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C ăldura verii te aduce mai des
în fața rafturilor cu băuturi, ce
ocupă spații generoase în fie-

care magazin, indiferent de rețeaua
de retail căreia îi aparțin.

Mături cu privirea oferta generoa-
să, în căutarea celui mai potrivit pro-
dus și... Surpriză! Un pet de suc la
2 l, cu diferite arome, care costă 90
de bani. Șocul este total! 2 litri de suc,
cu o culoare promițătoare, într-un am-
balaj atractiv, la doar 90 de bani. Nimic
nu poate bate o asemenea ofertă. Pâ-
nă și apa plată se învârte în jurul valorii
de un leu pe litru.

Eticheta are o listă detaliată a sub-
stanțelor folosite pentru acest suc, iar
numele acestora te face, mai degrabă,
să crezi că a găsit cineva un mod
„economic” de a scăpa de niște pro-
duși chimici reziduali și toxici, a căror
neutralizare ar fi costat mult mai mult.
Dar, chiar dacă lucrurile ar sta așa (și
sper din tot sufletul că există o altă ex-
plicație pentru acest preț ridicol de
mic), cum poți, cu 90 de bani (minus
costuri de producție), să plătești depo-
zitarea, transportul, raftul și să rămână
și profit?

Dacă tot ceea ce contează este
prețul, atunci sucul de 90 de bani își
va distruge concurența, fiind alegerea
firească a oricui... Însă nu poți cum-
păra așa ceva. Cel puțin, nu pentru
mine, pentru familia mea, pentru prie-
teni... Însă întrebarea reală este alta.

Dacă ați angaja un muncitor, să
vă vopsească o cameră, sau un insta-
lator, să vă schimbe niște țevi? Lucra-
rea ține doar două zile și trebuie să
le oferiți ceva de băut. Ați cumpăra
sucul de 90 de bani? Cel mai probabil,
nu o să vă mai întâlniți niciodată cu
respectiva persoană și, oricum, credeți
că aceasta nu ar avea nimic împotriva
sucului de 90 de bani. Poate chiar
asta și-ar cumpăra, dacă ar merge el
la cumpărături... Deci?

Răspunsul la această întrebare
definește o atitudine în relația cu fur-
nizorii, un stil de a face afaceri și, până
la urmă, caracterul unui om. Am co-

mentat această întrebare cu mai mulți
oameni de afaceri, transportatori. Răs-
punsul frumos (pe care nu l-au dat
toți) a fost - „dacă eu nu cumpăr un
asemenea suc pentru mine, nu am să
pun nici pe altcineva în situația de a-l
consuma”. Totuși, fețele lor s-au poso-
morât, apoi, și au comentat că, de
multe ori, ei sunt cei care ajung să
consume „sucul de 90 de bani”, sub
presiunea clienților lor. Din fericire,
diluat cu volume consistente de bău-
turi mai sănătoase, sucul nociv nu
duce la boli incurabile... cel puțin nu
încă.

Participăm la numeroase confe-
rințe și seminarii în care specialiști în
diferite domenii ne vorbesc despre
evoluția mediului de afaceri. Viitorul
este incert, dar ceva se desprinde tot
mai clar – numărul mare de informații,
on-line-ul, aplicațiile IT duc la apariția
unui potențial nebănuit în materie de
eficiență, dar... Aceste oportunități sunt
activate prin colaborări deschise,
uneori pe orizontală – transportator
cu transportator și logistician cu logis-
tician. Iar dacă prețul succesului este
parteneriatul... nu știu cum priviți
această problemă, însă eu nu aș
putea să am încredere în cineva care
încearcă să îmi ofere suc de 90 de
bani, sau îl dă altora.
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CNADNR,
REORGANIZATĂ
ÎN CNAIR ȘI CNIR

Guvernul a reorganizat, prin
Ordonanță de Urgență, CNADNR
SA (Compania Națională de
Administrare a Drumurilor Naționale
din România), care își va schimba
numele în CNAIR (Compania
Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere), și a înființat
Compania Naţională de Investiţii
Rutiere SA (CNIR), companie
distinctă pentru gestionarea
infrastructurii rutiere. CNADNR are
peste 6.000 de angajați și un buget
uriaș, din care nu a reușit, anul
acesta, să dea niciun kilometru de
autostradă. Potrivit OUG, noua
CNAIR va avea ca obiecte principale
de activitate întreținerea, repararea,
administrarea și exploatarea
autostrăzilor, drumurilor, variantelor
ocolitoare și altor elemente de

infrastructură rutieră. Proiectele
aflate în implementare, o dată ce vor
fi finalizate, vor fi transferate către
compania de investiții nou înființată.
CNAIR va proiecta, construi,
reabilita, moderniza și repara
autostrăzile pe perioada de garanție
tehnică. De asemenea, va construi
drumurile expres, drumuri naționale,
variantele de ocolire și alte elemente
de infrastructură rutieră. Va executa
lucrări în regie proprie și va
coordona dezvoltarea unitară și
echilibrată a infrastructurii de
transport rutier. Va desfășura, de
asemenea, activități de
concesionare a spațiilor de servicii
situate de-a lungul autostrăzilor și a
drumurilor expres. „CNAIR, vechea
CNADNR, se va ocupa de
întreținerea de drumuri naționale și
a autostrăzilor. De asemenea, va
gestiona proiectele aflate în curs,
până la finalizarea lor, adică încheie
toate șantierele deschise azi, fie că
sunt de reabilitare a drumurilor

naționale, fie construcții de
autostrăzi. Ca exemple, vă dau
câteva: CNAIR se va ocupa de
finalizarea autostrăzilor Sebeș-
Turda, Lugoj-Deva, Gilău-Nădășelu
sau Târgu Mureș-Ogra. În
momentul în care aceste autostrăzi
sunt finalizate, se va decide ce se
va întâmpla cu angajații care
lucrează la aceste proiecte, având
în vedere că de reconstrucție și
proiectare se va ocupa cealaltă
companie”, a precizat ministrul
Transporturilor, după ședința
Guvernului.

„BLOCADA”
LA FRONTIERE

În ultima săptămână din cadrul
acțiunii „Blocada”, desfășurată la
toate frontierele, în perioada 1 iulie –
30 august, polițiștii au amplasat
1.439 de filtre rutiere, au identificat 7
autoturisme care figurau în bazele
de date ca fiind furate și au aplicat
34.750 de amenzi. Cele mai multe
amenzi, 16.667, au fost pentru
încălcarea regimului legal de viteză,
alte 195 – pentru consum de alcool
și 417 – pentru nerespectarea
regulilor privind depășirea. Ca
măsură complementară, poliţiştii au
reţinut 2.247 de permise de
conducere, dintre care 270 pentru
consum de alcool și 719 pentru
viteză, fiind retrase 863 de certificate
de înmatriculare. Totodată, 19
amenzi au fost aplicate pentru
încălcarea Legii 38/2003 privind
transportul în regim de taxi și în
regim de închiriere. În total, polițiștii
au aplicat 42.846 de amenzi, în
valoare de 13.165.670 de lei, şi au
confiscat bunuri de 1.280.742 de lei.
În doar 7 zile, oamenii legii au
constatat 1.940 de infracţiuni (850 în
flagrant), dintre care 854 de natură
judiciară, 675 la regimul circulaţiei
rutiere și 78 la regimul armelor și
munițiilor. Din totalul amenzilor,
5.358 au fost pentru nerespectarea
normelor privind ordinea şi liniştea
publică și 594 – pentru comerț ilicit.
De asemenea, au fost confiscate 54
de arme, dintre care 21 letale și 33
neletale și 803 de muniții, au fost
depistate 44 de persoane urmărite,
dintre care 18 aveau emise pe
numele lor mandate de executare a
pedepsei cu închisoarea, 6 aveau
mandate de arestare preventivă, iar
7 aveau mandate europene de
arestare, emise de alte state.

MASTER PLAN APROBAT

CUGETARE
Cea mai bună modalitate
de a prezice viitorul este

să îl creezi tu însuți.”

Peter F. Drucker

La un an și două luni de la
avizul Comisiei Europene (iulie
2015), Guvernul a aprobat, la
mijlocul lunii septembrie,
Master Planul General de
Transport al României, pe baza
căruia Ministerul
Transporturilor va putea
accesa fondurile europene din
exercițiul financiar 2014 – 2020
(din care au trecut deja 2 ani).
Este un „document strategic,
care stabileşte principalele
direcții de dezvoltare a
infrastructurii de transport din
România în următorii 15 ani,
pe toate modurile de
transport: rutier, feroviar,
naval, aerian şi multimodal”,
precizează Executivul.
Documentul prezintă cadrul
general de dezvoltare a
infrastructurii de transport,
sursele de finanţare, strategia
de implementare a proiectelor,
precum şi asigurarea activităţii
de întreţinere şi reparaţii
curente până în anul 2030.
Totodată, stabilește obiectivele
strategice, coridoarele de
transport, intervențiile
specifice și scenariile de
implementare pentru
dezvoltarea echilibrată,

sustenabilă și armonizată cu
obiectivele strategice
transeuropene a infrastructurii
de transport de pe teritoriul
țării noastre.
Nu în ultimul rând, adoptarea
Master Planului reprezintă și o
condiționalitate a finanțărilor
pentru România în domeniul
transporturilor, prin Programul
Operațional Infrastructură
Mare.
„Master Planul securizează,
practic, construcţia a peste
6.800 de kilometri de drum, din
care peste 1.500 de kilometri
de autostradă şi peste 1.300
de kilometri de drum expres.
De asemenea, securizează
modernizarea a peste 5.000 de
kilometri de cale ferată, a 15
aeroporturi şi a 32 de porturi”,
a declarat Sorin Buşe,
ministrul Transporturilor, după
ședința Executivului.



Spune-ți părerea!

Despre Master Plan

O amenințare
extrem de
serioasă

Considerați că recent aprobatul Master Plan General
de Transport al României, pe baza căruia Ministerul
Transporturilor va putea accesa fondurile europene din
exercițiul financiar 2014 – 2020, va fi pus în practică?
1. Da.
2. Nu.
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Puteți transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro,

la secțiunea
„Întrebarea lunii”.

Majorarea incontrolabilă a primelor
RCA a reprezentat o amenințare extre-
mă pentru piața românescă de trans-
port, prin falimentele în lanț pe care
le-ar fi putut genera. La întrebarea lunii
august „Considerați că majorarea sus-
ținută a primelor RCA poate genera
falimente în lanț în rândul firmelor de
transport?”, un procent de 96% dintre
participanți a răspuns pozitiv. Reușita
asociațiilor patronale de a gestiona, în
final, această problemă este cu atât
mai importantă, cu cât a restabilit un
cadru în care să se poată construi, în
condiții de concurență loială și, mai
mult decât atât, a demonstat că trans-
portatorii pot fi uniți și trebuie respec-
tați. Mai multe despre „Revolta RCA”
puteți citi în paginile următoare.
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A FOST LANSAT NOUL
CRAFTER

Volkswagen Autovehicule
Comerciale a prezentat, în
premieră, la începutul lunii
septembrie, noul model Crafter, la
Offenbach - Germania. Noul
Crafter oferă o masă totală
maximă autorizată cuprinsă între
3 și 5,5 tone, un volum de
încărcare a mărfii de până la 18,4
mc, dar și posibilitatea de a alege
un model dintr-o gamă foarte
variată.
Noul Crafter dispune de un șasiu
care a fost reproiectat în totalitate,
având în dotare o direcție
electromecanică, motoare
eficiente, optimizate atât pentru
călătorii lungi, cât și pentru traficul
urban, soluții bine gândite pentru
încărcare, multiple variante pentru
producătorii de suprastructură,
scaun ergonomic pentru șofer și
un număr însemnat de sisteme de
asistare a conducătorului auto.
Motorul de 2,0 l TDI, „EA 288
Commercial”, care a fost dezvoltat
suplimentar pentru Crafter, este
disponibil cu tracțiune față la trei
niveluri diferite de putere pentru

piețele Euro 6: 75 kW (102 CP),
103 kW (140 CP) sau în varianta
BiTurbo TDI cu 130 kW (177 CP).
Motorul TDI de 1968 cmc este
montat transversal și este înclinat
la opt grade spre puntea față,
lucru ce conduce la o lungime mai
scurtă de echipare și, prin urmare,
asigură mai mult spațiu pentru
șofer și sarcina utilă.
De la jumătatea anului 2017,
grupurile motopropulsoare din
ofertă vor fi completate de
sistemul de tracțiune integrală
4MOTION cu un motor montat
transversal și de sistemul de
tracțiune spate cu motor montat
longitudinal.

NOUĂ GENERAȚIE
FREIGHLINER
CASCADIA

Daimler Trucks North America
(DTNA) și-a prezentat, la
începutul lunii septembrie, noua
„navă-amiral” de categoria grea,
Clasa 8, și anume Freighliner
Cascadia. Cu acest camion,
Freightliner continuă pe calea

succeselor obținute de generațiile
anterioare, Cascadia și Cascadia
Evolution.
Noul model a reprezentat o
investiție de aproximativ 300
milioane USD, nu mai puțin de
800 ingineri lucrând la dezvoltarea
acestui proiect, timp de cinci ani.
Astfel, noul Cascadia dorește să
seteze standarde și mai înalte în
conectivitate, eficiența consumului
de combustibil și în domeniul
tehnologiilor de siguranță. Modelul
va fi disponibil pe piața americană
începând din 2017.
Cu aproximativ 412.000 unități
comercializate de la lansarea
primului Cascadia, în 2007,
modelul este cel mai bine vândut
camion din Clasa 8 în regiunea
NAFTA, DTNA având o cotă de
piață de 43% în SUA și Canada.

MERCEDES-BENZ LA
GALA MEDIA MUSIC
AWARDS

Pe 15 septembrie, în Piaţa Mare
din Sibiu, Mercedes-Benz este
pentru a treia oară Maşina
Oficială a Galei Media Music
Awards, cel mai important
eveniment anual al industriei
muzicale româneşti. Modelele
NGCC (New Generation Compact
Cars) vor fi puse la dispoziţia
organizatorilor, împreună cu
limuzine Mercedes-Benz, pentru
asigurarea necesităților de
transport în cele mai bune condiții
în cadrul Galei. De asemenea,
modelele noii generații vor fi
expuse în pieţele centrale sibiene,
pentru ca publicul prezent să
poată lua contact cu caracterul lor
dinamic şi cu spiritul lor urban.
La ediţia din 2016, pe scena
Media Music Awards vor urca cei
mai mediatizaţi artişti ai
momentului, printre care: Andra,
Smiley, Delia, Holograf, Carla's
Dreams, Connect-r, Alina Eremia,
Lora, Feli, Faydee, Voltaj, Puya,
Guess Who, Grasu XXL, Dorian
Popa, Lidia Buble, Amira, What's
Up, Vescan, Florin Ristei, Jo,
Randi, Mihail, Sore, Corina, Deep
Central, Dj Sava, Maxim, Adrian
Sina, Amna, Robert Toma.

