, se estimează că
shipper-ii pierd zilnic aproximativ
200.000 USD din cauza discon ti nu i -
tăților în comerțul cu Franța. Guvernul
a concentrat forțe polițienești din mai
multe regiuni ale țării, la granița dintre
Franța și Belgia, pentru a opri fluxul
de migranți, iar țara acum se confruntă
cu amenințări cu greva din partea sin -
di catelor din forțele de ordine, care
ra portează că nu există personal su -
ficient pentru a patrula zonele cu risc
cres cut. În Austria, autoritățile au blo -
cat accesul în țară prin mai multe
punc te de trecere a frontierei și au
alo cat fonduri importante pentru in -
ves tiția în garduri în jurul zonelor cu
o puternică densitate a migranților. Im -
pactul general asupra comerțului aus -

triac al acestori împrejmuiri și al con -
troa lelor reintroduse la frontieră este
încă în curs de a fi calculat. 

Întârzieri
în transportul
transfrontalier
Majoritatea țărilor, inclusiv Belgia,

Franța, Germania și o mare parte a
Pen insulei Balcanice, raportează întâr -
zieri care afectează transporturile cu
camionul, ca rezultat al nivelului cres -
cut de securitate la frontiere. 

Curse care înainte durau mai puțin
de două zile acum se întind pe parcur -
sul a cinci zile sau chiar mai mult. Alte
rapoarte indică faptul că o cursă
Turcia-Germania, care în mod normal

avea o durată de cinci zile, înre gis -
trea ză acum nu mai puțin de 12 zile,
din cauza măsurilor sporite de secu -
ritate. 

Un studiu condus de către auto ri -
tă țile franceze sugerează că resta bi -
lirea controalelor la frontiere interne în
Europa ar putea costa statele din
Schen gen aproximativ 0,8% din PIB,
sau peste 122 miliarde EUR, pe ter men
scurt. O analiză separată con du să de
către Comisia Europeană a pre vizionat
că pierderile din cifra de afa ceri, creș -
terea costurilor de trans port și între -
ruperile din supply-chain-uri le naționale
pot costa economia europeană 19,6
miliarde USD pe an, în cazul în care
controalele vor rămâne implementate.
Din aceste pierderi, sectorul trans por -
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Migranții și
supply-chain-ul
european
Un raport special realizat de către BSI Supply Chain Solutions,
preluat de către Vigilant, buletinul informativ al TAPA EMEA, oferă o
privire de ansamblu asupra discontinuităților din lanțul de
aprovizionare pe care le generează criza migranților, scoțând în
evidență „punctele fierbinți” geografice din punctul de vedere al
încercărilor de a călători clandestin și evaluând implicațiile
inițiativelor luate în considerare pentru a contracara această criză.
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tu rilor se va confrunta cu până la 7,5
miliarde USD costuri cauzate numai
de întârzierile curselor. 

Încărcături
contaminate
sau pierdute
În Marea Britanie, depistarea fie -

cărui pasager clandestin într-un ca -
mion atrage după sine o amendă în
valoare de 2.200 USD, aplicată com -
pa niei de transport respective. Con -
form informațiilor BSI, autoritățile euro -
pe ne au arestat în medie 17
clan destini per camion sau transport
fe roviar de marfă sechestrat în ultimii
doi ani, rezultând într-o amendă medie
de 37.400 USD per caz. Asta înseam -
nă că șoferii de camion care trans -
por tă mărfuri din Calais, Franța, către
Dover, Marea Britanie, nu numai că
plă tesc amenzi directe pentru că nu
reu șesc să își securizeze încărcăturile,
ci se supun, de asemenea, riscului de
a li se confisca sau distruge marfa.
Com binația dintre pierderile directe,
cauzate de discontinuitățile din lanțul
de aprovizionare, și amenzi subliniază
impactul financiar semnificativ al pasa -
gerilor clandestini asupra companiilor
care folosesc această rută. 

În prezent, regulamentele din Ma -
rea Britanie prevăd amenzi pentru
orice șofer sau companie în cazul în
care sunt descoperiți pasageri clan -
des tini, indiferent de faptul că au im -
ple mentat măsuri de securitate se -
rioa se. Aceste regulamente sunt în
plin proces de revizuire și este posibil
să fie modificate, pentru a evita amen -
darea companiior care adoptă anumite
bune practici din domeniul securității. 

Criza migranților:
situația curentă
Controale stricte la frontiere au

fost implementate peste tot în Penin -
sula Balcanică și în alte zone care

sunt considerate cele mai probabile
puncte de trecere ilegală în Europa.
Multe țări urmăresc implementarea
unor măsuri de securitate crescută la
unele sau chiar la toate punctele de
trecere a frontierei, pentru a opri
afluxul migranților, în timp ce altele
acționează mai drastic, cum ar fi prin
construcția de garduri sau prin
închiderea granițelor. În ultimele șase
luni au fost implementate închideri
com plete de granițe în țări precum
Aus tria, Belgia sau Macedonia. Multe
alte țări au ales să instituie controale
suplimentare asupra camioanelor și
a trenurilor de marfă. 

La începutul lunii martie, guvernele
Croației, Serbiei și Sloveniei au anun -

Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

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

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro

PUBLICITATE

Made in simplicity

Controale reintroduse în Europa
AUSTRIA - Controale la frontiere, puncte de control pe autostradă, închiderea

granițelor
BELGIA - Controale la frontiere, închiderea granițelor
DANEMARCA - Controale la frontiere
FRANȚA - Controale la frontiere, puncte de control pe autostradă, închiderea

granițelor
GERMANIA - Controale la frontiere, puncte de control pe autostradă
GRECIA - Controale la frontiere
ITALIA - Controale la frontiere
OLANDA - Controale la frontiere
MAREA BRITANIE - Controale la frontiere
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țat că nu vor mai accepta migranți
care nu dețin vize Schengen. Se speră
ca această mișcare să oprească fluxul
de migrație ilegală prin Peninsula Bal -
ca nică, în drum către Europa de Vest.
Există o mare probabilitate ca acest
anunț să îi determine pe migranți să
caute rute alternative. BSI monitori -
zea ză îndeaproape situația, acordând
o atenție specială migrației de-a lungul
coastei vestice a peninsulei, tranzitului
migranților prin România și debar că -
ri lor în Italia. Mai multe țări din
Peninsula Balcanică, în special Croa -
ția, Grecia și Macedonia, riscă să se
confrunte cu o creștere a pasagerilor
clandestini în camioane sau trenuri
de marfă care merg spre Nord. 

Punct fierbinte curent
- Calais, Franța
Așa numita „Junglă” din apropie -

rea Portului Calais din Franța este
unul dintre cele mai mediatizate punc -
te fierbinți ale crizei migranților. Tabăra
există deja de mai mulți ani, de dinain -
tea conflictului din Siria. Numărul
migranților din această tabără a ex -
plodat în ultimii doi ani și se estimează
că, în prezent, trăiesc aici aproximativ
6.000 persoane. Prezența lor a provo -
cat greve ale angajaților de la feribot,
ale șoferilor de camion, demonstrații
pro și anti-imigrare, confruntări cu poli -
ția și repetate tentative de infiltrare de
pasageri clandestini în camioanele
care au ca destinație Marea Britanie.
Problemele de la Calais îi costă deja
pe shipper-ii belgieni 200.000 USD,
pe cei olandezi 545.000 USD și pe
cei britanici 1,2 milioane USD pe zi.
Ca mioanele care încearcă să traver -
se ze Canalul Mânecii din Franța către
Ma rea Britanie se confruntă cu întâr -
zieri semnificative. 

Punct fierbinte
în dezvoltare -
Dunkirk, Franța
Situația din Dunkirk, Franța, este

mo nitorizată atent, organizațiile inter -
na ționale nonguvernamentale stabilind
aici o tabără alternativă pentru migran -
ții staționați în Calais. Noua facilitate
are rezidențe semi-permanente și uti -
lități pentru peste 1.000 refugiați și se
află încă în construcție. Există temeri

cum că Dunkirk va cunoaște incidente
similare celor din Calais, inclusiv pa -
sa geri clandestini, ciocniri cu forțele de
ordine și greve ale lucrătorilor. Până
acum, atmosfera s-a menținut calmă.
Până când vor fi disponibile informații
sigure, expeditorii ar trebui să con si -
dere această regiune ca zonă de risc
crescut în ceea ce privește pasagerii
clandestini și să implementeze ace -
leași măsuri pentru securizarea trans -
por turilor ca la Calais. 