Volvo Trucks a marcat, recent,
o nouă premieră: primul
camion autonom din lume
testat în operare... sub
pământ, în mina Kristineberg.
Vehiculul este parte a unui
proiect de dezvoltare, care are
ca scop îmbunătățirea
fluxurilor de transport și a
siguranței în activitatea
minieră. Camionul acoperă o
distanță de 7 kilometri, la o
adâncime de 1.320 m,
străbătând tuneluri strâmte, în
condiții extreme.
Grupul Volvo a realizat și un
film care arată oportunitățile
care apar în cazul folosirii
camioanelor autonome. Acest
film a fost realizat chiar în
timpul testelor, în cele mai
dure condiții de operare, în
mina Kristineberg, la 100 km
de Arvidsjaur, Suedia.

Vehiculul autonom care joacă
rolul principal în acest film
este un Volvo FMX special
echipat, care utilizează diferiți
senzori, de natură să
monitorizeze, în permanență
împrejurimile, pentru ca
ansamblul să evite atât
obstacolele fixe, cât și pe cele
mobile. În același timp, un
sistem de transport, instalat la
bordul vehiculului, recoltează
date pentru optimizarea și
coordonarea rutei și pentru
consumul de combustibil.

PRIMUL CAMION AUTONOM ÎN MINĂ
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U NTRR, FORT, APTE 2002 și
APULUM - mai puțin COTAR,
care s-a retras de la protestul

din 15 septembrie - au asediat, din
nou, cu camioane, autobuze și taxiuri,
sediul Guvernului, cerând să fie făcut
public tariful plafonat. În acelaşi timp,
protestele au continuat, în cele mai
împortante oraşe din țară. „Plafonarea
tarifelor RCA de către Guvern s-a făcut
fără a se menționa valorile, lăsând în
sarcina ASF stabilirea acestora, fără
nicio ghidare sau restricție. Este vorba
despre același ASF, cu aceeași con-
ducere care a provocat criza actuală
din piața RCA”, au reclamat protesta-
tarii. Potrivit alin. (3) al Art. 34 din OUG
publicată în 14 septembrie, „În termen
de 30 de zile de la data intrării în vi-
goare a prezentei ordonanțe de ur-
gență, ASF va stabili tarifele de primă
(maxime) pe categorii de vehicule, ce
urmează a se aplica de către socie-
tățile de asigurare RCA. Acestea vor
fi adoptate conform art. 4 alin. (3) din
Legea concurenței nr. 21/1996, repu-
blicată”.

Totodată, patronatele din transpor-
turile rutiere au cerut Parlamentului
să îl demită „imediat” pe președintele
ASF, Mișu Negrițoiu, „după ce, în ul-
timul an, și-a dovedit incompetența în
a conduce piața asigurărilor din Ro-
mânia”. Transportatorii au arătat că,
în anul 2012, o poliță RCA pentru un
camion costa 300 de euro, iar, de
atunci, prețul ei evoluat vertiginos: în
2013 a ajuns la 700 de euro, în 2014
- la 1.000 de euro, la finalul anului
2015 - la 3.500 euro și, „în pofida sesi-
zărilor și dialogului cu autorități și asi-
gurători, a ajuns să coste peste 5.000
euro la clasa B0, după iulie 2016”.

Cioloș: Stabilirea
prețului RCA nu e de
competența
Guvernului
Huiduit ore în șir de protestatari în

piață, premierul Dacian Cioloș le-a
transmis că stabilirea prețurilor RCA
nu o face Guvernul. „După consultări

cu transportatorii, ASF și Consiliul
Concurenței, Guvernul a adoptat OUG
tocmai pentru a crea cadrul juridic care
să permită rezolvarea acestor proble-
me. Ordonanța reflectă solicitările
transportatorilor, respectând legea și
rolul tuturor instituțiilor implicate. Nu
este în competența Guvernului să sta-
bilească valoarea de plafonare a ta-
rifelor RCA și este inadmisibil să i se
solicite Guvernului acest lucru. Aceas-
tă chestiune trebuie clarificată de ASF.
Guvernul nu se poate substitui institu-
țiilor care trebuie să-și asume respon-
sabilitatea rezolvării disensiunilor
dintre asigurători și transportatori”, se
arată în declarația de presă.

„Problema RCA trenează de multă
vreme, din cauza incapacității institu-
țiilor responsabile de a gestiona a-
ceastă situație”, a precizat premierul.

Intervenția lui
Iohannis
După ore bune în care nimeni nu

părea să coboare în stradă la protes-
tatari, aceștia au făcut apel la preșe-
dintele Klaus Iohannis, reclamând că
au trimis propunerile de preț Guver-
nului, dar acesta îi „sfidează”. Apoi,
au transmis un ultimatum: „Patronatele
din transporturile rutiere - UNTRR,
FORT, APULUM, APTE 2002 - solicită
intervenția urgentă a Parlamentului și
a Președinției României, pentru a
determina ASF să prezinte, astăzi,
într-o oră, valorile la care se îngheață
tarifele RCA”.

Prin intermediul purtătorului său
de cuvânt, șeful statului a solicitat in-
stituțiilor cu atribuții în domeniu „să
reia dialogul cu transportatorii și com-
paniile de asigurări, astfel încât să fie
clarificate soluțiile pentru deblocarea
actualei situații”. „Este important ca
toți factorii implicați - ASF, Consiliul
Concurenței, Guvernul - să identifice,
în cadrul dialogului instituțional care
se impune, instrumente adecvate,
pentru ca problemele transportatorilor
să capete nu doar o rezolvare ime-
diată, ci una pe termen lung”, a trans-
mis Klaus Iohannis.

7.500/an pentru un
camion
Răspunsul a venit exact într-o oră.

ASF a invitat la discuții o delegație
formată din 4 membri ai UNTRR,
FORT, APTE 2002, APULUM și au
convenit: frecvența și dauna medie,
ținând cont și de daunele întâmplate
și neavizate, precum și de trendul
acestora, conform datelor statistice
publicate la nivel de piață (raportul
Milliman), actualizate la 30 iunie 2016;
încărcarea de maxim 25% pentru
cheltuieli administrative, achiziție, taxe
etc; încărcarea pentru aplicarea sis-
temului de bonus/malus. „De exemplu,
se estimează un tarif maxim de apro-
ximativ 7.500 lei/an pentru autoutilitare
de peste 16 tone, clasa bonus-malus
B0. Acest tarif țintă nu include încărcări
pentru profit și marja comercială”, a
precizat ASF.

După o lună de proteste din partea transportatorilor, pe șoselele
de centură, Guvernul a acceptat, în 14 septembrie, înghețarea
timp de 6 luni a tarifelor RCA și a aprobat Ordonanța de Urgență
cerută de ei încă din primăvară, cu stabilirea unui preț de
referință. Însă, cum actul normativ nu a prevăzut și valoarea
tarifului plafonat - urmând a fi decis de Autoritatea de
Supraveghere Financiară (ASF) -, patronatele nu au renunțat la
mitingul din Piața Victoriei, programat pentru 15 septembrie.

Revolta RCA
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Protestatarii au considerat aceasta
o mare victorie, după ce acuzaseră
Guvernul că „vrea să înghețe tarifele
RCA la camioane la 18.500 lei”.
UNTRR, FORT, APTE 2002 şi
APULUM ceruseră, inițial, un tarif de
4.907 lei, arătând că acesta „repre-
zintă dauna medie de 18.500 lei, la
care se adaugă frecvența daunei de
15,6%”. „Rezultă o primă medie teh-
nică de 2.886 lei, la care se adună
cheltuielile administrative, revenind un
tarif de 4.907 lei/an, la care toate dau-
nele și cheltuielile asigurătorilor sunt
acoperite”, au punctat patronatele.
Celelalte tarife solicitate inițial sunt:
1.050 lei/an – autoturisme persoane
juridice; 1.108 lei/an – autoutilitară
până la 3,5 t; 1.633 lei/an – autouti-
litară între 3.500 kg și 7.500 kg; 3.610
lei/an – autoutilitară între 7,5 t și 16 t;
2.129 lei/an – autobuze.

Patronatele au apreciat, însă, că
„rezultatul este cu atât mai mare, cu
cât este pentru prima oară după 17
ani când Guvernul, cu avizul Consi-
liului Concurenței, aprobă înghețarea
tarifelor RCA în conformitate cu art. 4,
alin. 3, din Legea 21/1996 a Concu-
renței”. „Solidaritatea celor patru aso-

ciații în fața autorităților ne-a demon-
strat că putem obține condiții pentru
aplicarea corectă a legilor din Româ-
nia. Avem convingerea că, în urmă-
toarele zile, vom obține un tarif corect
și la asigurarea RCA pentru celelalte
categorii”, au transmis învingătorii,
mulțumindu-le public atât membrilor,
cât și transportatorilor neafiliați care li
s-au alăturat protestului din toată țara.

COTAR: Prețul este
cu 40% mai mare
decât cel agreat la
Guvern
Însă liderul COTAR, Vasile Ștefă-

nescu, susține că prețul stabilit de pro-
testatari cu ASF este „absolut inad-
misibil”, deoarece „a crescut subit cu
peste 40% față de ce convenisem cu
o zi înainte la Guvern”. „La tariful țintă,
de 7.500 lei, se adaugă încărcări pen-
tru profit (de aproximativ 5%) și marja
comercială (de aproximativ 10%), care
duc, în realitate, la un 8.625 de lei
pentru polița RCA. Dacă acest Con-
siliu al ASF suferă de amnezie, îi rea-
mintim valorile agreate la Guvern în
baza raportului Milliman, pentru clasa

B0: taxi – 1.200 lei/an, transport per-
soane – 3.000 lei, autoutilitare de pes-
te 16 tone – 6.000 lei”, a precizat Va-
sile Ștefănescu.

Aceste tarife au reprezentat, de
fapt, motivul pentru care, potrivit co-
municatului transmis, președintele
COTAR a ales ca membrii confede-
rației să nu participe la mitingul din
Piața Victoriei, mai susține el. Ștefă-
nescu cere, în continuare, Parlamen-
tului demiterea lui Mișu Negrițoiu.

Negrițoiu: Următorul
șef va face curățenie
Președintele ASF a fost audiat la

comisiile reunite ale Parlamentului, cu
o zi înainte de protest, afirmând că nu
își depune demisia de onoare, așa
cum i-au cerut-o, la unison, patrona-
tele și unii parlamentari din comisii.
„Dar următorul șef al instituției va fi în
curând și va face curățenia pe care o
cereți”, le-a spus Mișu Negrițoiu.

El susține că nu a secretizat rapor-
tul Milliman, dar legea îi interzice să
publice date despre companii: „Nimic
din ce s-a zis aici nu sunt noutăți; ele
circulă în spațiul public de luni de zile.
Vorbesc despre Raportul Milliman.
Acest raport nu a fost niciodată se-
cretizat. El nu poate să fie public, pen-
tru că articolul 19 din Legea asigură-
rilor ne interzice să facem publice date
despre companiile de asigurare. (…)
Nu cred că trebuie să mă apăr. (…)
Eu spun că am reformat o instituție și
nu am avut vreo întâlnire cu vreun
asigurător în afara instituției. Am avut
o singură întâlnire, la un eveniment,
cu directorul de la Țiriac Asigurări,
atunci când s-a schimbat fostul direc-
tor, pentru că acesta era și membru
al UNSAR”, s-a apărat Negrițoiu.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Suceava Arad

Cluj

București

Pitești
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Ziua Cargo: Care sunt
principalele abateri
constatate de către
ISCTR?
Costel Dorin Ștefan: Princi-

palele abateri constatate de către
ISCTR sunt cele privind nerespectarea
prevederilor Regulamentului 561, ur-
mate de abateri prevăzute în Hotărâ-
rea 69/2012, precum și ale Ordonanței
Guvernului nr. 27/2011.

Dar principalele abateri ale
românilor constatate în
afara țării?
Principalele abateri constatate de

către ISCTR sunt, de asemenea, cele
privind nerespectarea prevederilor Re-
gulamentului 561/2006, la care se
adaugă abaterile privind starea teh-
nică a vehiculelor rutiere.

Timpii de conducere și
odihnă continuă să
reprezinte o preocupare
importantă pentru
transportatori, din
perspectiva controlului.
În ce stadiu sunt
discuțiile la nivel
european pe această
temă?
Respectarea prevederilor sociale

este și va fi principala tematică a con-
troalelor în domeniul transporturilor
rutiere. Prevederile legale în domeniu,
precum și tehnicile de control sunt
într-o continuă evoluție. În domeniul
prevederilor legale, trebuie menționate
cele privind tahografele inteligente,
care vor transmite informații în eter,
privind activitatea desfășurată, urmând
ca autoritățile de control să poată face
anumite verificări, fără a opri toate
autovehiculele rutiere, ci doar pe
acelea neconforme. De asemenea,
Inspectoratele Europene au propus
Comisiei modificarea reglementărilor
în vigoare, în așa fel încât cardurile
de control ale inspectorilor să intero-
gheze mai multe informații din memo-
ria tahografelor decât o fac cele din
prezent.

Cardurile inspectorilor vor
accesa și acele informații pe
care, în prezent, le accesează
cardurile de service. Aceste
modificări vor constitui un
mare pas înainte în
combaterea fraudării
tahografelor digitale.

În domeniul tehnicilor de control,
se discută la nivele european, cu
scopul armonizării actului de control,
introducerea unor standarde privind
echipamentele de control ale legislației
sociale. Din compararea echipamen-
telor, s-au identificat anumite diferențe
de la un producător la altul, motiv pen-
tru care această standardizare a deve-
nit doar o chestiune de timp.

Fraudarea tahografului
digital reprezintă un
fenomen în creștere în
Europa și România? Cum
este combătut?
Creșterea fenomenului privind

fraudarea tahografelor digitale este
îngrijorătoare, de-a dreptul. Tehnicile
de control sunt în continuă dezvoltare,
dar combaterea fenomenului nu este

la cotele pe care ni le dorim. Concluzia
evaluărilor la nivel european este că
trebuie modificată legislația, nefiind
suficiente eforturile de eficientizare a
actului de control.

În opinia mea, anumite fraudări ar
trebui să facă obiectul unor infracțiuni.
De exemplu, tahografele fraudate de
către unitățile agreate, în acest sens,
constituie un fenomen foarte periculos,
pentru că aceleași ateliere emit docu-
mente recunoscute internațional, pen-
tru atestarea conformității tahografelor.
Cu alte cuvinte, tahografele fraudate
au acte în regulă. Lupta împotriva
acestui fenomen se duce prin colabo-
rări internaționale, ceea ce implică re-
surse umane, financiare și logistice
pe măsură. De aceea, poate, ar trebui
ca legislația să fie înăsprită.

Ce măsuri ia ISCTR pentru
creșterea siguranței
rutiere?
ISCTR are un sistem de a verifica

activitatea întreprinderilor ale căror
vehicule sunt implicate în accidente
rutiere. La nivelul ISCTR, se decide
pe bază de criterii când și cât de des
se verifică aceste companii. Sunt ex-
cluse de la verificări doar acele între-
prinderi ale căror vehicule sunt impli-
cate în accidente rutiere ușoare,
săvârșite din vina celorlalți participanți
la trafic, în cazul în care, din consta-
tările de la locul accidentului, nu există
nici un dubiu privind legalitatea trans-
portului, iar întreprinderea a mai fost
verificată cel puțin o dată în ultimele
6 luni.

Vreau să mai menționez că, pentru
creșterea siguranței rutiere, este foarte
importantă eficientizarea întregii acti-
vități de control. Se știe că orice aba-
tere în domeniul transportului rutier
comercial pune în pericol și siguranța
rutieră. ISCTR este o instituție subdi-
mensionată, dacă se iau în calcul mo-
dul de organizare a unui inspectorat
european, modelul și nivelul controlului
la care se lucrează la nivel european.
ISCTR a întreprins toate demersurile
pentru eficientizarea întregii activități
de control, prin propuneri concrete
înaintate Ministerului Transporturilor.

Clasificarea abaterilor grave privind transportul rutier va face, de la
începutul anului viitor, obiectul unui act normativ nou. Cardurile de
control vor accesa informaţii suplimentare. Accent pe legislaţia
socială. Sunt tendinţe despre care am discutat cu inspectorul de stat
şef ISCTR, Costel Dorin Ștefan.

Reglementări noi, din
2017, la nivel european

Costel
Dorin

Ștefan
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Care este evoluția parcului
auto, din punct de vedere
al stării tehnice, în ultimul
an?
În ceea ce privește starea tehnică

a vehiculelor rutiere, nu se poate vorbi
despre o evoluție spectaculoasă, în
nici o direcție. Numărul vehiculelor de-
pistate cu defecțiuni tehnice, raportat
la numărul total de vehicule verificate,
exprimat în procente, este constant
în ultimii trei ani - în jurul a 25%. Din
acestea, abia o cincime prezintă de-
fecțiuni majore sau periculoase, restul
prezentând defecțiuni minore.

Dar evoluția privind
respectarea maselor
maxime admise?
Problematica verificării limitelor

maselor admise sau autorizate este
foarte complexă. În opinia mea,
această problematică trebuie abordată
din două perspective: cea a transpor-
tului internațional și acea a transportu-
lui național.

La transportul internațional, proble-
mele sunt aproape inexistente, de
aceea nu punem un accent deosebit
pe verificarea vehiculelor comerciale
implicate în acest tip de transport.

La transportul național, întâmpi-
năm probleme tehnice, în exercitarea
actului de control. Locurile care permit
cântărirea trebuie să îndeplinească
anumite condiții privind dimensiunea
perimetrului, orizontalitatea și pla-
neitatea. Aceste locuri sunt puține la
număr și, de aceea, colaborăm cu
CNADNR, ca, în viitor, această pro-
blemă să fie remediată.

Atunci când efectuăm cântăriri,
există situații când anumite instanțe de
judecată solicită reexpertizarea locului
controlului. Or, se știe că, din punct
de vedere al conformației unei supra-
fețe de control, aceasta se poate
schimba, de la o oră la alta. În unele
situații, în urma unor astfel de demer-
suri, amenzile contravenționale sunt
schimbate în avertisment.

Acum 10 ani, 40% dintre
sancțiunile cu amendă
contravențională, privind
legislația socială, erau
transformate în avertisment,
pentru ca, în prezent, acest
procent să scadă sub 5 %,
majoritatea instanțelor
admițând această
transformare doar în cazul
contravenienților aflați la
prima abatere de acest tip.

Din experiență, am observat că,
atunci când dăm dovadă de tenacitate
și lucrăm aplicând cele mai bune prac-
tici la nivel european, practica judecă-

torească evoluează în direcția în care
ne dorim, adică spre confirmarea re-
zultatelor actului de control. La fel va
fi și cu cântărirea vehiculelor.

Ce modificări legislative
ați solicitat pentru
creșterea eficienței
activității de control?
Nevoia de control este în creștere,

motiv pentru care am solicitat modifi-
carea actelor normative în așa fel încât
numărul inspectorilor să fie majorat.
În prezent, ISCTR are, în medie, un
număr de 8 inspectori pe județ. Cifra
este foarte mică.

Numărul de contravenții aplicate
de către ISCTR este relativ ridicat, ra-
portat la numărul de juriști. Un jurist
acoperă mai multe județe, în condițiile
în care, zilnic, într-un singur județ, sunt
mai multe termene de judecată. Juriș-
tii, de asemenea, cenzurează, din
punct de vedere al corectitudinii și le-
galității, toate actele prin care se dis-
pun, la nivel de inspectorate, sancțiuni
administrative suplimentare. Ei sunt
implicați în executarea silită a amen-
zilor contravenționale. În concluzie, nu-
mărul acestora este mult sub necesar.

La sediul central, nu există depar-
tamente specializate pe tipuri de
reglementări, așa cum sunt organizate
toate inspectoratele europene.

În scurt timp, ISCTR își va
pierde calitatea de producător
de cultură la nivel european,
în domeniul controlului
transportului rutier comercial,
dacă nu se înființează
departamente de specialitate
pe tipuri de reglementări.

Or, inspectoratul românesc era
renumit pentru calitatea procedurilor
și pentru aportul la identificarea celor
mai bune practici. Este o tradiție la
care ținem, care duce la însănătoșirea
mediului competițional și, de aceea,
vrem să o păstrăm.

Toate modificările de prevederi ale
actelor normative, pe care, în mod
constant, le propunem, pentru eficien-
tizarea actului de control, au în spate
experiența pe care o dobândim, nece-
sitățile de control reclamate de piața
transporturilor, clarificarea definirii
contravențiilor, respectarea cu mai
mare strictețe a principiilor specifice
sistemelor de sancțiuni (proporționa-
litate, eficiență, lipsa discriminării și
disuasivitate) etc.

Care este poziția ISCTR
privind amenzile (cuantum,
către șofer sau firmă)?
În ceea ce privește responsabili-

tățile, în cazul săvârșirii de contravenții

în domeniul rutier comercial, ISCTR
este consecvent și nu poate avea altă
opinie decât cea dictată de cultura de
peste 100 de ani în domeniul contro-
lului rutier comercial, la nivel euro-
pean, de prevederile actelor normative
europene, de prevederile codului civil,
de anumite decizii ale curții constitu-
ționale, de anumite tratate de drept,
și anume că relația de prepușenie din-
tre conducătorul auto (care, juridic, se
numește prepus) și firmă (care, juridic,
se numește comitent) nu poate fi ig-
norată.

Ca să anticipăm puțin, vă propun
să așteptați noile prevederi legislative,
care vor asigura punerea în practică
a REGULAMENTULUI (UE) 2016/403
AL COMISIEI, din 18 martie 2016, de
completare a Regulamentului (CE) nr.
1071/2009 al Parlamentului European
și al Consiliului, în ceea ce privește
clasificarea încălcărilor grave ale nor-
melor Uniunii, care pot determina pier-
derea de către un operator de trans-
port rutier a bunei reputații, și de
modificare a Anexei III la Directiva
2006/22/CE a Parlamentului Euro-
pean și a Consiliului.

Dacă citiți cu atenție titlul acestui
regulament, care se va aplica în-
cepând cu 01.01.2017, veți înțelege
că relația de prepușenie nu poate fi
ignorată, iar acele prevederi naționale
care o fac, conform opiniei mele, vor
face obiectul unor modificări.

Poate ISCTR să se implice
în limitarea abuzurilor la
care unii patroni își supun
șoferii?
ISCTR poate să se implice și se

va implica în limitarea abuzurilor la
care unii patroni își supun conducătorii
auto. În prezent, punem un mare ac-
cent pe combaterea acestui fenomen,
inclusiv prin investigații și colaborări
la nivel european. În acest sens, pri-
mim de la inspectoratele din Europa
și oferim către acestea informații, cu
scopul unor investigații și pentru apli-
carea măsurilor care se impun.

În viitor, această luptă va fi mult
mai eficientă, deoarece principala pre-
ocupare a instituțiilor legiuitoare și a
celor de control este să combată cele
mai dure tehnici de competiție inco-
rectă, de pe piața transporturilor co-
merciale. Aceste tehnici, de obicei, au
la bază exploatarea abuzivă a condu-
cătorilor auto.

Dacă veți studia evoluția actelor
normative și dinamica activității in-
spectoratelor europene, veți constata
că principala preocupare este cea
privind legislația socială.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro





F inaliștii concursului Romanian
Transport Company of the Year
2016 ilustrează din plin aceste

realități.

Specializare, respect
și... eleganță
Specializarea este cuvântul de or-

dine. Firmele puternice dezvoltă mo-
dele care să ducă la creșterea pro-
ductivității, fiind urmăriți cu atenție
indicatorii esențiali – kilometri parcurși
de fiecare camion, consum carburant,
kilometri parcurși pe gol, profitabilitate
pe kilometru...

În același timp, stabilitatea finan-
ciară atinsă nu mai duce, ca altă dată,
la creșterea flotelor cu orice preț.
Transportatorii par mai calculați ca
niciodată, investiția într-un nou ca-
mion fiind privită în toată complexitatea
ei – tarif oferit de client, stabilitate pe
termen lung, pentru asigurarea amor-
tizării, șofer, costuri de întreținere și,
chiar, revânzare camion.

Este remarcabil faptul că firmele
de transport devin tot mai atente la
dependența de clienți, multe căutând
creșterea numărului acestora.

Totuși, partea de vânzări, ca acti-
vitate distinctă în cadrul firmei, rămâ-
ne, în general, slab dezvoltată în
rândul transportatorilor.

Astăzi, cuvinte precum „respect,
cinste și parteneriat” sunt tot mai des
rostite și chiar au fost definite în acti-
vitatea de zi cu zi – înseamnă respec-
tarea condițiilor stabilite la semnarea
contractului, un serviciu de transport
ireproșabil, plata fără întârzieri a fac-
turilor, timpi scăzuți de așteptare la
încărcare/descărcare... dar mai în-
seamnă și o comunicare tot mai pre-
cisă și mai transparentă, în care părțile
își propun să se ajute reciproc cât mai
mult. Foarte interesant este faptul că
începe să se pună problema ca o afa-
cere de transport să fie inclusiv „ele-
gantă”.

Încet, dar sigur, apare o schimbare
și în ceea ce privește tendințele pieței.

Dacă, în ultimii ani, succesul în afa-
cerea de transport era aproape sino-
nim cu transportul intracomunitar,
acum lucrurile nu mai stau așa. Trans-
portul național poate fi rentabil în
anumite condiții. De asemenea, există
metode prin care transportul interna-
țional să se mențină la o bună rată a
profitabilității.

Un rol tot mai important în această
tendință îl joacă șoferii, care își doresc,
în număr tot mai mare, să petreacă
cât mai puțin timp departe de casă.

În căutarea
angajaților
competenți
Bineînțeles, în perioadele bune

pentru afacerile de transport, se acuti-
zează problema șoferilor. Veniturile
acestora au fost crescute, însă, chiar
și așa, situația este extrem de încor-
dată. Totuși, este de apreciat faptul
că tot mai multe firme caută să dez-
volte paleta de măsuri menite să re-
ducă fluctuația șoferilor. Experiența
își spune cuvântul și este evidentă
dezvoltarea competențelor pe zona
resurselor umane.

Nu putem să nu amintim în acest
material și de produsele IT&C. Inves-
tițiile în acest domeniu au devenit deja
o obișnuință pentru multe firme de
transport și, probabil, cel mai important
lucru care merită comentat este o anu-
mită schimbare de atitudine, dinspre
nevoia de a controla fiecare aspect al
afacerii, către necesitatea de a oferi
angajaților instrumente performante
pentru creșterea productivității.

Puteți citi, în continuare, prezentă-
rile companiilor finaliste la cea de-a
șaptea ediție a RTCY și vă invităm să
le votați pe www.ziuacargo.ro.

Gala de premiere va avea loc la
București, pe data de 21 octombrie.

Mai multe detalii legate de concurs
și eveniment puteți găsi, de aseme-
nea, pe site-ul Ziua Cargo.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Modele tot mai
complexe
Perioada bună pe care transporturile au traversat-o în ultimii ani a
creat, mai întâi, stabilitate, iar, apoi, a dus la dezvoltarea unor noi
modele de afacere, mai bine adaptate la nevoile clienților și, mai
ales, capabile să facă față unor potențiale probleme viitoare.
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S ă ajungi în cinci ani de zile în
topul celor mai mari transpor-
tatori din România reprezintă

un lucru notabil, însă faptul că a reușit
acest lucru, obținând, an de an, un
profit consistent, transformă DTO
într-un interesant studiu de caz.

Simplu, modern și eficient - aces-
tea ar fi primele trei cuvinte care ar
putea defini calea urmată de DTO.

Un singur furnizor de camioane,
cu un model de autovehicul care să
se potrivească optim transportului de
autoturisme, cu un consum bun de
carburant și servicii complementare
menite să asigure suportul pentru
eficiență sustenabilă, service propriu,
un nou sediu, șoferi cu experiență,
oameni bine pregătiți la birou, un ERP
specializat pe segmentul transportu-
rilor... acestea sunt o parte dintre in-
gredientele unei afaceri care impresio-
nează prin stabilitate, în condițiile unei
creșteri atât de abrupte.

Astăzi, DTO operează un parc de
245 camioane.

„Ne-am axat pe o singură marcă,
iar criteriul principal care a stat la baza
alegerii a fost consumul de carburant.

În plus, folosim FleetBoard pentru ges-
tionarea timpilor de conducere a șo-
ferilor, descărcarea cardurilor tahograf,
notele privind performanțele șoferilor,
statistici la final de lună privind consu-
mul și aspectele care trebuie îmbu-
nătățite”, a arătat Cristian Dolofan,
director general DTO.