Punct fierbinte
curent - Idomeni,
Grecia
Orașul Idomeni, situat în Grecia,

de cealaltă parte a frontierei față de
orașul macedonean Gevelija, s-a afir -
mat, în luna februarie, ca un nou punct
fierbinte pentru migranții care încearcă
să ajungă în Vestul Europei. După ce
autoritățile din Austria au introdus o
limită zilnică și anuală în privința nu -
mă rului de migranți admiși, în Mace -
do nia au fost instituite măsuri similare.
Ca rezultat, forțele de ordine macedo -
nene întorc migranții din drum înapoi
în Grecia, iar numărul refugiaților din
Idomeni crește rapid, în martie ajun -
gând la 13.000. Aceștia au avut mai
multe ciocniri cu forțele de poliție ma -
ce donene și au fost raportate mai mul -
te tentative de a se infiltra în trenurile
de marfă care traversează granița
către Nord. Confruntările dintre auto -
ri tăți și migranți de la sfârșitul lunii
februa rie au oprit circulația camioa -
ne lor pentru aproape o zi întreagă,
au toritățile încercând să repare un
gard dărâmat de refugiați. Într-un alt

incident, migranții au blocat traficul de
trenuri de marfă pentru mai multe ore. 

Perspective
Uniunea Europeană a încheiat,

recent, un acord cu Turcia care va fa -
ci lita un schimb unu-la-unu de migranți
între Europa și Turcia. Grecia va de -
por ta în Turcia migranții ilegali care
sunt numai „refugiați economici”, ceea
ce înseamnă că nu li se pune viața în
pericol în țara de origine. În schimb,
migranților considerați a fi refugiați
care fug din calea violenței li se va
per mite să se stabilească în Uniunea
Euro peană, venind din Turcia. Princi -
pa lul scop al acestei înțelegeri este
să îi împiedice pe migranți să apeleze
la traficanții de ființe umane și să riște
o călătorie periculoasă pe Marea
Egee; un alt scop este să reducă fluxul
de migranți care vin în Grecia. Imple -
men tarea acestui acord s-a dovedit a
fi dificilă până în prezent, iar Grecia
încă se luptă cu fluxul de migranți. 

Pentru a preveni astfel de crize pe
termen lung, Comisia Europeană eva -
luea ză o propunere de a înființa o
nouă agenție, Paza Europeană de
Coas tă și a Frontierelor, însărcinată cu
securizarea granițelor externe ale
Uniunii. Unul dintre eșecurile cheie
iden tificate de către Comisie în timpul
crizei curente a fost tocmai inabilitatea
de a securiza corespunzător granițele
externe ale UE. Agenția curentă euro -
pea nă Frontex este supusă unor limi -
tări legate de resurse și de jurisdicție.
Cea propusă va dispune de resurse
substanțiale și va avea autoritatea de
a investiga grupuri internaționale cri -
mi nale și teroriste.

(Articol realizat pe baza
studiului BSI Supply Chain

Solutions și preluat din numărul
din martie al Vigilant, buletinul

informativ TAPA EMEA).

Traducerea și adaptarea: 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Câteva cifre îngrijorătoare
- 19, 6 miliarde USD - costul anual estimat pe care îl va suporta economia

europeană regională dacă zona Schengen va intra în colaps
- 1,95 milioane USD - costurile zilnice antrenate de măsurile securitate,

pentru shipperii belgieni, olandezi și britanici
- 1,8 milioane - numărul estimat al trecerilor frauduloase de frontieră în

Europa în 2015
- 3.300 - numărul total al penalităților civile impuse de Marea Britanie pentru

arestările de pasageri clandestini în 2015
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Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTIHENKEL

Întrebările lunii APRILIE (etapa 77)

1. Calitatea este dată de:
a. Capacitatea de utilizare, impresiile

de ordin psihologic
b. Managementul calității
c. Instrumentele folosite pentru

măsurare
d. Managementul performanței

2. Care dintre următoarele sunt
elementele TQM?

a. Proiectarea 
produsului/serviciului

b. Managementul 
performanței

c. Diagrame de control statistic
d. Eliminarea 

constrângerilor

3. Care din afirmații este
adevărată?

a. Planificarea capacității pe termen
scurt poate avea în vedere și
mărimea forței de muncă,
fondurile pentru overtime, stocuri
și alte decizii.

b. Capacitatea este rata minimă a
producției unui proces sau sistem.

c. Bottleneck-ul este o constrângere
caracterizată prin existența în
cadrul activității a unei capacități
exagerat de mari.

d. Planificarea capacității pe termen
scurt se referă la investițiile în
dotări și echipamente noi, la nivel
organizațional, și presupune
implicarea conducerii.

Întrebările lunii MARTIE (etapa 76) şi răspunsurile corecte:

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

furnizorilor, concurenței,
potențialilor înlocuitori 
- CORECT

2. Primirea comenzilor de
reaprovizionare pe baza unei
decizii centralizate de către
rețelele de distribuție este un
proces:

a. Push - CORECT
b. Pull
c. Centralizat

3. INCOTERMS 
se referă la:

a. Condiția de livrare 
- CORECT

b. Termenul de livrare
c. Modalitatea de plată
d. Procedura de cântărire.

Câştigătorii lunii MARTIE
CChheerrtteeșș  AAnnaammaarriiaa,,  FFlloorriinn  GGeenneețț  șșii  EElliiddaa
DDeeaaccoonnuu

EEii  aauu  ffoosstt  aalleeșșii  pprriinn  ttrraaggeerree  llaa  ssoorrțții  ddiinnttrree
ccoonnccuurreennţţiiii  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt  llaa
îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  mmaarrttiiee,,  cceeaa  ddee--aa  7766--aa
eettaappăă  aa  ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă..

LLiissttaa  ccoonnccuurreennțțiilloorr  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss
ccoorreecctt::
FFlloorriinn  GGeenneețț,,  AAddrriiaann  VVllaassee,,  CChheerrtteeșș
AAnnaammaarriiaa,,  EElliiddaa  DDeeaaccoonnuu  șșii  RRaadduu  VVllaassee..

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (77)

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe 10 mai
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 aprilie şi
variantele corecte de răspuns vor
fi publicate în numărul din mai 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 77-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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RATB PE TWITTER, PLUS
CONSULTARE PE FORUM

Începând de la începutul lunii aprilie,
călătorii care urmăresc contul de
Twitter al RATB
(http://twitter.com/Clienti_ratb) vor
cunoaşte în timp util toate
modificările de trasee, întârzierile
sau blocajele în trafic ale
autobuzelor, troleibuzelor și
tramvaielor. RATB a mai creat un
cont de Twitter
(http://twitter.com/RATB), destinat
instituţiilor, companiilor sau
organizaţiilor interesate de

activitatea Regiei.De asemenea,
RATB a lansat, pe website-ul
propriu, secţiunea de dezbateri
intitulată Forum (www.ratb.ro/forum),
unde cei interesaţi se pot înscrie şi
pot transmite mesaje, sugestii sau
pot discuta diverse subiecte.
Forumul va fi, totodată, o platformă
importantă de dezbatere publică a
deciziilor pe care RATB le va lua. 

POLONIA REINTRODUCE
ÎN IULIE CONTROALELE
LA FRONTIERE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE)
îi atenționează pe românii care
doresc să călătorească în Polonia în
luna iulie să dețină asupra lor un
document de identitate valabil (carte
de identitate sau pașaport),
deoarece această țară va
reintroduce în perioada 2 – 31 iulie
controalele la frontierele interne

Schengen. Măsura a fost decisă în
contextul găzduirii Summitului
NATO, pe 8 și 9 iulie, și a Zilelor
Mondiale ale Tineretului Bisericii
Romano-Catolice, în perioada 25 –
31 iulie. MAE le reamintește
românilor care călătoresc în
străinătate că au la dispoziție
aplicația „Călătorește în siguranță”
(disponibilă gratuit în „App Store” și
„Google Play”), care oferă informații,
sfaturi de călătorie și posibilitatea de
alertare în cazul în care apar situații
speciale. 

LEGĂTURĂ AERIANĂ
ÎNTRE BANAT, ARDEAL
ŞI MOLDOVA

Din octombrie, Timişoara va fi legată
aerian de două oraşe importante din
România: Cluj-Napoca şi Iaşi.
Cursele vor fi operate zilnic, de
compania aeriană Blue Air. „Suntem
bucuroşi că Timişoara va avea
legături aeriene cu oraşele Cluj-
Napoca şi Iaşi, astfel, mărindu-se
numărul destinaţiilor pentru
potenţialii pasageri din această
zonă. Considerăm benefice aceste
legături şi pentru faptul că pot veni
mai mulţi turişti în Timişoara. Aşa
cum ne-am propus, începutul anului
2016 a dat startul deschiderii de noi
destinaţii şi noi parteneriate cu
companii aeriene. Avem
convingerea că vom anunţa şi alte
noutăţi plăcute pe perioada rămasă
din acest an”, a declarat directorul
aeroportului, Daniel Idolu. 