Șoferii sunt școlarizați de către
reprezentanții Mercedes-Benz, o dată
la trei luni, și, în plus, DTO are propriii
angajați, care au fost pregătiți pentru
a putea interpreta și lua deciziile co-
recte, în funcție de datele oferite de
FleetBoard.

Specializare
pe transport
autoturisme
DTO s-a specializat pe transportul

internațional de autoturisme, reușind
să convingă tot mai mulți clienți să
apeleze la serviciile sale. Iar camioa-
nele noi reprezintă un argument im-
portant în acest sens. Generația nouă
a acestor vehicule asigură o mai bună
optimizare a transporturilor (pot fi în-
cărcate mai multe autoturisme), iar

riscul incidentelor cauzate de defec-
țiuni este mult diminuat.

„Camioanele au fost achitate in-
tegral, iar rata profitului este de 8-9%.
Transportul de mașini funcționează
mult mai bine decât cel la prelată. Sunt
mai mulți kilometri realizați pe gol, însă
o parte din aceste dislocări sunt asu-
mate de către clienți. Am început ca
subcontractanți, iar acum lucrăm tot
mai mult direct cu clienții. Seriozitatea
și calitatea serviciilor sunt cele care
ne-au impus. Clienții cu pretenții pre-
feră să plătească mai mult, dar să be-
neficieze de cele mai bune condiții de
transport”, a spus directorul general
DTO.

În primăvara anului viitor, DTO va
ajunge la o flotă de 310 camioane,
însă investițiile vor continua și pe alte
zone – mărirea capacității service-ului
și dezvoltarea serviciilor de logistică.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Dolo Trans Olimpic
Ținta – 300 camioane
Compania piteșteană Dolo Trans Olimpic își continuă dezvoltarea
accelerată, iar, în primăvara anului viitor, își propune să atingă o
flotă de peste 300 de camioane.

Cristian Dolofan,
director general DTO:
„În aprilie 2017, vom ajunge la o
flotă de 310 camioane, și aceasta
este ținta pentru următorii trei ani.
În plus, dorim să dezvoltăm
segmentul de logistică și
depozitare în zona Pitești. Am
achiziționat deja mai multe
terenuri, inclusiv cu acces la calea
ferată. Dorim să realizăm și o zonă
pentru stocare – o platformă
betonată unde vom stoca mașinile
ce vor veni cu trenul sau camionul
și pe care le vom distribui, ulterior,
către dealeri, în țară.”
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P rincipalele două direcții dezvol-
tate de Ekol România sunt re-
prezentate, astăzi, de transpor-

tul intracomunitar cu propria flotă și de
casa de expediție pentru piața din țara
noastră. În plus, Ekol România este în
plin proces de creștere a activității
logistice, specializându-se pe industria
de retail. În acest sens, Ekol va inau-
gura, pe finalul lunii octombrie, a doua
locație din Romania, un depozit nou,
clasa A, localizat în Timișoara. Planurile
pe termen scurt vizează și implemen-
tarea rapidă a unității de business de
transport aerian și maritim. Astfel, se
lucrează la structura internă și la pri-
mele produse care vor fi lansate.

Flota la dispoziția
Grupului
Cu o recentă achiziție a 150 de

camioane noi, EURO 6, Ekol România
ajunge la un număr total de 227 ca-
mioane. Pentru a înțelege modul în
care flota deținută de Ekol România
este utilizată, trebuie, mai întâi, să fa-
cem câteva precizări legate de mo-
delul dezvoltat la nivel european de
către compania turcească.

„O dată cu achiziționarea celor 5
ferry pentru transport Ro-Ro, s-a asi-
gurat legătura dintre Turcia și Europa,
folosind o soluție dedicată și enviro-
mental friendly. Aceste ferry-uri săptă-
mânale leagă Istanbul de Trieste (Italia)
și Sete (Franța)”. Capacitatea variază
între 200 și 250 de semiremorci per
ferry” a arătat Alecsandru Mucenic,
director general Ekol România.

De la Trieste, semiremorcile plea-
că pe tren (organizat de către Ekol)
în Cehia, iar, de acolo, către Germa-
nia. De aici, semiremorcile sunt pre-
luate de capetele tractor, fiind duse
către destinația finală.

„Aici intervin camioanele româ-
nești. Din terminalele Köln și Mann-
heim, deservim clienți din Germania,
Benelux, Elveția etc. Sunt 40 de
«block train-uri» săptămânal, a câte
33 de semiremorci per tren, care de-
servesc Europa”, a completat Alec-
sandru Mucenic.

Astfel, flota Ekol România lucrează
în exclusivitate pentru Grup, servind
clienții finali.

„Camioanele noastre asigură «final
mile», iar flota românească va crește,
însă trebuie să fim precauți și să avem
grijă ca dezvoltarea noastră să fie una
sustenabilă. Investim foarte mult în
«factorul uman» al business-ului.
Șoferii sunt la mare căutare în con-
textul actual, de aceea ne axăm pe
proiecte care să răspundă cerințelor
acestora. Partea de recrutare și train-
ing pentru șoferii noi este foarte im-
portantă. Organizăm, periodic, sesiuni
de pregătire și perfecționare a șoferi-
lor, în cadrul filialelor din România și
Germania, în special pentru noua ge-
nerație de camioane EURO 6”, a pre-
cizat Alecsandru Mucenic.

Expediția se dezvoltă
Ultimii ani au însemnat și o creș-

tere a prezenței Ekol în România.
„Strategia noastră, în acest

moment, este să câștigăm cotă de
piață. Ekol este un jucător important
pe piața din Europa și Turcia și ne
dorim aceeași prezență și în România.
În ultimul an, am fost mai prezenți în
piață, am vizitat clienții, am studiat cu
atenție licitațiile, am găsit soluții de
optimizare, am realizat legături pentru
flota noastră sau a subcontractorilor,
asigurând și returul. Am obținut, astfel,
prețuri mai bune pe export. În prima
jumătate a anului, am avut o cifră de
afaceri de 2,5 milioane euro pe partea
de expediții, față de doar un milion
anul trecut, în aceeași perioadă, iar
tendința este una de creștere conti-
nuă”, a arătat directorul general Ekol
România.

Compania pune accent pe gradul
ridicat de calitate și flexibilitate, răs-
punzând cât mai bine solicitărilor
venite din partea clienților.

„Suntem atenți la modul de inter-
acțiune cu clienții, ne concentrăm pe
înțelegerea nevoilor lor, oferind soluția
adecvată. Ce urmărim este dezvolta-
rea unui «win-win business» pentru
toate părțile implicate, clienți, furnizori

și noi, astfel, proiectele derulate să fie
sustenabile pe termen lung”, a decla-
rat Alecsandru Mucenic.

Chiar dacă, la ora actuală, expe-
diția oferă o marjă mai mică de profit,
managementul Ekol crede că lucrurile
se vor schimba.

La nivel global, Ekol deține 5 ferry-
uri Ro-Ro, 5.000 de semiremorci, 500
containere, 100 swap body și 1.500
capete tractor.

Compania dispune de propriul
departament de R&D, cu peste 100 de
angajați, care dezvoltă „in-house” pro-
dusele IT (hardware & software) utili-
zate de către companie.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Ekol România
Cota de piață crește
prin muncă susținută
și flexibilitate

Alecsandru Mucenic,
director general Ekol

România:
„Business-ul se face cu oameni,
de aceea trebuie să ai o echipă
foarte puternică de HR. Angajăm
mulți tineri, care apreciază Ekol
pentru atmosfera de familie
existentă aici și care își doresc să
își facă o carieră în domeniul
transportului și al logisticii.”

Bazându-se pe o echipă tânără și dinamică, filiala din România a
companiei turcești Ekol țintește creșterea cotei de piață,
diversificând, totodată, portofoliul de servicii oferite.
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C ompania, care a început să
funcționeze în 2008, a așezat,
astfel, încă de la început,

clientul în centru... un client care simte,
atunci când lucrează cu ESM Inter-
national, că furnizorul de transport în-
țelege și știe să îi ofere exact ce are
nevoie. „Calitatea, profesionalismul,
rapiditatea, seriozitatea și, nu în ultimul
rând, prețurile accesibile reprezintă
baza fundamentală a companiei noas-
tre”, precizează pagina de internet a
societății.

Just in time
„Timp de 20 de ani, am lucrat în

sistemul feroviar. În calitate de director
comercial al companiei Astra Arad,
am participat la privatizare și la crea-
rea a 50 de vagoane cu viteză sporită,
la care s-a adăugat Săgeata Albastră,
pe care am realizat-o în colaborare
cu parteneri germani. Am încercat, în
acea perioadă, să înființăm inclusiv
un departament dedicat transportului
rutier, dar nu am reușit. În acest con-
text, am colaborat cu firme din dome-
niu și am putut constata că existau
carențe de seriozitate. Este motivul
care a stat la baza înființării companiei
ESM International”, își amintește Raj
Epuran.

În 2008, ESM International și-a în-
ceput activitatea cu o singură mașină,
pentru ca, în 2016, să ajungă la un
parc de 20 de unități, dintre care 12
mega, cu o capacitate de 24 t. Mași-
nile sunt noi, iar semiremorcile sunt de
tip duble-deck, ceea ce permite supra-
punerea mărfurilor și creșterea sem-
nificativă a eficienței transportului.

„Flota ne oferă toată gama de ma-
șini, pentru a putea onora cererea cli-

enților, indiferent de tonaj”, a menționat
administratorul societății, precizând
că beneficiarii pentru care lucrează
sunt din industria auto. De altfel, și
primul client, compania Takata, din
Arad, este din același domeniu. „Din
Arad, am trecut în Timișoara, unde
derulăm transport pentru producători
de piese auto”, a mai spus el.

Mașini elegante,
șoferi eleganți
Raj Epuran a explicat că 90% din

activitatea prestată vizează curse
externe just in time, pe relații precum
Franța, Germania și Spania. Vehicu-
lele mici sunt utilizate, în special, pen-
tru cursele interne în cadrul grupajelor,
dar merg săptămânal, regulat, către
Slovacia și Spania. „50% din activita-
tea noastră vizează grupajele, ope-
rând, în acest scop, un mic depozit”,
a arătat Raj Epuran, subliniind că ESM
International lucrează, în principal
pentru producători, comenzile preluate
de la casele de expediții reprezentând
un procent de numai 20%.

Și pentru ESM International ca,
probabil, pentru cea mai mare partea
a acestei bresle, principala provocare
o constituie șoferii, care, ținând cont
de specificul transportului, trebuie să
aibă experiență. „Ne respectăm șoferii,
iar colectivul este unul stabil, dar este
foarte greu să găsim șoferi noi potriviți
pentru cerințele noastre. Nu putem
trimite persoane aflate la începutul ca-

rierei cu vehicule în valoare de
200.000 de euro. Mai ales în condițiile
în care traversăm o zonă foarte deli-
cată, în Alpi, realizând descărcări în
regiunea muntoasă. Zona noastră de
acțiune este foarte grea din punct de
vedere al reliefului, iarna mai ales.
Tratăm extrem de serios transportul,
respectând întru totul termenele de li-
vrare. Atunci când livrezi pentru linii de
producție, fiecare minut contează. Pe
lângă faptul că trebuie să ai condu-
cători eleganți și mașini elegante, se-
cretul este că trebuie să știi și ce și
ce rol are ceea ce transporți”, a con-
cluzionat Raj Epuran.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

ESM INTERNATIONAL
Clientul - în centru
Raj Epuran a decis să înființeze o companie de transport rutier
după ce, client fiind, în funcția de director comercial al fabricii de
vagoane de la Arad, s-a lovit de o serie de probleme de calitate din
partea furnizorilor.

Raj Epuran,
administrator al ESM

International:
„Pentru mașinile noi, s-a pus
problema să plătim 25.000 RON
primă RCA. Dacă nu am fi avut
semiremorci double-deck, nu am fi
putut acoperi costurile.”

„Exploatăm la maximum parcul
auto, iar sistemele IT dedicate
gestiunii flotelor ne ajută să fim
eficienți.”
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C ompania a trecut peste nume-
roasele momente dificile par-
curse, în ultimul deceniu, de

întreaga piață de transport, iar modul
în care a reacționat a făcut-o tot mai
puternică.

Merită să amintim câteva dintre
deciziile aparent neobișnuite luate de
ILC, care, însă, s-au dovedit corecte.

Decizii corecte
Orice companie mare de transport

și-a dorit dezvoltarea activității de
logistică, iar ILC a făcut acest lucru
înființând, totodată, propria firmă de
construcții, care să realizeze proiectul.
Declanșarea crizei a arătat cât de im-
portantă a fost decizia de a investi în
mai multe direcții.

Reposesiile camioanelor ale căror
rate nu mai puteau fi achitate a atins,
în acei ani, cote extrem de ridicate,
însă ILC a reușit să își păstreze flota,
și chiar mai mult decât atât...

Compania a început achiziționarea
de flote din toate tipurile de vehicule,
de care băncile și societățile de leas-
ing au dorit să scape cât mai repede,
în timpul valului de reposesii. Decizia
s-a dovedit una foarte profitabilă, pe
lângă vânzările către terți, realizându-se,
totodată, o primenire a flotei proprii.

Achiziția activelor edy Spedition a
marcat, formal, un nou început. Criza
s-a încheiat, iar ILC este una dintre
companiile care au învins greutățile.

Noile provocări
ILC nu s-a oprit nicio clipă din a

realiza lucruri noi și nu s-a ferit să își
modifice propriile principii, atunci când
condițiile pieței au impus-o.

Astfel, deși s-a consacrat ca un
mare transportator de internațional,
astăzi, compania dezvoltă tot mai mult
transportul național. Totodată, expe-
diția este o activitate ce capătă tot mai
mult contur, deși, nu cu multă vreme
în urmă, conducerea ILC considera
că doar propria flotă poate asigura
servicii de calitate.

„Pe transportul intern, un camion
trebuie să facă minim 8.000 km pe
lună și este nevoie de sinergie, pentru
a atinge aceste rezultate cu puțini kilo-
metri pe gol. Trebuie să închei con-
tractele în așa fel încât să știi că nu
vei întârzia mult la încărcare și des-
cărcare. Pentru clienții cei mai impor-
tanți, avem clauze în contract care
prevăd aceste aspecte. Sigur, ambele
părți își asumă aceste lucruri, în caz
contrar apărând penalități”, a explicat
Cătălin Lazăr, șef serviciu comercial.

Astăzi, dislocările pe intern ale flo-
tei ILC nu depășesc 5%, în ciuda dez-
echilibrelor mari ale pieței românești,
din punct de vedere al volumelor de
transport. Amintim faptul că ILC dis-
pune de dispecerate distincte, cu flote
proprii, la Buzău, Zalău și Deva.

În ceea ce privește segmentul de
expediție, astăzi, ILC lucrează cu sub-

contractori stabili, care asigură 10-
15% din activitatea de transport.

„Transportul intern este realizat cu
o flotă de 150 de camioane, care îi in-
clude și pe subcontractanți. Aproxi-
mativ 70% dintre aceste camioane
sunt EURO 3, restul fiind EURO 5”, a
completat Cătălin Lazăr.

Dorința de a crește stabilitatea
financiară, după momentele dificile
din timpul crizei, este cât se poate de
vizibilă. ILC are doar 70 de camioane
în leasing, din cele 460 pe care le
deține (la un moment flota a depășit
600 de autovehicule).

Compania a început să dezvolte,
de asemenea, transportul intracomu-
nitar, pe măsură ce creșterea numă-
rului de subcontractori relaxează pre-
siunea asupra propriei flote. De altfel,
creșterea expediției, precum și inves-
tirea în sisteme IT moderne, sunt di-
recțiile principale pe care le are, astăzi,
în vedere ILC.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

International Lazăr Company
Probleme transformate
în oportunități
Puține companii românești au creat un cult al performanței atât de
dezvoltat ca în cazul International Lazăr Company (ILC) și,
probabil, acesta este unul dintre motivele pentru care firma
piteșteană a cunoscut succesul, chiar și atunci când toate
semnele din piață erau potrivnice.

Cătălin Lazăr, șef
serviciu comercial:

„International Lazăr Company a
fost și va rămâne 100% o firmă de
familie. Nu ne temem de nimic, am
mai făcut și greșeli, dar am învățat
din ele.”
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A vând clienți stabili, cu care a
dezvoltat parteneriate pe ter-
men lung, compania a putut

să se concentreze pe realizarea unui
model operațional cât mai precis. Iar,
la ora actuală, după ce a făcut toate
calculele, a rezultat un model care
vorbește despre dinamica pieței, în
ziua de azi.

„Piața s-a schimbat extrem de mult
și lucrurile au căpătat o altă dinamică.
Clienții sunt tot mai selectivi, solicitând
toate tipurile de autorizații, iar specia-
lizarea trebuie să fie cât mai adâncă”,
a precizat Liviu Damian, director co-
mercial Int. Transporte Popovici.

Cat mai mulți kilometri parcurși în
fiecare lună și diminuarea la maximum
a aspectelor neprevăzute s-au trans-
format pentru companie într-o ecuație,
al cărei rezultat presupune o flotă
nouă, care se înnoiește o dată la trei
sau maxim patru ani.

Int. Transporte Popovici operează
o flotă de 135 de ansambluri.

„Până la sfârșitul anului, o să avem
o flotă nouă. În ultimele 18 luni, au
fost schimbate 80% din semiremorci,
iar, anul acesta, vom înlocui 60% din
capetele tractor. Ne-am dorit nu numai
achiziționarea produsului, dar și finan-
țare, buy-back, precum și alte servicii
asigurate de furnizor. Din lotul care
se schimbă, jumătate este finanțată
prin credit extern, iar restul prin leasing
operațional. Am ajuns la concluzia că
leasingul operațional, care nu prea a
fost disponibil pe piața din România,
este puțin mai avantajos decât credi-

tul, pentru că nu ai amortizare, dobân-
dă sau alte costuri care trebuie cal-
culate și, în plus, nu trebuie să te ocupi
de revânzare. Plătești chiria timp de
trei ani și, apoi, mașina se întoarce la
finanțator. Am prevăzut 150-160.000
km parcurși pe an de către fiecare ca-
mion”, a explicat Sarolta Bara, director
general Int. Transporte Popovici.

Pentru a putea atinge acest nivel de
performanță, compania are 200 de șo-
feri angajați, asumându-și permanent un
procent de 5-10% șoferi fără experiență.

„Există persoane atașate de firmă
și alții pentru care doar banii contează.
Îi căutăm pe cei care sunt atașați de ac-
tivitatea de a conduce camionul, pen-
tru că sunt receptivi și performează re-
pede. Cei care doresc doar să câștige
bani, găsesc în permanență motive de
nemulțumire,” a precizat Liviu Damian.

Experiența IT
Deși bine acoperită din punct de

vedere al produselor IT utilizate, Int.

Transporte Popovici lucrează la un
nou proiect, care să automatizeze și
mai mult activitatea.

Practic, intenția este aceea de a
oferi angajaților instrumente cât mai
performante, pentru a minimiza erorile
și a crește performanța.

„Ne dorim să prelucrăm automat
informațiile utile furnizate de sistemul
de urmărire și să le integrăm în apli-
cația informatică a firmei.

Sunt informații de care avem ne-
voie și care pot fi preluate automat.
Astfel, minimizăm informațiile solicitate
șoferilor și evităm greșelile umane,
atât din partea șoferilor, cât și a per-
soanelor care prelucrează datele la
sediul firmei. Ne dorim ca acuratețea
informațiilor să fie din ce în ce mai
ridicată. Probabil, sistemul va deveni
complet funcțional la începutul anului
viitor”, a completat Liviu Damian.

Noul sistem va putea asigura, toto-
dată, optimizarea curselor. Cei din dis-
pecerat vor avea de câștigat, pentru
că se vor putea concentra doar pe ca-
mioanele care au probleme.

De asemenea, clienții vor putea
aprecia precizia informațiilor oferite și,
mai ales, numărul scăzut de greșeli.
Trebuie menționat, totuși, că, și la ora
actuală, clienții cu care Int. Transporte
Popovici a dezvoltat relații pe termen
lung, primesc informații detaliate referi-
toare la transport, precum poziția ca-
mionului, timp de condus al șoferului
și ETA.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Int. Transporte Popovici
Precizie
prin tehnologie
După aproape două decenii de activitate, Int. Transporte Popovici
continuă să fie una dintre cele mai moderne firme de transport
românești, iar tehnologia de ultimă generație joacă un rol tot mai
important.

Liviu
Damian

Sarolta
Bara
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A ctivitatea de transport rutier
s-a dezvoltat, în cele mai
multe cazuri, sub forma unor

afaceri de familie, dar, chiar și așa,
puține firme au reușit să păstreze
acest caracter în aceeași măsură ca
Onci Eurotrans '96, una dintre puținele
companii în care schimbul de generații
are loc lent, fără tulburări notabile.
Activitatea la firmă reprezintă o prelun-
gire firească a vieții de familie, părinții
și copiii unindu-și energiile pentru suc-
cesul afacerii.

Asta nu înseamnă că nu apar
neînțelegeri, sau viziunea legată de
viitorul companiei este perfect contu-
rată, însă, probabil, unitatea din familie
este cea care face ca toate părerile
să fie ascultate și, în locul unei voințe
unice, care să decidă totul, sunt patru
– soții Oncică, fondatorii companiei,
care continuă să joace un rol important
în administrarea acesteia, și copiii,
Victor și Adriana, complet implicați în
operațiunile de zi cu zi ale firmei.

„Eu nu am condus firma cu o
mână de fier. Sunt un om ca toți oa-
menii, iar succesul în afacere este asi-
gurat de o împărțire corectă a atribuți-
ilor”, a arătat Ion Oncică, administrator
Onci Eurotrans '96.

Oamenii
pe primul loc
Puțini angajați au plecat de la firmă

de-a lungul timpului, iar acest lucru se
datorează atmosferei în care se lucrează
și, mai ales, respectului pentru fiecare.
În plus, acesta este unul dintre princi-

palele aspecte pe care se pune accent
odată cu schimbarea generației.

„Primul lucru pe care trebuie să îl
învețe generația tânără este respectul
pentru șoferi. Dacă nu le vorbești fru-
mos și nu îi respecți, nu poți avea suc-
ces. Dacă ești șef și brută și te comporți
urât cu ei și îi jignești, nu mai rămâne
niciunul la firmă”, a comentat Ion Oncică.

Bineînțeles, la capitolul „respect”
intră și plata la timp a salariilor.

„Toate salariile sunt plătite la zi.
Noi nu avem un caiet în care să
scriem datoriile pe care le avem către
șoferi. Sunt multe firme care s-au
dezvoltat și au crescut parcul auto,
amânând plata către șoferi, dar la noi
nu se întâmplă așa ceva”, a spus ad-
ministratorul firmei.

Astfel, în această perioadă în care
deficitul de șoferi creează mari pro-
bleme transportatorilor, Onci Eurotrans
'96 are toate mașinile acoperite. Însă,
chiar și așa, este dificil să găsești echi-
librul care să asigure stabilitate și com-
promisuri trebuie făcute uneori, sau,
așa cum subliniază Ion Oncică, „dacă
nu închizi un ochi din când în când,
pierzi mai mult.”

Experiență
de peste 20 de ani
Onci Eurotrans '96 a fost înființată

în 1992, însă activitatea de transport
a început în 1995, o dată cu achizi-
ționarea primelor două camioane se-
cond-hand.

Începând cu 1997, în fiecare an
au fost achiziționate unul sau două
camioane noi, până în 2008. Ritmul
de achiziție și nevoia de a investi în
autovehicule noi au fost strict legate
de sistemul de acordare a autorizațiilor
CEMT pentru transportul internațional.
Apoi a venit criza, iar investițiile au
fost reluate abia în anul 2013.

„Am trecut greu peste criză, însă
am plătit toate ratele și am dus con-
tractele de leasing până la capăt. Am
reușit, pentru că nu ne-am întins mai
mult decât ne este plapuma. Dacă te
arunci să investești toți banii pe care
îi ai la un moment dat, riști să nu mai
poți face față costurilor curente”, a
declarat Ion Oncică.

În 2013, compania a realizat pro-
priul service, iar, din 2014, a reînceput
achiziția de camioane noi. Astăzi, Onci
Eurotrans '96 are un parc de 18 ca-
mioane, 7 fiind achiziționate după
2014, iar activitatea este împărțită pe
mai multe linii, care contribuie la
stabilitatea afacerii.

Astfel, 80% din flotă este dedicată
transportului intracomunitar, restul
efectuând o linie de grupaje Italia-Ro-
mânia. Totodată, există și un camion
care face exclusiv transport intern.
Fără o legătură directă cu propria flotă,
a fost înființată și o firmă de expediție.

Ținta companiei este dezvoltarea
activității de transport, pentru a ajunge
la o flotă de 40 de camioane.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Onci Eurotrans '96
Afacere și familie
Se poate realiza schimbul de generații fără tulburări majore în
activitatea unei companii? Onci Eurotrans '96 a găsit răspunsul –
atât de simplu, atât de firesc –, o familie unită.

Victor Oncică:
„Pe comunitate, primele două luni este în regulă, dar, apoi, este foarte greu
să mai vorbești cu șoferii. Îi înțeleg, pentru că și eu am mers în curse. Sunt
situații dificile prin care trec, când stai, de exemplu, blocat într-o parcare trei
zile, la 40° C și nu știi ce să mai faci, sau, uneori, ești trimis la locuri de
încărcare în care accesul camionului este aproape imposibil, sau adresele
sunt greșite... De la birou, lucrurile se văd altfel.”

Familia Oncică
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A titudinea modernă afișată de
Routier European Transport a
impresionat, încă de la apa-

riția companiei clujene. Concentrarea
pe asigurarea unui serviciu cât mai
bine adaptat clienților a dus la dez-
voltarea rapidă a expediției și la acu-
mularea unui număr mare de subcon-
tractori stabili. Apoi, însă... RET a
început să investească în propria flotă,
ajungând, astăzi, la 50 de capete
tractor și 125 de semiremorci. Numai
în 2016, au fost realizate investiții de
aproximativ 3 milioane de euro, fiind
achiziționate 26 de capete tractor și
52 de semiremorci.

Însă cel mai interesant lucru îl re-
prezintă reacția RET în fața lipsei
acute de șoferi.

Un proiect altfel
RET și-a dorit, încă de la început,

maximizarea performanțelor pe zona
de transport, ținând aproape în per-
manență camioanele în mișcare.
Acesta este și motivul pentru care flota
de semiremorci depășește cu mult nu-
mărul capetelor tractor. De asemenea,
compania clujeană își propune să
schimbe camioanele la fiecare trei ani,
pentru a nu ajunge în zona costurilor
ridicate pentru întreținere și a imobili-
zărilor neprevăzute (cele mai vechi
camioane RET depășesc cu puțin vâr-
sta de doi ani).

Însă, pentru toate acestea, este
nevoie de un număr mare de șoferi.
Astăzi, compania are 90 de șoferi an-
gajați, ceea ce înseamnă 1,8 pe ca-
mion, iar ținta este de 2,3 șoferi pe
camion.

Cum reușești acest lucru? Cel mai
simplu răspuns este creșterea cuantu-
mului diurnei, însă RET nu este o com-
panie obișnuită să aleagă calea cea
mai ușoară. Alte companii au apelat la
flyere împărțite prin parcări, agenții de
recrutare, anunțuri pe site-uri, bonusări
pentru șoferii care aduc și alți condu-
cători auto... și lista poate continua.

Proiectul RET merge mai de-
parte... mult mai departe.

„Colaborăm cu două școli de
șoferi. Noi finanțăm toate costurile le-
gate de școală și atestate și, ulterior,
respectivul cursant este angajat ca în-
cepător, iar, în cazul în care rămâne
angajat pe o perioadă de minim un
an de zile, nu trebuie să restituie com-
paniei nici un ban pentru formarea
profesională”, a arătat Rareș Retegan,
director general RET.

Mai mult decât atât, compania este
dispusă să asigure plecarea mai
departe a șoferilor, către alte firme.

„Mulți tineri șoferi vor să meargă
pe Comunitate, pentru câștiguri mai
mari, însă nu sunt angajați, pentru că
nu au experiență. RET poate deveni
o rampă sigură de lansare. Dacă șo-
ferii își vor dori să plece pe Comuni-
tate, nu ne propunem să găsim moda-
lități de a-i ține cu forța, ci dimpotrivă,
vom căuta să dezvoltăm colaborări cu
transportatori care fac acest tip de
activitate și să funcționăm ca agenție
de forță de muncă pentru aceștia”, a
completat directorul general RET.

Interesant este faptul că mulți
șoferi se întorc, realizând importanța
unui program care îți permite să ajungi
mai des acasă și a siguranței din punct
de vedere al veniturilor obținute.

Grija permanentă pentru a asigura
un mediu de lucru plăcut, completată
de acest nou proiect, permite compa-
niei clujene dezvoltarea flotei proprii,
în ciuda crizei de pe piață.

În plus, compania a dezvoltat o
paletă largă de măsuri, menite să
stimuleze conducătorii auto. Astfel,
diurna se majorează la fiecare an de
vechime acumulat la firmă, iar, pentru
cursele care depășesc 15 zile în afara
țării, șoferii primesc compensații. În
plus, primii cinci sunt premiați pentru
stilul de conducere.