ROMÂNII AU INTRAT
ÎN TOP 20

Cu 79,7 milioane de înnoptări
internaționale, turismul de incoming
în Germania înregistrează în 2015,
pentru a șasea oară consecutiv,
creșteri semnificative. Conform
datelor Institutului Federal de
Statistică, numărul înnoptărilor
oaspeților străini în unitățile de
cazare cu cel puțin zece paturi
pentru perioada ianuarie –
decembrie 2015, se situează cu 4,1
milioane peste valorile anului
precedent – o creștere de 5,4%.
Nouă din cele zece piețe sursă
pentru incoming-ul Germaniei se
află în Europa. Primul loc este
deținut de Olanda, cu 11,2 milioane
de înnoptări (cu 1,6% mai mult).
Numărul de înnoptări ale turiștilor
români care călătoresc în Germania
a crescut de la 728.161 în 2014, la
801.705 în 2015. În total, s-a

În aprilie 1946, Air France a
primit la bordul aeronavelor
sale primele 11 femei
însoțitoare de bord, astfel că,
anul acesta, compania
împlinește 70 de ani de la
primele zboruri operate cu
suportul stewardeselor. Până
în 1946, echipajul auxiliar de la
bordul aeronavelor companiei
era asigurat de însoțitori de
bord bărbați, recrutați, în
primă fază, din personalul
restaurantelor de lux din Paris.
În prezent, dintre cei 13.500 de
însoțitori de bord, peste 8.800
sunt femei. Ei reprezintă
compania la nivel mondial și
însoțesc pasagerii, de-a lungul
zborului, cu eleganță și
profesionalism, ilustrând stilul
francez de a călători.
În 1938, primul însoțitor de
bord este angajat la Air
France. Datorită zborurilor mai
lungi, cum ar fi Paris-New
York, care dura până la 23 ore
și 45 de minute, compania a
consolidat forța de muncă prin
angajarea primelor
stewardese. Dar ele nu au avut
aceleași sarcini cu omologii
lor bărbați.
Însoțitorii de bord pregăteau
mesele și le serveau
pasagerilor, în timp ce
misiunea însoțitoarelor de

bord era de a oferi o primire
călduroasă, precum și de a
asigura bunăstarea și
confortul pasagerilor pe
parcursul zborului.
Primele uniforme ale
însoțitoarelor de bord au avut
o înfățișare foarte „militară”.
Designerul Georgette Rénal a
creat prima uniformă Air
France în 1946. Aceasta a
avut la bază: un costum, o
rochie de vară și un palton.
Uniforma a primit un stil mai
feminim cinci ani mai târziu,
de la Georgette de Trèze. În
anii ‘60, odată cu era jet, Air
France i-a solicitat lui
Christian Dior să creeze o
nouă colecție. Apoi au urmat
Balenciaga, Jean Patou, Nina
Ricci, Carven și Christian
Lacroix până în anul 2005.
Cei mai mari designeri au
creat uniformele „haute
couture”, care au subliniat
importanța profesiei în
relațiile cu clienții.

70 DE ANI DE LA PRIMA STEWARDESĂ
LA BORDUL AIR FRANCE
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înregistrat o creștere de 10,1%, care
poziționează România în primele 20
de piețe pentru turismul de incoming
în Germania. Motivele principale
pentru călătoriile în Germania sunt:
petrecerea sărbătorilor (43%),
vizitarea prietenilor și a rudelor
(30%) și afacerile (27%). Cei mai
mulți turiști călătoresc cu mașina
(67%), avionul (22%) și autocarul
(10%). Germania este o destinație
mai populară în rândul tinerilor (cu
vârste cuprinse între 15 și 34 de
ani), 49% dintre aceștia alegând
Germania ca destinație turistică. În
schimb, numărul turiștilor de peste
55 de ani reprezintă 27% din total
celor care vizitează Germania. Cei
mai mulți turiști (78%) aleg călătoriile
lungi (în jur de 9 zile). În medie,
turiștii români care călătoresc în
Germania cheltuie 36 euro pe zi, iar
31% dintre aceștia își rezervă toate
aspectele legate de vacanță on-line.

DACIA DUSTER LA GALA
PREMIILOR GOPO 2016 

Mașini „Duster connected by
Orange”, seria limitată a celui mai
apreciat model Dacia lansat în
toamna anului trecut, au adus, la
cea de-a X-a ediție a Galei Premiilor
Gopo 2016, actori, regizori,
producători și alte personalități ale
lumii filmului românesc. Dacia a fost
și în acest an partenerul principal al
evenimentului și a creat special
pentru această ediție aniversară o
aplicație interactivă pe pagina de
Facebook Dacia România.
Utilizatorii care au accesat site-ul
dedicat, http://campanii.dacia.ro, au
fost surprinși să primească «Premiul
special pentru susținerea valorilor
românești», înmânat chiar de către
prezentatorul Galei Gopo 2016,
actorul Alexandru Bogdan.
„Asocierea cu Gala Premiilor Gopo
este unul dintre parteneriatele
strategice și de lungă durată ale
Dacia, prin care compania susține
valorile românești”, precizează
reprezentanții companiei. Gala
Premiilor Gopo 2016 s-a desfăşurat
Sala Mare a Teatrului Național din
București. Acest eveniment de
prestigiu, ajuns deja la cea de-a
zecea ediție, își propune să

recompenseze cele mai importante
realizări cinematografice naționale
din cursul anului precedent.

BILETE DE TREN ONLINE 

CFR Călători informează că, pentru
călătoria de la ORAVIŢA la ANINA
şi retur, există posibilitatea de a
cumpăra și ONLINE biletele de
tren. Orice unitate de vânzare din
țară, stație sau agenție de voiaj
CFR pune în vânzare bilete pentru
această rută. Este cea mai veche și
cea mai spectaculoasă cale ferată
montană din Sud-Estul Europei, cu
peisaje fabuloase, 14 tuneluri, 10
viaducte, tăieturi în munte peste
două treimi din întregul traseu (21
de kilometri). Trenurile au în
componență două vagoane (trei în
sezonul estival) și circulă în fiecare
zi după următorul program: R 9695
Oraviţa - plecare 11:15, Anina -
sosire 13:05; R 9694 Anina -
plecare 13:30, Oraviţa - sosire
15:20. Se pot cumpăra bilete,
inclusiv cu locuri rezervate, pentru
călătoriile individuale sau grupuri
mici, cu anticipație de 30 de zile, la
care se aplică: ofertele comerciale
și reducerile aferente (Bilet dus-
întors, Minigrup 2-5, Cartea VSD,
Biletul de weekend, reducerile la
achiziționarea cu anticipaţie,
reduceri pentru grupuri organizate
de cel puțin 20 de persoane etc);
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 etc). În plus,
la cumpărarea online se acordă o
reducere suplimentară de 5%, care
se cumulează cu orice alt discount
(de exemplu, cu reducerea
aferentă biletului dus-întors).
Accesul până la Oravița se face cu
mijloace de transport auto, din
apropierea gărilor Reșița și
Timișoara.

MICROBUZ RĂSTURNAT
PE A1: 6 RĂNIȚI

Un microbuz cu 17 persoane, între
care mai mulți copii, care se

întorceau dintr-o excursie în
străinătate, s-a răsturnat miercuri,
13 aprilie, la ora 9:50 pe autostrada
A1 București – Pitești, la km 24,
provocând rănirea a 6 persoane –
dintre care 4 adulți. Vehiculul a ieșit
de pe carosabil înainte de a se
răsturna. Mai multe echipaje
SMURD și de la ISU Giurgiu s-u
deplasat la fața locului. Răniții au
fost trasportați la spitale din
Capitală: cei 4 adulți, la Spitalul
Universitar de Urgență, iar doi copii,
la Spitalul Floreasca, pentru a fi
investigați la computer tomograf.
Traficul a fost blocat în zonă timp de
mai multe ore.

LIVRARE ALD
AUTOMOTIVE ȘI TOYOTA
CRAIOVA

ALD Automotive și Toyota Craiova
au livrat, în cadrul programului
Toyota All Inclusive, o flotă de 52
autovehicule către un singur client,
fiind cea mai mare comandă de
până acum din cadrul acestui
parteneriat. Autovehiculele sunt
modele Toyota Avensis și Corolla și
au fost furnizate, la începutul lunii
martie, companiei Casa Noastră,
care deține brandul QFort,
producătorul sistemelor de ferestre
şi uși. Alegerea celor doi parteneri,
ALD Automotive și Toyota România,
reprezintă o recunoaștere a
succesului produsului White Label
de leasing operațional implementat
în premieră în România. Toyota All
Inclusive este primul produs de
leasing operațional White Label de
pe piața românească, destinat
antreprenorilor locali, ce presupune
un pachet complet de servicii în care
marca Toyota este implicată ca
producător și retailer prin rețeaua de
dealeri autorizați Toyota, iar ALD
Automotive ca furnizor de servicii de
leasing operațional. White Label
definește un produs sau un serviciu
realizat de către o companie şi oferit
altei companii pentru a fi comunicat
şi vândut în nume propriu. Serviciul
de bază rămâne, însă, în execuţia
companiei producătoare, care este
în continuare delegată să asigure
funcţionalitatea completă a acestuia.
Toyota All Inclusive a fost lansat în
iunie 2015 și a fost foarte bine primit
de către piață. Produsul este potrivit
atât IMM-urilor și PFA-urilor care au
nevoie de autovehicule noi și costuri
complet predictibile, cât și
companiilor locale cu flote
semnificative care doresc un
serviciu complet pentru o mobilitate
permanentă.
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Consultanță  și inspirație
Mediul de afaceri românesc evoluează
și, o dată cu el, și nevoia de informații
și pregătire. Cum trebuie să își caute o
companie avantajele competitive?
Cum pot fi transformate punctele
vulnerabile în avantaje? Care sunt
instrumentele potrivite ce trebuie
utilizate?
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Consultanță  și inspirație
C ea de-a șaptea ediție a confe -

rin ței dedicate companiilor de
transport rutier de călători și

cea de-a treia ediție a concursului Ro -
manian Passenger Transport Compa -
ny of the Year au avut loc la Poiana
Brașov în perioada 24-25 martie.