Iar lucrurile nu se opresc aici.
„Deja avem mulți studenți care fac

practică la noi și apoi se angajează
aici. Din păcate, sunt destul de puțin
pregătiți și, de aceea, am început o
colaborare și cu Facultatea de Trans-
porturi, pentru introducerea unor ma-
terii care să fie cu adevărat folositoa-
re”, a arătat Rareș Retegan.

Printre proiectele de viitor ale RET,
se numără dezvoltarea filialelor din
Germania și Italia, prin atragerea de
noi clienți, realizarea unui nou sediu
și dezvoltarea softului utilizat.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Routier European Transport
10 ani de continuă
perfecționare
Drumul parcurs de Routier European Transport în cei zece ani
de existență este departe de a fi unul clasic, compania
transformându-se, aparent, dintr-un logistician „pur sânge”,
într-un transportator autentic.

Rareș Retegan,
director general RET:

„Vrem să creăm plus valoare, să
creștem activitatea în Germania și
Italia, să găsim clienți noi acolo.
Astfel, și flota va trebui să
crească.”
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P entru comportamentul său fiabil
la frânările efectuate pe ca-
rosabil umed, anvelopa pentru

remorci a obținut marcajul UE „B”.
Datorită unui amestec de cauciuc
special dezvoltat, anvelopa Conti Hybrid
HT3 385/55 R 22.5 atinge, de ase-
menea, obiective ambițioase, în ceea
ce privește consumul de combustibil.

Noul amestec utilizat pentru banda
de rulare a anvelopei Conti Hybrid
HT3 385/55 R 22.5 asigură perfor-
manță maximă la rulare. Datorită com-
binației optime a amestecului de cau-
ciuc de pe banda de rulare cu peretele
lateral special (Fuel Saving Sidewall)
și datorită unei geometrii îmbunătățite
a profilului, se atinge o economie de
combustibil de 6%. Datorită acestui
potențial permanent de economisire
de combustibil, anvelopa Conti Hybrid
HT3 385/55 R 22.5 a obținut și la
categoria eficiență a consumului de
combustibil marcajul UE „B”.

La fel ca toate anvelopele liniei de
produse Conti Hybrid, și anvelopa
Conti Hybrid HT3 385/55 R 22.5 pen-
tru remorci poate fi reșapată. O serie
de indicatori nou introduși în profilul
de rulare al anvelopei facilitează reca-
nelarea ulterioară corectă, pentru atin-
gerea unei performanțe suplimentare,
cu o rezistență redusă la rulare.

Performanțe
în distribuție
Prin linia de produse Conti

Hybrid, producătorul german de
anvelope premium Continental
oferă anvelopele optime pentru
transportul de distribuție, aflat
în creștere permanentă. Con-
ceptul familiei de produse
Conti Hybrid a fost armonizat
exact pentru utilizarea com-
binată în traficul regional și în
traficul de pe autostradă. Per-
formanța maximă de rulare,
tracțiunea optimă și un con-
sum de combustibil mai re-
dus caracterizează produsele
acestei familii de anvelope și
permit operatorilor de flote să
optimizeze constant costurile
și să atingă o eficiență eco-
nomică ridicată a parcului lor
auto.

Portofoliul liniei de anvelope
Conti Hybrid include modele spe-
ciale pentru transportul volumelor
mari și anvelope cu diametru redus,
pentru remorci, pentru sarcini ridicate
pe axe. Anvelopele cu diametru redus
au fost recompensate, recent, cu mai
multe premii. Pentru calitatea înaltă a
designului și execuția inovatoare,

anvelopa Conti Hybrid HT3 445/45 R
19.5 a primit atât premiul iF Design
Award, cât și renumitul premiu Red
Dot Design Award.

O dată cu anvelopa pentru remorci Conti Hybrid HT3 385/55 R 22.5,
Continental își completează linia de anvelope Conti Hybrid,
dezvoltată special pentru utilizarea combinată în traficul regional
și pe autostradă. Pe lângă un rulaj maxim și o eficiență
remarcabilă a consumului de combustibil, care caracterizează
toate produsele acestei familii de anvelope, Conti Hybrid HT3
385/55 R 22.5 oferă și un comportament optim pe carosabil umed.

Conti Hybrid HT3 385/55 R 22.5

Nouă anvelopă
pentru remorci
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P entru foarte mulți ani, înainte
de '89, ITIA a fost singura în-
treprindere care făcea trans-

port internațional frigorific de produse
agro-alimentare.

Cu siguranță că foarte mulți dintre
noi nu ajungem să ne pensionăm chiar
de la primul loc de muncă pe care
l-am avut vreodată. O viață de om în
același loc, cu aceeași meserie, cu
aceleași rutine, poate părea mai mult
decât am fi capabili să susținem. Dar,
atunci când există pasiune și când
este vorba despre un domeniu dina-
mic, atât la propriu, cât și la figurat,
nici nu simți când trec anii.

Niculae Neacșu a văzut, la modul
cât se poate de practic, derulându-se
sub propriii ochi aproape 50 de ani de
evoluție. De la mecanic, la director teh-
nic. De la piese ajustate cu pila pe ban-
cul de lucru, la diagnosticare compute-
rizată. De la șuruburi și piulițe, la SCR
și EGR. Și asta, trecând printr-o adevăra-
tă explozie tehnologică, în ultimii 20 de
ani. Deci, niciun moment de plictiseală...

Dar, cum a început această poves-
te a unei cariere de o viață, dedicată
camioanelor?

Pas cu pas...
„La terminarea clasei a opta, în

satul natal, Dridu, spre Urziceni, oa-

menii căutau să își trimită copiii la me-
serii. Foarte puțini se îndreptau către
un liceu teoretic”, își amintește Niculae
Neacșu. „La vremea respectivă, exista
o școală profesională de mecanici
auto, de trei ani, la Ploiești, unde am
mers patru copii din sat. Stăteam la
cămin și mergeam acasă doar o dată
pe lună sau o dată la două luni. Școala
se afla undeva în zona Rafinăriei
Vega. Se făceau cursuri și foarte multă
practică. Fiecare maistru se ocupa
doar de câte 10 elevi, fiecare cu men-
ghina și bancul lui, având de pilit la
piese mai multe ore pe zi. Acesta era
ABC-ul meseriei. Erau niște maiștri
pe care îi vedeam foarte în vârstă, dar
care aveau multă experiență. În anul
trei am făcut și școala de șoferi, numai
pentru Categoria C.”

După terminarea școlii, tânărul de
18 ani a fost repartizat la IRA 3, care
avea sediul pe Șoseaua Olteniței, la
prelucrări mecanice, pe o mașină de
rectificat arbori. Apoi, întreg grupul de
absolvenți repartizat aici, 40 de per-
soane, a fost transferat la ITIA, care
se afla în subordinea Centralei pentru
legume și fructe.

La ITIA, Niculae Neacșu a lucrat
ca mecanic, din 1969 și până în 1971;
a urmat armata, apoi s-a reîntors la
această activitate, pe care a conti-
nuat-o timp de câțiva ani. În această

perioadă, în paralel, a făcut liceul, la
seral, apoi a urmat cursurile Facultății
de automobile, absolvind-o ca subin-
giner.

În mijlocul câmpului
Desigur, în urmă cu 45 de ani,

atunci când pentru ITIA a fost creat un
nou sediu, peisajul în zonă era cu totul
altul. „Pe noi ne-au adus aici, în 1970,
pe o potecă tăiată în câmp, pe care
abia avea loc să treacă un camion,
de la vechiul amplasament al centralei
Legume-Fructe, amplasat acolo unde
acum se află Cora Militari. Bulevardul
care se numește, în prezent, Timișoa-
ra nu fusese construit, iar aici era plină
pustietate. Singura întreprindere care
exista în zonă era o fabrică de mobilă,
unde este acum Dedeman”, poves-
tește Niculae Neacșu.

„După ce am venit din armată,
mulți din grupul nostru au plecat, unul
dintre motive fiind că, la vremea res-
pectivă, era moda părului lung, ceea
ce nu era permis. Mulți au refuzat să
se tundă și au fost nevoiți să plece.
O parte dintre ei au mers mecanici la

O viață dedicată
transporturilor (I)
Istoria „modernă” a transporturilor rutiere românești este indisolubil legată de
cea a Întreprinderii de Transporturi Internaționale Auto - sau, așa cum o știm
cu toții, ITIA. Aproape 50 de ani de activitate, cu sprijinul unor oameni de
valoare, care și-au dedicat întreaga viață profesională transporturilor. Unul
dintre aceștia este Niculae Neacșu, care și-a început cariera aici, în 1969, ca
mecanic, și a ieșit la pensie, în 2016, de pe funcția de director tehnic al
Romtrailer, care funcționează la aceeași adresă cu ITIA, ambele firme făcând
parte, acum, din grupul Camion Logistic. Niculae Neacșu ne va povesti, pe
parcursul câtorva ediții, despre istoria mai puțin cunoscută a unui domeniu
care pune lumea în mișcare.

Niculae
Neacșu
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alte întreprinderi, iar alții s-au făcut
șoferi de camion.” Fostul director teh-
nic al Romtrailer subliniază, de aseme-
nea, faptul că orice șofer care se an-
gaja aici trebuia să-și facă, întâi,
ucenicia ca mecanic, mai ales pentru
că vehiculele aveau prostul obicei de
a se strica foarte des în cursă și tre-
buiau reparate pe loc.

Când a fost construită ITIA, fusese
prevăzut doar un corp de clădire, cel
cu un etaj, de lângă poartă, aripa pre-
văzută cu scară exterioară, de lângă
ateliere apărând în urma investițiilor
Camion Logistic, după 2002. La etajul
clădirii, funcționa un club pentru an-
gajați, iar, în zona de birouri, pereții
erau glisanți, spațiul putând fi ame-
najat în funcție de necesități.

Primele hale de reparații, unde
există acum zona ITP, au făcut parte
din construcția originală. Dar curtea
era cam jumătate din ceea ce se vede
acum. La început, nu exista pavaj de
beton; ci doar niște alveole de pământ,
cu deranjanta tendință de a se trans-
forma în noroi la fiecare ploaie.

Niculae Neacșu spune că, în ate-
lier, erau niște condiții foarte bune pen-
tru momentul respectiv. „Iarna era atât
de cald, încât lucram în cămașă. Între-
prinderea avea punct termic propriu și
halele erau prevăzute cu niște aero-
terme imense. Atelierele aveau uși ba-
tante, metalice, foarte grele. Camioa-
nele fiind mai joase, intrările aveau o
înălțime de 3,90 m, nu de 4,20, ca
acum.”

Întreprindere
de importanță
strategică
La înființare, întreprinderea a apar-

ținut de Ministerul Agriculturii, după
care s-a tot plimbat, ba la Ministerul
Transporturilor, ba înapoi... Dar, fără
îndoială, a avut întotdeauna, înainte
de 1989, o importanță strategică.

Toată mâncarea destinată exportului
trecea prin camioanele ITIA. De
aceea, se „bucura” de condiții specia-
le: un fotograf oficial al întreprinderii,
plus un securist cu reședință perma-
nentă. Toată lumea era supravegheată
îndeaproape și verificată la sânge.
Dar, la aceste subiecte, vom mai re-
veni, într-un alt episod.

Camioanele ITIA, toate echipate
cu dubă frigorifică, realizau numai
curse de export, la retur venind la gol.
Combustibilul nu era o problemă.
Acolo unde se mai află, încă, astăzi,
o mică stație de alimentare, la vremea
respectivă se aflau vreo 6 rezervoare
de motorină, cu capacități de 40.000-
50.000 l. Plus alimentările în străină-
tate.

O vreme, ITIA a fost singura struc-
tură de transport alimente. Ulterior, a
apărut și ITBN, Întreprinderea de
Transport București, care aparținea
de gospodăria de partid, care trans-
porta mai mult mărfuri generale și care
făcea și transport intern.

De la Henschel,
la Roman
La început, ITIA nu deținea foarte

multe camioane, doar aproximativ
100, sau chiar mai puține. În 1989,
însă, ajunsese să numere cam 800
de unități. ITIA a pornit de la niște ca-
mioane germane, marca Henschel și
de la câteva unități Mercedes. Ulterior,
au fost aduse și Skoda. Apoi, a venit
Romagricola, cu vreo 30 de camioane
Leyland, care tractau cisterne de vin,
precum și dube închise, dar nu frigo-
rifice. De asemenea, au venit cu câțiva
mecanici și cu șoferii lor, fiind asimilați
în cadrul ITIA.

„După aceea, a apărut ideea de a
nu se mai aduce nimic de afară.
Ultimele camioane de import care au
venit aici se numeau Unic, coproducție
franco-italiană”, își amintește Niculae

Neacșu. „Au urmat camioanele Ro-
man. Consumau enorm, iar motorul
pe care ni-l dăduseră germanii era cel
de Saviem. Prima dată, a fost un
propulsor de 215 CP, urmând unul de
256 CP, cu turbocompresor. Le repa-
ram extrem de mult. Când plecau în
cursă, șoferii aveau cu ei piese de
schimb cât pentru încă un camion.”

Începând cu anii ’80, s-a schimbat
conducerea, venind o nouă echipă,
cu Puiu Stan director și Petre Stoica
- inginer șef, doctor în automobile.
Atunci s-a făcut și marea achiziție de
camioane.

Agregate care
rup pereții
„În ultimii ani, nu ne-au mai dat

voie să aducem de afară nici agre-
gatele frigorifice Thermo King, care
erau montate pe majoritatea camioa-
nelor de la ITIA. Numai Skoda aveau
montate agregate Peter, englezești,
cu un sistem de răcire mai simplificat.
În '86-'87, când s-au stopat complet
importurile, cei de la Frigotehnica, din
Cluj, au făcut un agregat frigorific, care
era un adevărat mastodont. Era atât
de greu, încât a rupt panoul frontal de
care trebuia montat. Ulterior, fabrica
de la Mârșa, care făcea semiremor-
cile, a consolidat foarte mult peretele
respectiv, pentru a putea suporta
masa. Dar agregatul n-a mers nicio-
dată, n-a făcut vreo cursă. Se raporta
că se mișcă, dar realitatea era cu totul
alta. Astfel, eram nevoiți să schimbăm
agregatele pe care le aveam de pe o
mașină pe alta. Iar, atunci când se
casa un camion, demontam agregatul
și îl refoloseam”, ne istorisește Niculae
Neacșu.

(Va urma)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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L ansarea noului camion Scania
a reprezentat unul dintre cele
mai mediatizate evenimente

ale anului. Așteptările pieței au fost
atât de mari, încât, în momentul dez-
văluirii, probabil, pentru multe persoa-
ne a fost greu să accepte că au primit
doar un camion, și nu o navă spațială.

Totuși, te întrebi de ce, după 10 ani
de cercetări și aproximativ 2 miliarde
de euro investiți, constructorul suedez
a ales „evoluția” în locul „revoluției”?

Răspuns la nevoile
pieței
Designul noii generații este fru-

mos, dar fără a se depărta radical de
linia Scania și, astfel, precedenta ge-
nerație nu riscă să fie privită, prin com-
parație, ca demodată. La interior,
senzația de modern și lux este mult

mai puternică față de generația ante-
rioară, însă principalele avantaje vin
din gândirea și poziționarea comen-
zilor și a spațiilor de depozitare. Nu
cred că sunt mulți șoferi care să se fi
plâns de cabinele Scania până acum,
iar noua generație a îmbunătățit fie-
care element, cu un rafinament admi-
rabil. Până și volanul a căpătat o formă
teșită în partea de jos, care, deși
aparent are doar rol estetic, aduce un
plus de spațiu pentru picioare și, toto-
dată, o senzație îmbunătățită în mane-
vrare. Calitatea materialelor utilizate
reprezintă, de asemenea, un cert pas
înainte.

Și ne întoarcem la întrebarea
noastră – de ce doar „evoluție”, pentru
un camion complet nou?

SSccaanniiaa  aa  aalleess
eevvoolluuțțiiaa  ssiigguurrăă

Noul camion Scania aduce îmbunătățiri la toate
capitolele – confort, siguranță, costuri de
exploatare – reprezentând o evoluție meticuloasă
pe fiecare element în parte, față de generația
precedentă.

Consumul mediu scade cu 5%.
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Probabil, răspunsul corect se află
în condițiile actuale ale pieței. Trans -
por turile traversează o perioadă de
transformare accelerată. Operatorii au
nevoie de un grad cât mai mare de
predictibilitate pentru propria afacere,
iar costurile trebuie să scadă.

Consumul de carburant pentru
pre cedenta generație era deja unul
com petitiv. Prin acest „update general”
realizat de noua generație, consumul
de carburant scade cu 5% și, mai mult
decât atât, Scania lansează un nou
con cept, denumit TOE (Total Ope -
rating Economy). Astfel, constructorul
nu mai pune accent doar pe costurile
transportatorilor (așa cum se întâmplă
în cazul TCO), ci are în vedere și ma -
xi mizarea potențialului de a câștiga
bani.

În concluzie, noul camion va per -
for ma mai bine, iar o abordare „revo -
luționară” ar fi fost riscantă.

Seria S
Așa cum spuneam, noua genera -

ție Scania reprezintă un camion com -
plet nou, care aduce mici îmbunătățiri
pentru fiecare element în parte. În
aces te condiții, vom încerca, pentru
mo ment, să prezentăm o parte dintre
principalele noutăți.

O dată cu noua generație, a fost
lan sată Seria S pentru cabine, con ce -
pută să asigure cel mai înalt grad de
confort din întreaga gamă a produ că -
to rului. Podeaua este complet cobo -
râ tă, iar structura de bază a cabinei
a fost dezvoltată în cooperare cu com -

pania soră, Porsche Engineering.
Nicio componentă a noii cabine nu a
fost preluată de la precedenta gene -
ra ție, însă „identitatea” Scania a fost
păstrată și, practic, pentru un șofer al
actualei generații, nu va fi nici o pro -
blemă să se orienteze în noua cabină.

Mai multe direcții au fost luate în
calcul pentru noua generație: viața la
bord pentru șofer, economia de car -
bu rant, utilizarea optimă a spațiului,
si guranță și robustețe.

Sistemul modular Scania permite
realizarea unei game largi de con fi gu -
rații, răspunzând, astfel, cu precizie,
tipului de transport căruia i se adre -
sea ză. Când vor fi introduse toate mo -

Cea mai mare investiție Scania în
125 de ani de existență – 2
miliarde euro și 10 ani de
dezvoltare.

Producția noului model a început,
inițial, concentrându-se pe modele
destinate transportului pe distanțe
lungi.

Motoarele noii
generații

- 13 litri, 6 cilindri în linie, SCR -
370 CP, 410 CP, 450 CP, 500 CP
- 16 litri, V8, SCR + EGR - 520 CP,
580 CP, 730 CP
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de lele, noua generație Scania va
numă ră 24 de variante diferite de
cabină.

Un nou tip de oțel, mai elastic, este
uti lizat pentru structura cabinei, rezul -
tând avantaje în materie de rezistență.

Îmbunătățiri notabile au fost aduse
la capitolul aerodinamicitate. Fiecare
suprafață din partea frontală, laterală
și chiar zona de sub camion au fost
op timizate, iar, astfel, au fost tăiate
două procente din consumul de car -
bu rant.

Pentru noua generație de cabine,
poziția șoferului a fost modificată, cu
65 mm mai aproape de parbriz și 20
mm spre lateral. Astfel, vizibilitatea la
volan a fost îmbunătățită, în același
timp câștigându-se spațiu pentru ajus -
ta rea scaunului și pentru pat. Supra -
fa ța vitrată mai mare, stâlpii cabinei
op timizați, un panou de bord mai co -

bo rât și noile oglinzi contribuie, de
ase menea, la creșterea vizibilității.

Cu un sistem de frânare mai per -
for mant și puntea directoare am pla sa -
tă cu 50 mm mai în față (ceea ce a
dus la un centru de greutate mai scă -
zut), noua generație, la o viteză de
80 km/h și 40 t masă maximă, reu șeș -
te să frâneze pe o distanță mai scurtă
cu 5%, în condiții normale.

Tot la capitolul siguranță, Scania
a dotat cabina, în premieră pentru un
ca mion, cu perdea laterală de air -
bag-uri, pentru eventualitatea unei răs -
tur nări.

Nou motor 
de 500 CP
Pentru a răspunde și mai bine ne -

vo ilor de transport, producătorul sue -
dez a lansat un nou motor, de 500
CP, Euro 6, cu 13 litri și utilizând doar
teh nologia SCR.

În plus, toate motoarele ce echi -
pea ză noua generație au sisteme îm -
bu nătățite de management și bene fi -
cia ză de o capacitate mai bună de
ră cire. Aceste aspecte, alături de alte
ajus tări, sunt responsabile pentru o
re du cere medie cu 3% a consumului
de carburant.

Îmbunătățiri au fost aduse și la cutia
de viteze Scania Opticruise, care reușeș -
te să schimbe treptele mult mai repede.

Dezvoltarea de noi motoare pentru
carburanți alternativi se află, de ase -
me nea, în planurile Scania.

Optimizat pentru
client
Pe lângă inovațiile aduse efectiv

auto vehiculului, au fost lansate sau
îm bunătățite o serie de servicii menite
să reducă și mai mult costurile, să
mini mizeze timpul petrecut în service
și să configureze camionul, adap tân -
du-l cu precizie la nevoile de transport
ale fiecărui operator în parte.

Practic, Scania lansează un con -
cept extrem de ambițios, prin care, ba -
zân du-se pe experiența acumulată da -
to rită „conectivității” camioanelor afla te
în exploatare, a studiilor de piață, a inter -
vi u rilor cu clienții... a dez vol tat un instru -
ment care să ajute echipe le de vânzare
să configureze ca mionul, contractele de
service și alte servicii suport, pentru a
asigura cea mai bună productivitate.

Radu BORCESCU
Södertälje, Suedia

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Mai puțin timp
în service

Planul flexibil de mentenanță este
posibil datorită conectivității
camioanelor și analizării condițiilor
de utilizare. Astfel, fiecare camion
beneficiază de mentenanța de care
are nevoie, la momentul potrivit.
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Cam pus, desfășurat la înce -
pu tul acestei luni, la Stuttgart,

a adus în prim plan divizia de comer -
ciale ușoare a Mercedes-Benz, care
a prezentat soluții inovative de dez vol -
tare a transportului.

AdVANce
Cei ce ne plănuiesc viitorul nu stau

cu mâinile încrucișate; dovadă stau
ideile prezentate de către responsabilii
Mercedes-Benz Vans, cu ocazia aces -
tei întâlniri cu presa de specialitate.
Lumea s-a schimbat, la fel și cerințele
din piață, acestea au devenit mai „in -
te ligente”, iar constructorul german
ține pasul, ba chiar o ia înaintea tren -
du lui, pe anumite segmente. S-au pus,
astfel, bazele proiectului AdVANce,
unde echipe dedicate dezvoltării so -
lu țiilor inteligente, aflate în Stuttgart,
Berlin și Silicon Valley (Statele Unite),
au adus o serie de soluții inovative. 

Aceste echipe și-au canalizat
eforturile în trei direcții. În primul rând,
studierea aplicațiilor de conectivitate
și internet, care se concentrează pe
crearea unei rețele de comunicare,
ba zată pe tehnologie de ultimă gene -

ra ție, cu vehiculele comerciale. Apoi,
dez voltarea de soluții hardware inova -
to are pentru sectorul transporturilor,
care să funcționeze rapid, ușor și efi -
cient. Cea de a treia direcție este
aceea de a dezvolta noi proiecte de
mo bi litate, inteligente, pentru trans -
por tul de mărfuri și persoane, care
inc lud și noi modalități de utilizare a
vehiculelor. 

Rezultatul muncii acestor echipe
de dezvoltare l-au constituit ideile ino -
vative, dintre care o parte sunt deja
opera ționale. Am fost martorii demon -
stra ției funcționalității acestor soluții,
precum un sistem de închiriere a unor
van-uri echipate special, care se do -
vedește a fi o variantă financiară mai
eficientă decât achiziția unei mașini,
van-uri conectate cu drone, ce pot

MERCEDES-BENZ VISION VAN

Pregătiți pentru
mâine
După ce, lunile trecute, am văzut care este viziunea
Mercedes-Benz despre viitor în ceea ce privește transportul de
mărfuri grele și persoane, acum am luat contact și cu segmentul
utilitarelor ușoare, ce reprezintă pasul următor.
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efectua transporturi rapide pe distanțe
scurte, sistem de curierat door-to-door
cu ajutorul unei „echipe de roboți” ce
sunt transportați de un van special,
sis teme speciale de amplasare a măr -
fii în zona de cargo, bazate pe senzori
conectați la un sistem informatic de
gestiune, ce ușurează activitatea cu -
rie rilor, acestea fiind doar o parte din
rezultatele cercetării și dezvoltării
făcute de cele trei echipe de inovare. 

Vision Van
După o serie de workshop-uri in -

ter ac tive, unde au fost prezentate și
de monstrate aproximativ zece soluții
inovative, menite să îmbunătățească
industria transporturilor, a urmat cel
de-al doilea „episod” al evenimentului,
anume „dezvelirea”, în premieră mon -
dială, a Vision Van-ului. Acest vehicul
comercial inovativ reprezintă viziunea
Mercedes-Benz despre direcția în care
ar trebui să se îndrepte lucrurile. Pro -
to tipul beneficiază de aportul unui pro -
pulsor electric, ce dezvoltă 102 CP,
cuplat la module de baterii de di men -

siuni diferite, și care are o autonomie
cuprinsă între 80 și 270 de kilometri. 

Vision Van oferă un nivel fără pre -
cedent de conectivitate și tehnologie.
Este primul monovolum din lume ce
poate fi caracterizat ca un concept in -
tegrat pentru un lanț de procese com -
plet, conectat digital, de la depozitul
de distribuție a mărfurilor până la des -
tinatar. Spațiul de marfă este complet
automatizat, având drone integrate și
autonome, ce părăsesc van-ul, pentru

a realiza livrarea mărfurilor. Vision Van
contopește numeroase tehnologii ino -
va toare și servește ca element central
inte ligent într-un lanț de livrare conec -
tat complet. Sunt prezenți algoritmi
ino vatori de control al gestiunii măr -
fu rilor, de încărcarea a pachetelor, un
management complet automatizat al
spațiului de marfă, planificator de rute,
atât pentru vehicul cât și pentru dro -
ne le folosite la livrări. După cum v-ați
dat deja seama, pe lângă „aglo me -
rarea de tehnologie din viitor” prezentă
pe această utilitară, accentul este pus
și pe abilitățile dronelor și avantajele
majore oferite de folosirea acestora.
Habitaclul este gândit în stil minimalist,
chiar și pilotarea van-ului fiind su prin -
zătoare, realizându-se cu ajutorul unui
joy-stick. 

Apariția în scenă a Vision Van a
fost demnă de o premieră mondială,
chiar dacă asta a însemnat doar dez -
văluirea acesteia „ochilor” publicului,
pentru că este greu de estimat în ce
ori zont de timp vom întâlni astfel de
biju terii pe străzi, prestând servicii
pentru noi. 

Alexandru STOIAN
Stuttgart, Germania

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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D acă nu era deja, Calais a de -
ve nit, acum, o adevărată zonă
de război. Camioane incen -

dia te, marfă distrusă, șoferi care se
tem pentru viața lor și din ce în ce mai
multe incidente... Iată, pe scurt, ce s-a
întâmplat, de la sfârșitul lunii iulie, în
regiune:

- Într-o dimineață de sâmbătă, un
grup de 10 migranți au incendiat un
camion, blocat în trafic, pe Șoseaua
de Centură care conduce către Portul
Calais. Conform celor declarate de
că tre doi șoferi spanioli, migranții au
blo cat șoseaua, după care au dat foc
unei grămezi de textile și paie, folo -
sind-o pentru a ataca vehiculul. Șoferii
au reușit să îndepărteze vehiculul din
zona respectivă, apoi au intervenit
pompierii și poliția. Nu s-au înregistrat
răniri în acest incident, dar marfa din
ca mion, legume și fructe, a fost dis -
trusă.

- Au fost folosite focuri și baricade
pentru a bloca intersecția autostrăzii
cu artera către port și șoseaua de
centură, provocând cozi de vehicule

și creând oportunități pentru migranți
să încerce să se urce la bordul ca mi -
oanelor.

- Șoferii declară că s-au confruntat
cu baricade timp de luni întregi, cu
șosele blocate cu crengi ce copaci și
migranți înarmați cu bâte, amenințând
integritatea persoanelor și a vehi cu lelor.

- S-a raportat că un șofer belgian
a fost amenințat cu o drujbă, după ce
baricadele l-au forțat să încetinească,
în apropiere de Calais.

- Un alt grup de migranți a folosit
un cocktail Molotov, pentru a încerca
să oprească un alt camion, pe Cen -
tu ră, după ce i-au barat drumul. Șo -
fe rul polonez a fost capabil să stingă
focul, dar a necesitat spitalizare pentru
răni la nivelul membrelor superioare
și inferioare. 