Evenimentul și-a întărit poziția de
platformă suport pentru afacerea de
transport, cele două zile fiind, practic,
o succesiune de seminarii cu o țintă
bine definită – succesul!

Acesta este și motivul pentru care
această ediție a purtat titlul „Ghid
inteligent pentru afaceri de succes“.

Legislație și mașini
Fără îndoială, legislația rămâne

una dintre principalele probleme ale
transportatorilor și, astfel, discuțiile
legate de evoluția acesteia sunt ex -
trem de importante. Predictibilitatea
și capacitatea de a influența în mod
trans parent pachetul legislativ dedicat
trans porturilor rămân deziderate pri -
oritare, iar nivelul în creștere al calității
dia logului, inclusiv în cadrul confe rin -
ței, oferă speranță. Și chiar dacă sunt
în continuare multe probleme rămase
ne rezolvate, este apreciabilă matu ri -
zarea tuturor actorilor implicați – auto -
rități, patronate, dar, mai ales, mediul
de afaceri în sine. Legislația este tot
mai puțin privită ca un scop și tot mai
mult ca un mijloc – un instrument ce
tre buie utilizat pentru ca activitatea de
trans port să se desfășoare optim.

Dar succesul în afaceri presupune
mult mai mult decât lupta pentru un
ca dru legislativ favorabil. Conferința
din acest an a scos în evidență, mai
mult ca niciodată, importanța alegerii
au tovehiculului corect. Prețul de achi -
ziție contează, dar într-o mult mai ma -
re măsură trebuie avute în vedere cos -
turile de exploatare și, bineînțeles,
opor tunitățile pe care le reprezintă
spe cificațiile fiecărui vehicul în parte.
Nu mărul mare de autocare, autobuze
și microbuze, precum și prezentările
rea lizate de către partenerii eve ni -
mentului, au scos în evidență aceste
aspecte.

Afaceri de succes
Participanții la conferință au avut,

de asemenea, prilejul de a a participa
la o serie de seminarii cu potențial im -
pact în creșterea productivității și a
calității serviciilor oferite.
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Rodica Obancea, Professional
Certified Coach Executive and Team
Coaching, a realizat o masă rotundă
pen tru „Servicii excelente în trans por -
tul de persoane“, subliniind importanța
definirii scopului.

Un citat elocvent este oferit de Ron
Kaufman, în cartea sa „Cultura servi -
ci ilor superioare”: „Marea oportunitate
nu este să înțelegem, pur și simplu,
mo tivele, scopurile sau temeiurile altor
com panii. Ci să vă descoperiți propriile
motive, scopuri și temeiuri – să inițiați
propria revoluție a serviciilor, exact în
punctul în care vă aflați.” 

Sandor Gabor, președinte IFPTR,
a vorbit despre metodele corecte de
comunicare cu șoferii, material ce va
fi prezentat pe larg în numărul viitor
al revistei.

Astăzi, este tot mai greu să putem
vorbi de succes în afaceri fără o infra -
struc tură IT solidă. Ștefan Nedeluș și
Cos min Lixandru, reprezentanți
WindSoft, au oferit soluții concrete, pro -
dusele companiei fiind dedicate fir melor
de transport. Mai mult decât atât, cinci
companii de transport per soa ne vor
primi cofinanțare pentru im ple mentarea
unor softuri integrate – 50% din costuri
vor fi suportate de către WindSoft.

Nici zona fiscală nu poate fi ne gli -
jată. Un rezumat al situației actuale și
așteptările legate de viitorul apropiat
a reprezentat subiectul prezentării rea -
lizate de Alexandru Boboc, de la firma
Jinga și Asociații.

Prezentările realizate în cadrul
conferinței pot fi vizualizate pe site-ul
www.ziuacargo.ro, la secțiunea eveni -
men te.

Premiile Întâi au fost decernate de către Iveco Bus. De la stânga la dreapta: Radu Borcescu (Ziua Cargo), Daciana
Crișan, Pletl - transport internațional, Adrian Ghișa, CDI - transport național, Libor Doubek, Area Sales Manager
Iveco Bus Balcani, România, Bulgaria, Polonia, Ioan Fîrte, Urbis Baia Mare - transport urban, Ovidiu Panait (Iveco).

Premiul de popularitate, înmânat de către Magda Peșu, director Anadolu
Automobil Rom, a fost câștigat de Urbis Baia Mare, reprezentată de Ioan
Fîrte, director de exploatare.

STP Alba Iulia a primit Premiul al II-lea la categoria transport urban,
decernat de către Bogdan Aldea, director de vânzari și marketing
Mercedes-Benz. De asemenea, compania a primit și Premiul pentru IT.
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Câștigătorii
RPTCY 2016
Ediţia 2016 a concursului Roma -

nian Passenger Transport Company
of the Year, organizat de către Ziua
Cargo, a avut şapte companii finaliste.
Premiile întâi au fost câştigate de că -
tre Urbis Baia Mare (secţiunea trans -
port urban), CDI (secţiunea trans port
na ţio nal), respectiv Pletl (sec ţiunea
trans port internaţional). Urbis Baia
Mare a câştigat, de ase menea, Pre -
miul pentru Po pularitate, fiind cea mai
votată com panie de către cititorii Ziua
Cargo.

Premiul al doilea a fost obţinut de
către STP Alba Iulia (secţiunea trans -
port urban, care a câştigat şi Premiul
pentru IT), Simpa Trans (secţiunea
trans port naţional), respectiv Lilian
Express (secţiunea transport inter na -
ţional, câştigătoare, de asemenea, a
Premiului pentru Stabilitate Finan cia -
ră). Premiul al treilea a fost obţinut de
către Oradea Transport Local.

Decernarea premiilor a avut loc
pe 24 martie, la Poiana Braşov, în ca -

drul conferinţei anuale dedicată opera -
to rilor de transport pasageri. Concur -
sul Romanian Passenger Transport
Company of the Year este organizat
în fiecare an de către revista Ziua
Cargo, rezultatele finale fiind stabilite

pe baza votului cititorilor şi a evaluarii
unui juriu alcătuit din autorităţi, aso -
ciaţii profesionale şi specialişti.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Liliana Sarafidis, administratorul Lilian Expres, a castigat locul II la
secțiunea de transport internațional, dar și Premiul pentru Stabilitate
Financiară înmânat de Oana Stoenescu, director vânzări Garanti Leasing.

Premianții Concursului Romanian Passenger Transport Company of the Year 2016.
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M ajoritatea operatorilor de trans -
port prezenți la con fe rința or -
ga nizată de către Ziua Cargo

la Poiana Brașov, precum și reprezen -
tanții patronatelor FORT și COTAR, au
arătat că, în acest mo ment, cel mai
potrivit curs ar fi pre lun gi rea actualului
program de transport pentru încă zece
ani, respectând, totuși, un anumit caiet
de sarcini care să impună, printre altele,
un ritm de reîn no ire a parcului.

Aceasta pare să fie decizia logică,
în condițiile în care atribuirile au fost, în
ge neral, gândite astfel încât să sprijine
trans portatorii titulari pe trasee, prin ci -
pala țintă fiind asigurarea unui grad cât
mai ridicat de confort și siguranță pentru
călători. Iar dacă acest deziderat se
poate realiza fără atribuire...

Obstacole
și provocări
Totuși, atingerea acestui obiectiv va

fi una dificilă. Sunt voci în interiorul pa -
tro natelor care consideră că această
solicitare se va transforma, mai de gra -
bă, într-o poziție favorabilă în cadrul ne -
gocierilor cu autoritățile și, în final, se va
ajunge tot la atribuire. Teama prin cipală
pare să rămână „liberalizarea“, în
condițiile în care legislația europeană
este, la rândul ei, în proces de modificare,
iar deschiderea piețelor de transport
călători aparent câștigă teren.

Premisa de la care pleacă mulți
trans portatori este aceea că „libera li -
zarea“ ar crea haos în România, pu -
nând în pericol existența unui mare nu -
măr de firme, care oricum au o situație
financiară dificilă. Oricum, nimeni nu a
explicat până în prezent cum ar trebui
să arate liberalizarea – nici autoritățile,
nici mediul privat.

Pe de altă parte, vor putea auto -
ritățile să ducă la bun sfârșit o eventuală
atribuire? Experiența recentă arată că
acest sistem este foarte vulnerabil în fața
justiției, atât din cauza hățișului le gis -
lativ, cât și pentru că numărul firmelor
de transport nemulțumite este în creș -
te re. Iar blocarea în justiție a atribuirii
adu ce un nivel de incertitudine pe care
nici o afacere decentă nu ar trebui să și-o
dorească.

Astfel, ceea ce inițial părea doar o
teh nică de negociere, ar putea deveni

Prelungire
pentru 10 ani
Prelungirea actualului program național de transport reprezintă
opțiunea solicitată de majoritatea operatorilor de transport. Este,
însă, posibil acest lucru?

Lucian Șova, secretar general Comisia
Transporturi și Infrastructură din Camera

Deputaților:
„Comisia așteaptă propuneri de amendare a OG 27. Prin acest act normativ,
s-ar putea tranșa viitorul transportului regulat rutier de pasageri –
liberalizare, atribuire sau prelungire – și, de asemenea, s-ar putea clarifica
relațiile dintre transportatori și diferitele ministere. Totuși, o prelungire a
actualului program de transport ar putea fi privită ca o măsură
neconcurențială și abuzivă la adresa altor investitori care ar dori să realizeze
transport de călători.”

Vasile Toma, președinte ATPJ Iași:
„Observăm că funcționarii români privesc cu atenție spre Bruxelles, în timp
ce funcționari din alte state se uită în primul rând la firmele din țara lor. Când
auzim Ministerul Transporturilor vorbind de liberalizare, nu ne putem gândi
decât la ceva negativ, având experiența ultimilor decenii.”



sin gura opțiune sigură – prelungirea ac -
tualului program de transport!

„Pirateria“
se redefinește
Pe de altă parte, s-a pus întrebarea

dacă actualul sistem de transport regu -
lat mai poate continua să existe, în con -
dițiile în care este într-o tot mai mare
mă sură piratat.

Astăzi, nu mai este vorba doar de -
spre niște posesori de autoturisme care
„fură“ călătorii transportatorilor în apro -
pierea autogărilor.

Situația a devenit foarte complexă
și a căpătat un anumit grad de legi ti -
mitate. De exemplu, fostele regii au to -
no me de transport local își doresc să a -
co pere nevoile orașului. Iar acestea sunt
în creștere și depășesc adesea gra nițele
teritoriale ale urbelor. În mod firesc, o
anu mită formă de colaborare va trebui
iden t ificată între operatorii pri vați (trans -
port regulat județean) și foste le regii
(transport local). Iar această co la borare
va trebui să aibă la bază o le gislație coe -
rentă. Conferința de la Po iana Brașov a
reprezentat un bun prilej pentru rea fir -
ma rea deschiderii către dialog din partea
tuturor părților.

De asemenea, se așteaptă o de cizie
legată de transporturile ocazionale, unele
dintre acestea căpătând aspect de cursă
re gulată – transferuri către ae ro port,
curse aparent turistice către di fe rite desti -
nații, dar care au loc în mod re gulat...

De altfel, reprezentanți ai unor firme
s-au întrebat dacă nu cumva dezvol ta -
rea acestui fenomen a dus deja la libe -
ra lizarea pieței, lăsând firmele dețină to -
a re de licențe pentru traseu pe o nișă a
eșecului. Ce valoare mai are deți ne rea
unei licențe, dacă toate cursele profitabile
pot fi piratate legal? Sigur, apari ția și
dezvoltarea sistemelor de comu nicare
prin internet, precum și e-commerce-ul,
favorizează noul tip de transport.

Totodată, trebuie avută în vedere ri -
gi di tatea sistemului clasic (program de
transport) care nu poate să își adap teze
rapid oferta la nevoile de transport ale
călătorilor.

Autoritățile caută un mod de comba -
tere a acestui fenomen, însă... Câtă
ener gie vor depune în această direcție?
Dacă „pirații” de nouă generație vor reuși
să dovedească că sunt capabili să
furnizeze un serviciu de transport sigur,
confortabil, bine adaptat cerințelor pieței,
și toate acestea la prețuri mai mici decât
operatorii cu licențe de traseu?

Lucrurile evoluează rapid, iar auto -
ri tățile vor trebui să ia o decizie pe care
să o poată pune în practică. Probabil, și
la acest capitol, vor trebui operate anu -
mite schimbări legislative.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Csuzi Istvan, director general Oradea Transport
Local, vicepreședinte URTP:

„Reprezentanții transportului public local ar trebui să participe la ședințele
de dialog social pe teme de legislație în transporturi. Există neclarități în
legislație în ceea ce privește transportul public local și conlucrarea dintre
diferitele tipuri de transport. Ce înseamnă stații comune sau separate, ce
înseamnă cabotaj sau concurență neloială? Noi considerăm că ar trebui să
existe o integrare totală între transportul public local și ceilalți transportatori,
privați. Trebuie, totodată, să avem în vedere că transportul public se
desfășoară în baza unor contracte publice, iar celelalte tipuri de transport
sunt comerciale. Astfel, legislația ar trebui gândită în cadrul unui grup unic
de dialog pentru a evita ambiguitățile.”

Doru Marian Crăc, președinte FORT:
„Se discută tot mai intens de liberalizare, însă nimeni nu vine cu o propunere
concretă. FORT nu dorește liberalizare și nici măcar atribuire, deoarece
experiența ne arată că atribuirea duce la corupție. Noi propunem prelungirea
pe 10 ani a actualului program, cu anumite condiții privind investițiile.”

Vasile Ștefănescu, președinte COTAR:
„OG 27 este în Parlament din 2011 și abia în acest an, electoral, am fost
chemați la consultări. Nu putem aduce doar două-trei propuneri, după atâția
ani, la un act normativ care încă de la început a fost făcut «pe genunchi». Am
trimis în Parlament un act stufos, pe care dorim să îl discutăm, pentru a
ajunge la o lege bună, atât pentru stat, cât și pentru transportatori.
Prelungirea actualului program de transport ar fi un lucru bun, pentru că
nimeni nu trebuie să tânjească la bunul altuia. Totuși, autoritățile ar trebui să
creeze o viziune pe termen lung pentru transporturile românești.”
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C e e de plăcut atunci când auzi
de spre invazia companiilor
„str ăine”, pregătite să trans -

forme angajații în sclavi și pasagerii
în animale de companie? Cum ai pu -
tea să alegi schimbarea, când în spa -
tele ei se ascunde anihilarea „capi ta -
lului românesc”, prin falimente în
ma să? Liberalizarea nu arată bine
deloc în aceste condiții. Chiar dacă
noi, DACOS, vedem lucrurile diferit.

Însă, înainte să merg mai departe,
aș vrea să pun în discuție un aspect.
Îmi pare mie că, premeditat sau nu,
cineva a reușit să inducă ideea că, în
rândul trans por ta torilor sunt două
tabere. Unii care-și doresc păstrarea
sistemului actual, cu mici modificări
în puncte ne esențiale, și... ceilalți. Cei
care au obținut licențe (pe de o parte)
și... cei ce au rămas pe afară... uitând
cu toții, parcă, de faptul că organizațiile
pa tro na le s-au bătut, până în ultimul
mo ment, pentru a-i apăra de abuzuri
pe cei care au rămas pe afară, pe cei
NE-NOROCOȘI.

DACOS nu dorește să participe la
acest proces prin care operatorii de
transport se vor așeza într-o tabără
sau în alta, pe baza opțiunii legate de
„li beralizare” – pentru că prețuim efor -
turile pe care le depuneți, în fiecare
zi, de ani buni... iar noi respectăm ne -
spus această pasiune, în opinia mea,
pură dovadă de BĂRBĂȚIE. Cum poți
să-i numești altfel decât BĂRBAȚI pe
cei care se luptă zilnic cu lipsa unui

Cum arată
liberalizarea?
Ehhh... asta este o întrebare bună. Așa cum sunt
prezentate lucrurile prin presa de specialitate, 
liberalizarea (sau orice ar însemna acest lucru) arată RĂU.
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cash-flow adecvat ori cu dorințele ne -
măr ginite ale pasagerilor, cu lipsa șo -
fe rilor, cu parcul auto învechit, cu con -
troale celor de la Poliție, ISCTR, RAR,
cu indiferența celor de la ORDA, cu
nebunia caselor de marcat și, de puțin
timp, cu nesimțirea ASF-ului?

Aici intervine 
însă partea 
ciudată... 
Cum pot fi acești BĂRBAȚI atât

de obedienți? Cum pot să meargă or -
bește pe un drum fără orizont. Cum
pot visa, citez, la o „atribuire corectă
și transparentă a traseelor”? Acest lu -
cru nu s-a întâmplat în trecut și pro -
ba bil că nu se va întampla vreodată.
Și nu e o speculație a noastră, a celor
de la DACOS, ci, mai degrabă, o con -
statare, și cred că știți  la ce mă refer...

Mai rău este faptul că, deși o parte
dintre cei vinovați ajung în zone în tu -
necate, răul făcut rămâne. Autobuzele
LOR circulă în continuare pe traseele
acordate cu dragoste, oprind în stațiile
oferite la schimb. 

Fraților, eu cred că
Liberalizarea a fost
implementată de ani
buni în România, da’ nu
pentru toți. Noi nu am
participat la acea
întâlnire... pentru
că eram ocupați să plătim
taxele și impozitele la
bugetul de stat.

Se vehiculează de către confrați
faptul că tarifele practicate în România
sunt mici. Eu cred, însă, că acest lucru
nu este în totalitate adevărat, însă,
chiar dacă ar fi adevărat, nu tariful ge -
ne rează probleme, ci... costul de ope -
rare. Mai mult decât atât, volumele
trans portate au început să scadă, și
nu pentru că nu mai călătoresc pasa -
ge rii noștri de odinioară, ci pentru că,
în „plină prohibiție”, ca să zic așa, au

apă rut noi curse, pe diferite trasee din
țară. 

Nu aș vrea să intru într-o polemică
inutilă și, tocmai de aceea, o să revin
la o problemă esențială. În România,
costurile sunt într-o continuă creștere,
iar asta ne face din ce în ce mai puțin
competitivi. Fie că ne referim la salariul
minim pe economie, la asigurări, la
cla sificări, la ITP-uri ori la muzica am -
bi e ntală, trebuie să fim de acord că
vine un moment cheie, pe care nu o
să putem să-l depășim decât dacă
suntem uniți. 

Melodramatic 
sau nu, 
acesta este
adevărul...
Personal, trebuie să spun faptul

că admir eforturile depuse de toate
or ganizațiile patronale cu privire la
stoparea creșterii explozive a valorii
RCA și apreciez, în special, nebunia
cu care cei de la COTAR se luptă cu
UPFR și CREDIDAM pentru o re tri -
buție echitabilă, însă, la final, atunci
când tragem cu toții linie, vedem că...
am mai pierdut o luptă.

După tot ceea ce am spus, nu-mi
ră mane decât să-mi exprim ne du me -
rirea...

De ce oare armata asta
de BĂRBAȚI nu vrea să
pună la modul serios
în discuție sistemul actual
de licențiere?

Pentru că, în cele din urmă, oricât
de puternici avem impresia că suntem,
nu vom reuși să ne luptăm „legați la
mâini” cu operatori multinaționali, gen
Flixbus, care nu au nevoie de libe ra -
lizare ca să intre în România.

Am amintit de Flixbus pentru că,
în 21 ianuarie, și-au anunțat pasagerii
din Croația, Ungaria, Slovacia și Re -
pu blica Cehă despre deschiderea a
nu mai puțin de 15 curse pe zi... Par -

tea neplacută este legată de faptul că
intrarea Flixbus în Bulgaria, în
România și în Bosnia-Herțegovina
este dată drept iminentă.

Flixbus a fost lansat în 2013, ca
un transportator, atenție, național ger -
man și a devenit cel mai mare/agresiv
o perator de transport de tip „intercity”
– 45.000 de legături, 550 de destinații
în 16 țări.

Un... Memento
Și dacă nici acest lucru nu vă îngri -

jo rează, atunci dați-mi voie ca, la final,
să vă spun povestea firmei Memento
Bus. Pe scurt, Memento Bus este o
com panie de transport turistic care
face parte din Memento Group of
Com panies, unul dintre grupurile de
turism consolidate în Europa, având
se diul central la Londra. Grupul aduce
laolaltă agenții de turism specializate
în outgoing, sub brandul Christian
Tour, și propun pasagerilor din Ro mâ -
nia un concept intitulat „Smart Cost
Bus”.

Cei de la Christian Tour ne spun
în față nouă, celor ce visăm la libe ra -
li zare, dar și celor care preferă lic en -
țele de traseu drept soluție eternă, că
vor redefini transportul, ducându-l de
la „merge și așa”, la un transport „fără
com promis”. Și, pentru aceasta:

� se gândesc la prețuri dinamice...
Pe scurt, cu cât achiziționezi mai re -
pede, atenție!!! - un voucher de că lă -
torie, cu atât mai mic va fi prețul plătit!

� se laudă și cu o flotă de mașini
cu 0 km la bord... noi-nouțe, perfor -
man te și cu șoferi experimentați

� și, în final, 100% respect față
de client.

Frumos, nu-i așa?
Oameni buni, cu sau fără libe ra li -

zare, Memento Bus se întâmplă. Da’
mă gândesc că nu ne este teamă,
pentru că ISCTR veghează.

Sabin OGREANU
director executiv DACOS
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Diferențe esențiale între
trei moduri de transport
Transportul de mărfuri asigură cea mai ridicată productivitate
a muncii, mult superioară transportului de călători internațional
și național.

C u ocazia evenimentului de la
Poaina Brașov, a fost pre zen -
tat un studiu comparativ pri -

vind productivitatea și eficiența: trans -
port internațional de mar fă vs.
trans port internațional de călători vs.
transport național regulat de că lători.

Studiul a fost realizat de către Fila -
delfia Group, din care fac parte com -
paniile Tabita Tour și Filadelfia Inter -
na tional Logistics.

Amintim faptul că Tabita Tour este
compania câștigătoare a ediției 2015
a concursului RPTCY.

Productivitate 
mare la
„internațional”
Filadelfia Group își desfășoară

acti vitatea atât pe zona de transport
inter național, marfă și pasageri, cât și
trans port național de călători. Rezul -
ta tele pe care le înregistrează sunt
grăitoare.

88.875 euro reprezintă producti -
vi tatea medie a angajaților pe trans -
portul internațional de mărfuri în anul
2015. Această cifră se diminuează la
71.890 euro pentru transportul interna -
țio nal de călători, iar în cazul trans por -
tului național de călători scade mult,
sub jumătate, ajungând la 30.965
euro.

Și raportul dintre costurile fixe și
cele variabile diferă semnificativ.

Costurile fixe sunt reprezentate
de: costuri resurse umane, dezvol ta -
re/mentenanță soft, asigurări, dobânzi
finanțare, impozite, amortizare, cazări
șoferi UE, cheltuieli administrative.

Costurile variabile sunt repre zen -
tate de: combustibil, taxe drum, diurne
interne și externe, costuri service, an -
ve lope, publicitate & marketing, costuri
cercetare și dezvoltare, alte cheltuieli.

Control costuri,
îmbunătățire
profitabilitate 
În finalul prezentării, Ioan Sighiar -

tău, director general Tabita Tour, a ex -
pus câteva strategii ce pot fi utilizate
pen tru controlul costurilor și îmbu nă -
tățirea profitabilității. 

Claritate managerială este un as -
pect esențial – atenția la detalii, evi -
ta rea costurilor mărunte și analizarea
fiecărei categorii de costuri, precum și
bu getarea cu atenție a cheltuielilor im -
portante.

De asemenea, externalizarea unor
activități poate asigura creșterea pro -
fi tabilității. În cadrul Tabita Tour un ac -

cent important este pus pe siste ma ti -
zare și digitalizare „punerea companiei
pe pilot automat”.

Deși neglijată de multe firme, crea -
rea unui cod de bune practici are im -
pact major asupra productivității. „Pă -
șeș te pe același drum cu vorba ta,
con struiește și utilizează un sistem de
KPI și raportare, realizează audit fi nan -
ciar periodic, construiește în or ga nizație
o cultură de cost control și răs plă tește
an gajații care găsesc soluții de re du -
ce re a costurilor și de creștere a pro -
fi tabilității. Acționează cu inte gri tate și
ones titate (tăierea costurilor poa te fi
un proces creativ sau agresiv) și introdu
ri goarea, structura și disci pli na în com -
panie”, a explicat Ioan Sighiar tău. 

Prezentarea intregrală poate fi vi -
zualizată la pe site-ul nostru, la secțiu -
nea evenimente.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ioan Sighiartău, director general Tabita Tour: „Renunțarea la obiceiurile
rele ale organizației, aprecierea și răsplătirea comportamentului corect
cu un focus special pe profitabilitate reprezintă cheia succesului.”





T ransformarea van-urilor în mi -
cro buze și, totodată, prelun gi -
rea acestora, pentru a asigura

un număr sporit de locuri, reprezintă
un proiect pe care mulți carosieri ro -
mâni l-au dezvoltat în ultimii ani. Însă
Aveuro International promite un pro -
dus îmbunătățit, având la bază expe -
riența de transportator. Astfel, fiecare
element a fost gândit pentru a asigura
un confort sporit pentru pasageri și,
mai ales, o rezistență mai bună a auto -
ve hiculului în exploatare.

„Anul trecut, în luna noiembrie, am
demarat acest proiect și ne-am con -
centrat pe modelul Mercedes-Benz
Sprinter. La momentul de față, suntem
singurii din România care au realizat
o prelungire a mașinii cu 40 de cm,
din tablă galvanizată și din profile de
inox“, a arătat Sebastian-Andrei Popa,
ma nager Aveuro International.

Amănunte pentru
un plus de calitate
Prima surpriză o constați atunci

când privești autovehiculul la exterior.
Microbuzul realizat de către carosierul
din Câmpina nu pare să fi trecut prin
procesul de prelungire.

„Diferența între mașinile noastre
și cele realizate până acum în Ro mâ -
nia, este că, în cazul proiectului nostru,
avem geamul lateral până în spatele
mașinii - nu este fibra care să acopere
ultimul rând de scaune. Astfel, pasa -
gerii care vor ocupa ultimele scaune
au la rândul lor vedere în lateral“, a
spus Sebastian-Andrei Popa.  

Soluția tehnică utilizată de către
Aveuro International a dus și la o eco -
no mie importantă în ceea ce privește
masa vehiculului. „Suntem singurii ca -
rosieri omologați pe 22+1+1 locuri, pe
modelul Mercedes-Benz Sprinter de
5 tone“, a completat Sebastian-Andrei
Popa.

Microbuzul poate fi livrat în două
variante. Configurația de 22+1+1 se
în cadrează la categoria a 3-a standard
și totodată există și varianta de 22+1
locuri, la care apare posibilitatea am -
pla sării unei remorci de 2 tone, putând
fi omologată la categoria a doua, cu

re morcă. Această a doua variantă
poate fi configurată și cu perne de aer
și, astfel, se poate omologa la cate -
go ria întâi.

Un alt aspect ce punctează atât
la capitolul funcționalitate cât și la ele -
gan ță este reprezentat de accesul în
auto vehicul. „Regulamentul la micro -
bu ze este ca prima treaptă să fie la
maxim 30 cm de la sol și sunt două
va riante posibile: cea clasică, având
o treaptă retractabilă sub mașină, pe
care nu o folosește nimeni niciodată,
sau mai este varianta în care cobori
trep tele microbuzului și prelungești
ușa până la nivelul de 30 cm. Am mers
pe a doua variantă ca și dotare stan -
dard la toate mașinile, pentru un plus
de accesibilitate. Totodată, prinderea
scau nelor se realizează pe un plan
în clinat (în amfiteatru) și astfel fiecare
pa sager vede peste scaunul din față“,
a explicat managerul Aveuro Inter na -
ti o nal.
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Carosier cu pedigri
de transportator

Cel mai tânăr carosier român, Aveuro International, propune pieței o
variantă îmbunătățită a microbuzului de 22+1+1 locuri.

Sebastian-Andrei Popa, manager
Aveuro International: „Suntem
singurii din România care oferă
această variantă de alungire a
șasiului. Calitatea produsului
nostru a fost apreciată și în afara
țării, o parte dintre microbuzele
realizate de către noi fiind
exportate în Grecia.”
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Sebastian-Andrei Popa, manager
Aveuro International: „La nivel
național, parcul de microbuze s-a
învechit, fiind utilizate mașini din
2008, care se apropie de 2 milioane
de km. Acestea trebuie schimbate
și, în plus, a început să meargă bine
segmentul curselor speciale pentru
angajați. Iar acești clienți solicită
operatorilor condiții tot mai bune de
transport pentru angajații lor.”

Adresa: Câmpina, județul Prahova
tel; 0734333214
E-mail: sales@aveuro.com
www.aveuro.com

PUBLICITATE

Calitate în fiecare detaliu

Experiența de transportator a con -
tribuit din plin la atenția acordată unui
imare număr de detalii aparent puțin
importante.

„Sunt aspecte pe care le-am în -
vă țat în timp, din greșelile altora. Noi
ne-am desfăcut propriile mașini și
le-am refăcut și ne-am dorit ca mașina
realizată de noi să răspundă nevoilor
reale de exploatare. De exemplu, fur -
tu nurile de aer condiționat, care co -
boa ră de pe plafon în stâlpul mașinii
și ies pe caroserie, se freacă efectiv
de colțul tablei și, în timp, plesnesc și
nici nu ai cum să le înlocuiești; sau
lem nul utilizat pentru podea, care după
100.000 de km se înmoaie... Am găsit
soluții pentru aceste probleme. În plus,
tot ce înseamnă structură în exteriorul
mașinii o realizăm doar în profile de
inox. Ceilalți carosieri probabil că nu

iau în seamă aceste amănunte pentru
că, având o producție mare, impactul
asu pra costurilor ar fi semnificativ”, a
spus managerul Aveuro International. 

5 microbuze pe lună
Destinația microbuzului realizat la

Câm pina pare să fie cursele speciale
pe distanțe scurte. Chiar dacă scau -
ne le sunt rabatabile, distanța dintre
ele nu recomandă acest vehicul pentru
curse lungi, turistice. În acest sens,
Aveuro International a pregătit și o va -
riantă cu 19 locuri, cu o distanță mai
mare între scaune și, astfel, un confort
sporit pentru pasageri.

„Producția are loc în Câmpina, cu
me canicii noștri, pe care i-am repro -
fi lat. Am avut 2 ingineri pe care i-am
școlarizat în Turcia, pentru a învăța

aceas tă procedură. Au lucrat efectiv
într-o fabrică. În momentul de față,
pu tem să realizăm 5 microbuze pe
lună”, a declarat Sebastian-Andrei
Popa.

Fără a oferi cel mai ieftin produs
din piață, Aveuro International reu șeș -
te să vândă întreaga producție, iar
acest aspect reprezintă o nouă do va -
dă a faptului că am intrat într-o nouă
eta pă – segmentul „transformărilor”,
ca racterizat printr-o concurență
puternică între carosierii interni și nu
nu mai. Domeniul începe să fie tot mai
sen sibil la aspectele tehnice, la cali -
ta tea execuției, la configurații cât mai
po trivite nevoilor de transport ale fie -
că rui operator în parte.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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RMS Titanic
De data aceasta, vă propunem nu o călătorie în spațiu, ci una în
timp. În urmă cu 104 ani, în dimineața zilei de 15 aprilie 1912, cel
mai mare pachebot din lume de la acea dată, considerat a fi
infailibil și indestructibil, pe numele său RMS Titanic, s-a
scufundat, în urma unei coliziuni cu un iceberg, luând cu sine
viețile a peste 1.500 de persoane (număr estimativ), din cele 2.224
prezente la bord, pasageri sau membri ai echipajului.

P achebot din clasa Olympic,
RMS Titanic a fost deţinut de
White Star Line şi construit pe

şan tierele Harland and Wolff din Bel -
fast. 

La data de 10 aprilie 1912, transat -
lan ticul Titanic a plecat de la
Southamp ton, Anglia, spre New York,
în voiajul său de inaugurare. După ce
a mai primit persoane la bord din
Cher bourg, Franţa şi Queenstown, Ir -
landa, Titanic înainta în Atlantic cu
2.224 de persoane la bord. Pe data
de 14 Aprilie, vasul se deplasa cu 22
no duri pe oră, iar viteza a fost unul din
fac torii principali ai scufundării, în con -
dițiile date nava având nevoie de 3
km pentru a se întoarce la 90 de gra -
de. Icebergul cu care a intrat în coli -
ziune a cauzat o tăietură în carenă
pe o lungime de 90 m din cei 300 m
ai navei (cinci compartimente). După

2 ore şi 40 minute, pe 15 Aprilie 1912,
Titanicul s-a scufundat, rupându-se în
2 părţi.

Povestea
unui dezastru
În urma impactului cu icebergul

pa tru din compartimentele etanşe au
în ceput să fie inundate
foarte rapid. Că pitanul

Numărul victimelor se situează
între 1.490 și 1.635 de persoane,
dar nu a fost niciodată stabilit cu
exactitate.

Titanic 2016-2018
Cea mai mare catastrofă navală a tuturor timpurilor a iscat pasiuni, nostalgii
și, poate, obsesii. Biografii, cărți de memorii, filme de Oscar, documentare,
memoriale, muzee... Și o inițiativă a unui miliardar australian de a construi o
replică a celebrului Titan scufundat. Lansat în 2012 și încredințat spre
construcție... chinezilor, proiectul Titanicului lui Clive Palmer trebuia să fie
gata în luna aprilie a acestui an, dar se va amâna cel puțin până în 2018. Se
pare că lucrările nici măcar nu au început foarte serios încă. Proiectul
reprezintă o investiție de 500 milioane USD, iar noul Titanic, deși va respecta
aproape exact proiectul predecesorului său, va putea adăposti 2.700 pasageri
și 900 de membri ai echipajului și va include măsuri de siguranță
suplimentare.
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Smith şi Thomas Andrews (de signerul
şef al Titanicului) au făcut o evaluare
rapidă a situaţiei. Thomas Andrews a
stabilit că vasul se va scu fun da cu
siguranţă. La nici jumătate de oră de
la impact, ofiţerii şi echipajul erau
mobilizaţi pentru acţiunea de eva cua -

re de urgenţă. Au început să pre -
gă tească bărcile de salvare şi pa -
sa gerii au fost instruiți prin ordinul
că pi tanului să iasă pe punte cu
vestele de salvare pe ei.

Wikipedia subliniază că, din pă -
ca te, oamenii de la bord nu au dat
inițial semne de îngrijorare; fiind pe
un vapor de „nescufundat”, se sim -
ţeau în depli nă siguranţă. Înăun trul
navei, în punţile in fe rioa re, apa se
ridica vertiginos ajun gând la ca -
pătul superior al com par  timentelor
etanşe şi de acolo pe punţi de
unde ajungea cu uşu rin ţă în ur -
mătorul compartiment. Pasa gerii
de la clasa a treia încep să fie

inundaţi şi începe panica, dar porţile
de acces la punţile superioare sunt
în chise. În bărcile de salvare au prio -
ri ta te pa sa gerii de la clasa întâi.

Conştienţi că bărcile nu sunt su fi -
ciente pentru toţi, ofiţerii încep să urce
în bărci doar femeile şi copiii. În aceste
momente s-au scris multe povești, atât
de eroism, cât și de lașitate, din păca -
re numai pentru 710 persoane cu final
fericit. Pentru a le povesti pe toate,
am avea nevoie de o bibliotecă întrea -
gă de cărți. 

Cuprins de haos şi panică, vasul
se înclină din ce în ce mai tare, până
când ajunge la 45 de grade sau chiar
mai mult. În acest moment, pupa iese
din apă, cu imensele elici suspendate
în aer, la înălțimea unei clădiri de 25
de etaje. Spatele ridicat al navei aplică
o presiune de 25.000 de tone, cu 50%
mai mult decât era conceput să su -
porte, aşa că punţile şi suprastrucura
ce  dează brusc şi nava se rupe în
două.

La ora 2:20, 15 aprilie 1912 Ti ta -
nicul dispare complet în ocean. Cele

două bucăţi ale sale se află la o adân -
cime de 4 km pe fundul mării şi se
află la o distanţă de aproape 2 km
una faţă de alta. Partea din faţă s-a
păstrat oarecum intactă iar cea din
spate este foarte distrusă. 1.500 de
oa meni au ajuns în apele îngheţate ale
ocea nului. La o temperatura de 2
grade în apa şi 5 grade în aer, hipo -
ter mia se instalează rapid și ucide pe
ne simțite. Ofiţerul Lowe leagă 4 bărci
una de alta şi transferă oamenii din
bar ca sa în cele 4. Reuşește să sal -
ve ze doar şase oameni. După câteva
ore de aşteptare, vasul Carpathia îi
ia la bord pe toţi cei din bărci. După
ce câteva ore caută în van alţi supra -
vie ţuitori, se îndreaptă spre New York.

Iar, după 73 de ani, Robert Ballard,
cu ajutorul navei ruseşti Keldish, des -
co peră epava Titanicului, într-o mi -
siune care a camuflat alte scopuri, dar
aceasta este, deja, altă poveste...
(Sursa: Wikipedia)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Lumea de pe marele ecran
Deși întreaga poveste, romanțată sau nu, ascunde încă multe mistere, încă
unul a fost rezolvat de curând... și anume cel conform căruia Leo di Caprio,
în celebrul film din 1997, regizat de James Cameron și extrem de oscarizat,
ar fi avut loc pe ușa pe care plutea personajul principal feminin, pentru a se
salva. 
Ei bine, se pare că protagoniștii (filmului) au declarat, recent, că... ar fi fost
posibil!
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Este o perioadă bună pe
plan profesional, cu

posibile câștiguri ușoare, succese
și șanse de avansare. Este nevoie,
totuși, să vă organizați mai bine,
chiar dacă norocul vă surâde. De
asemenea, este o lună bună
pentru relațiile interumane, atât pe
plan personal, cât și profesional.
Aveți grijă să nu faceți excese și
nu vă pripiți când este vorba
despre organizarea unor călătorii. 

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Activitățile intelectuale
merg bine, precum și

călătoriile, mișcarea, în general. Deși
vă simțiți mai liberi și mai adaptabili,
este recomandabil să vă odihniți
suficient și să tratați cu seriozitate
orice problemă de sănătate care ar
putea apărea. Pe plan personal,
relațiile s-ar putea să vă dea ceva
bătaie de cap. La volan, aveți reflexe
bune, dar trebuie dublate, ca de
obicei, de atenție.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Relațiile cu clienții sunt
pe primul plan în această

perioadă, care se pare a favoriza
întrucâtva situațiile conflictuale. Vi
se recomandă atât tact și
precauție, ci și rezolvarea cât mai
hotărâtă a posibilelor situații
neclare. Încercați să nu vă certați
nici cu șefii, nici cu colegii! Și, mai
ales, atenție la agresivitatea la
volan și la excesul de viteză!

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Este posibil să aveți o
surpriză financiară în

această perioadă, dar nu
trebuie neapărat să fie și plăcută.
Totuși, se pare că, dacă depuneți un
efort susținut, cu trudă și, poate, cu
ore suplimentare, vă poate aștepta o
importantă realizare profesională. Și,
poate... o idilă la locul de muncă.
Însă nu trebuie să vă neglijați
sănătate și evitați să vă
suprasolicitați!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Perioadă favorabilă
studiilor și cercetărilor,

călătoriilor, fie ele în interes personal
sau profesional. În afară de comerțul
exterior sau de afacerile la distanță,
și activitățile legate de domeniul
legal pot să meargă destul de bine.
În schimb, speculațiile sau
câștigurile nemeritate nu prea sunt
de bun augur. Atenție la activitatea
fizică, unde există riscul unor
ușoare accidentări. 

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Și Fecioarele au treabă
intelectuală în această

perioadă, fiind posibilă o
interacțiune cu mediul universitar
sau redactarea unor lucrări. De
asemenea, pot apărea avantaje
materiale suplimentare care ar putea
permite investiții în bunuri de
folosință îndelungată. Atenție la
stress și oboseală, care pot dăuna
foarte mult, mai ales la volan!

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Se pare că este luna
muncii intelectuale

pentru multe dintre zodii.
Este și cazul balanțelor, care adaugă
și munca în echipă elementelor
favorizate de astre în această
perioadă. Mult efort, dar și rezultate
financiare pe măsură. Este bine să
vă odihniți suficient și să nu vă
scăpați sănătatea din ochi.
Respectați cu strictețe timpii de
conducere și de odihnă!

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Este posibil să
călătoriți mai mult

decât de obicei și să aveți
mai multă libertate de mișcare.
Este o perioadă propice
afirmării pe plan profesional,
precum și deciziilor financiare
sau rezolvării unor probleme
restante. Iar dacă o cursă se
prelungește mai mult decât era
estimat... nu uitați: cu răbdarea se
trece marea!

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

O perioadă foarte
dinamică; aveți atât poftă,

cât și forță de muncă, dar va trebui
să vă disciplinați și să vă organizați
mai bine. Spiritul de aventură se
răsfrânge și asupra domeniului
afectiv. Este posibil să începeți un
proiect nou sau să călătoriți către o
nouă destinație. La volan, sunteți
tentați să riscați mai mult decât de
obicei și să apăsați pe accelerator.
Rămâneți în „zona verde”! 

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Cam plictiseală din punct
de vedere profesional, nu

prea se întrevăd noi proiecte, dar și
stabilitatea este bună. În schimb,
creativitatea și inventivitatea se pot
manifesta din plin în această
perioadă. În schimb, este posibil să
nu fiți chiar în cea mai bună formă.
Nu vă urcați la volan într-o stare
avansată de oboseală și fiți cu ochii
în patru!

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Mintea vă merge brici,
dar cu răbdarea și

disciplina este posibil să
stați mai prost. Evitați exagerările;
pot dăuna inclusiv buzunarului
dumneavoastră, în această
perioadă. Aveți rezistență fizică
bună, dar asta nu înseamnă să
forțați lucrurile. Se recomandă
prudență în timpul deplasărilor.
Nu vă grăbiți și nu vă asumați
riscuri inutile! 

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Se anunță o perioadă
destul de dificilă și

aglomerată din punct de
vedere profesional. Vă puteți
confrunta cu dificultăți sau chiar
conflicte, așa că înarmați-vă cu
răbdare și tact. Toate acestea pot
avea repercusiuni atât în plan psihic,
dar și fizic. Vă simțiți încorsetat și
sub presiune, dar, cu răbdare și
calm, lucrurile se vor rezolva în sens
favorabil. Nu vă pierdeți calmul.

15 aprilie 2015 - 15 mai 2016