Pasageri clandestini
Împărtășind date Serviciului de

Informații privind Incidentele al TAPA
EMEA (IIS), o companie a declarat
că, în urma unor spargeri asupra ca -

Haos
la Calais
Durând deja de câțiva ani buni, problemele legate de taberele de
refugiați de la Calais tind să se agraveze pe zi ce trece, ultimele
luni fiind marcate de atacuri violente ale migranților, care
încearcă să ajungă în Marea Britanie, din ce în ce mai disperați, în
urma deciziei UK de a părăsi Uniunea Europeană. Vigilant,
buletinul informativ al TAPA EMEA, subliniază faptul că există
uriașe riscuri de securitate atât pentru marfă, cât și pentru șoferi.
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mioa nelor, pe breteaua către port, con -
ducerea a recomandat șoferilor să se
încuie în cabine atunci când tra ver -
sea ză Canalul Mânecii. 

Compania a subliniat un caz în
care unul dintre camioanele sale a
sosit la Calais în jurul orei 03:30. Când
personalul centrului de control al ter -
minalului a deschis trailerul, a desco -
perit înăuntru nu mai puțin de 40 mi -
granți. Un control mai detaliat al mărfii
a mai scos la iveală încă șase clan -
destini. Se crede că migranții au reușit
să urce în vehicul după ce au dat foc
unor anvelope și au blocat cu ele șo -
seaua în imediata vecinătate a ter -
minalului Calais. 

Raportul transmis către IIS pre ci -
za: „Prelata este făcută praf, tăiată
peste tot, acoperișul este și el tăiat și
afară plouă. Marfa era în cutii de
carton, care au fost serios avariate,
de oa rece migranții le-au tăiat și au
scos marfa din ele.”

Asociația britanică a Transportului
de Marfă (FTA), ai cărei membri ope -
rea ză peste 200.000 camioane, adică
aproape jumătate din flota Marii Bri -
tanii, subliniază că sunt necesare mă -
suri urgente. 

În cadrul unui comunicat de presă,
Asociația a precizat că șoferii au ra -
por tat că au văzut sute de migranți
„des cărcați” din camioane la Calais și
aco perișurile camioanelor tăiate în
fâșii, în urma încercării acestora de a
urca la bord sau de a scăpa din vehi -
cu lele aflate la coadă. De asemenea,
a prezentat un caz în care încuie toa -
rea și sigiliul unui camion au fost în -
de părtate cu grijă și repoziționate,
după ce 10 migranți s-au ascuns în
inte riorul vehiculului. Se spune că
acest lucru s-a produs într-o parcare
securizată, la 70 km de Calais. 

Un reprezentant al unui membru
FTA ale cărui vehicule au fost „agre -
sa te”, a declarat: „Aceasta a fost o în -
cercare organizată de trafic de per -
soane. Știau exact ce trebuie să facă.
Încu ietoarea a fost tăiată cu grijă, în
spatele sigiliului, astfel încât să nu fie
vizibil, apoi ambele au fost repozițio -
nate. La Calais, am văzut cel puțin
200 de mi granți coborâți din camioane
în numai trei ore - cel mai rău din câte
am întâlnit până acum. Era, pur și
simplu, haos. Erau conduși în grupuri
foarte mari. Poliția Franceză a făcut o
treabă foarte bună și a lucrat non-stop.
Dar unde o să se termine toate?”

Britanicii în alertă
Chris Yarsley, managerul pentru

afacerile cu UE al FTA, a declarat:
„Cum poate să fie acceptabil pentru
membrii noștri să lucreze în astfel de
condiții extreme în fiecare zi? Nicio
altă industrie nu trebuie să se con -
frunte zilnic cu astfel de situații. Șoferii
se pun în pericol, doar încercând să-
și facă meseria și să livreze bunurile.
În plus față de amenințările asupra si -
guranței proprii, riscă amenzi de până
la 2.000 lire sterline per migrant găsit
în camion. Calais manipulează 17%
din importurile și exporturile Marii Bri -
ta nii - este o rută comercială de im -
portanță vitală - iar această situație
nu mai trebuie să continue. Guvernele
trebuie să colaboreze pentru a înlătura
din rădăcini această problemă. Cei ce
caută cu adevărat azil ar trebui pro -
ce sați în mod corespunzător, iar mi -
granții economici repatriați, pentru a
combate traficul de persoane.”

FTA a solicitat mutarea taberei de
refugiați departe de port și se lucrează
in tens cu poliția de frontieră și cu auto -

ri tățile pentru a îmbunătăți securitatea
și siguranța pentru membrii interna -
țio nali. 

Asociația belgiană Transport Fe -
de ration Febetra solicită, de aseme -
nea, sprijin guvernamental, deoarece,
după cum declară, „șoferii noștri se
tem pentru viețile lor”.

Colaborări eficiente
Forțele de Frontieră din Marea Bri -

tanie spun că sunt în continuă cola -
borare cu omologii francezi, în lupta
împotriva imigrației ilegale organizate,
atât prin intermediul posturilor de con -
trol, cât și pe teren, în Franța. Au de -
cla rat că au dezmembrat, deja, cu
suc ces câteva grupări criminale impli -
ca te în imi grația ilegală.

Au fost înregistrate 84.088 încer -
cări ilegale ale migranților să ajungă
în Marea Britanie la posturile de con -
trol juxtapuse, în 2015. Până în pre -
zent, nu au fost înaintate cifre către
TAPA EMEA, pentru perioada scursă
din 2016.

Forțele de Frontieră adaugă faptul
că firmele de transport trebuie să își
ia toate precauțiile necesare pentru
pro tecția șoferilor, a camioanelor și a
încăr căturii. Deși companiile iau a -
ceas tă responsabilitate foarte în se -
rios, se estimează că aproximativ o
treime din camioanele care ajung la
frontiera cu Marea Britanie nu co res -
pund nici măcar unor standarde de
se curitate de bază. Iar riscurile sunt,
deja, mai mult decât evidente.

Sursa: Vigilant, buletinul
informativ TAPA EMEA, 

ediția din august
Traducerea și adaptarea: 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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F olosind experiența din do me -
niul securității, am să vă de -
scriu un model dezvoltat și

folo sit în zona identificării vulner a bi -
lităților și reducerii riscurilor externe.

În domeniul transportului rutier, șo -
ferii se pot împărți în 3 categorii: 

- Profesioniștii: cei ce doresc să-și
construiască o carieră în meseria de
șofer. Sunt cei ce își fac planuri pe
ter men lung în ceea ce privește relația
cu angajatorul - de cele mai multe ori
sunt oamenii loiali și de încredere;

- Răufăcătorii: cei ce se an ga jea -
ză, în special, pentru venituri supli -
men tare, altele decât salariul, și care,
de cele mai multe ori, își aleg cu aten -
ție angajatorul. Aceștia sunt „vânătorii”
de oportunități, oameni orientați pe a
„da tunuri”. Sunt oameni care văd me -
seria de șofer doar ca pe un mijloc de
a-și atinge obiectivele imediate. În mo -
mentul în care angajatorul nu mai pre -
zintă vulnerabilitățile pentru care s-a
angajat, cu siguranță, îl va părăsi pen -
tru un altul, unde există oportunități; 

- Vulnerabilii: cei ce sunt/încep ca
Pro fesioniști, dar pot fi influențați să
se alăture Răufăcătorilor, în funcție
de vulnerabilitățile angajatorului, con -
di ți ile de muncă sau presiunea so -
cio-pro fesională. Aceștia trebuie
influen țați să rămână de partea Pro -
fesio niștilor. Sunt oameni cu potențial,
de cele mai multe ori la început de
carieră. Totodată, ei fac față presiunilor
și influențelor inter ne (influența celor -
lalți șoferi, atitudinea managementului
etc) și externe (perioada de criză eco -
no mică și socială - situația materială
a familiei, criza ofertei de șoferi pe
piață etc).

Procentele pot fi
schimbate
Spre deosebire de Europa Cen -

tra lă și de Vest, în Europa de Est exis -
tă o presiune mult mai mare, dată de
lipsa șoferilor profesioniști. Valorile
pro centelor celor trei categorii men -

țio nate mai sus au suferit schimbări
într-un sens negativ. Spre exemplu,
dacă într-o țară precum Germania,
pon derea Profesioniștilor poate fi în
jur de 80%, a Răufăcătorilor în jur de
5% și a Vulnerabililor de aproximativ
15%, în România aceste procente
arată cu totul altfel: ponderea Profe -
sio niștilor poate ajunge la doar 40%,
a Răufăcătorilor la aproximativ 30% și
diferența de 30% poate fi atribuită Vul -
ne rabililor. Evident, este vorba despre
o estimare, existând cazuri în care
com panii românești au ponderea Pro -
fe sioniștilor peste cea din Germania.

În contextul celor mai sus mențio -
na te, consider că un sistem complet
de management al șoferilor este so -
lu ția pentru fiecare clasă menționată
an terior. Astfel, Profesioniștilor le va
fi recunoscută loialitatea și perfor man -
ța, prin măsuri pe termen lung (de
exemplu, un sistem de management
al performanței, o planificare trans pa -
ren tă a carierei, un sistem de referințe
și investiție în cariera șoferului etc).
Evident, ideal ar fi ca Răufăcătorii să
nu ajungă să fie angajați în compania
dumneavoastră. Angajatorul trebuie
să-și construiască o imagine în care
toleranța este ZERO pentru cazurile
de furt, procesul de verificare a tre cu -
tului angajatului să fie bine docu men -
tat, iar vulnerabilitățile operaționale,
ce ar putea reprezenta oportunități
pen tru aceștia, să fie identificate și eli -
minate în mod constant. În cazul în
care măsurile de mai sus sunt corect
implementate, pentru ca Vulnerabilii

să rămână de partea Profesioniștilor,
va fi suficient un program transparent
și credibil de comunicare cu angajații.

Revenind la discuția inițială, în
care spuneam că șoferii pot face di -
fe rența, o concluzie personală în ra -
port cu acest subiect este că, indi fe -
rent de nivelul prestației unei companii
de transport, aceasta poate fi umbrită
profund de un sistem defectuos de
ma nagement al șoferilor. Mai devreme
sau mai târziu, „costul slabei calități”
își va spune cuvântul; iar, atunci când
o va face, o companie de transport
va avea parte de un drum cu sens
unic, din punct de vedere al cre di -
bilității și încrederii clienților.

O alternativă legală
a „listei negre”
DIDb este un Sistem European de

Verificare și Motivare a șoferilor, con -
struit pe conceptul de „Listă albă a
șoferilor de încredere”. Sistemul a fost
lansat în 2008, în urma unei nevoi de
a avea o bază de date cu șoferii de
în credere și o alternativă legală la „Lis -
ta neagră”. În momentul de față, în
sistem sunt înregistrați peste 23.000
șo feri europeni și aproximativ 4.500 de
șo feri români. Printre beneficiarii sis -
te mului DIDb, se regăsesc firme pre -
cum: Samsung, Sony, DHL, Schenker,
LKW Walter, Waberer’s etc.

Ionel POPA
Country General Manager, 

DIDb Partner, România
ionel.popa@didb.eu

Atunci când spunem că șoferii pot face diferența în industria
transporturilor rutiere, poate că nu spunem nimic nou. Probabil folosesc
un clișeu întâlnit mai des în zona transportatorilor ce se orientează mai
degrabă spre calitate, decât cantitate. În ceea ce urmează, vreau să vă
aduc în atenție un alt exemplu, care ne arată că șoferii pot face diferența.

Ionel
PopaProfesioniștii…

Răufăcătorii…
Vulnerabilii…
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A stăzi, când traversăm perioa -
da Logisticii 4.0, în branșele
de transport și logistică, te -

ma tici precum automatizarea, net -
work ing-ul și digitalizara capătă o im -
portanță din ce în ce mai mare. Aceste
dezvoltări au stimulat echipa TimoCom
să adopte o mentalitate inovativă,
pentru a-și putea menține poziția pe
piață și în viitor. Tocmai din acest mo -
tiv, s-a creat o nouă funcție TimoCom,
această inovație exclusivă fiind pre -
zentată la deschiderea expoziției IAA,
care se va desfășura în perioada
22-29 septembrie, la Hanovra.

„Motto-ul TimoCom din acest an,
la IAA, este: «Ideile noastre sunt mo -
toa rele noastre». Cu inovația pe care
o prezentăm, continuăm și la expoziție
transformarea digitală a platformei
TimoCom și ne menținem clienții pre -
gă tiți pentru Logistica 4.0”, a afirmat

reprezentantul șef al TimoCom, Marcel
Frings.

TimoCom vă invită
la stand!
Echipa TimoCom va prezenta, în

Hala 13, la Standul C32, cea mai nouă
funcție a celei mai mari platforme de
transport, de natură să faciliteze afa -
ce rile de zi cu zi ale celor 110.000 de
utili zatori înscriși în aplicație.

Echipa le va sta la dispoziție, în
orice moment, vizitatorilor, în cazul
unor eventuale întrebări, putând pre -
zen ta noua funcție, precum și platfor -
ma TimoCom. Vizitarea standului
TimoCom este inevitabilă, atât pentru
cărăuși, cât și pentru case de expediții
sau furnizori de transport și logistică.

Furnizorul de servicii IT invită pe
toți cei implicați în transport, care pot

fi prezenți personal la fața locului, la
o convorbire cu echipa, despre suc -
ce sul în afaceri, sau pentru con sul -
tan ță din partea TimoCom.

Întâlniri planificate
În acest an, va fi introdus, pentru

pri ma oară, în cadrul expoziției IAA,
por talul de networking „Match & Meet”.

Cu ajutorul acestuia, participanții
pot intra în contact direct unii cu
ceilalți, chiar înainte de expoziție, și pot
stabili o întâlnire la stand. Și TimoCom
s-a înregistrat în cadrul acestui portal,
în calitate de expozant, acest lucru
re prezentând o bună oportunitate pen -
tru toți cei interesați de a lua, din timp,
legătura cu furnizorul de servicii IT.

Mai multe informații despre
TimoCom puteți găsi pe

www.timocom.ro.

TimoCom

Noutatea anului,
la IAA
Pentru furnizorul de servicii IT TimoCom, optimizarea platformei
de transport primește cea mai mare prioritate. În cadrul expoziției
IAA Hanovra, care se va desfășura în perioada 22-29 septembrie,
TimoCom va prezenta celor interesați noi dezvoltări, de natură să
îi sprijine pe transportatori, și nu numai, în activitatea de zi cu zi.



P este 200 de șoferi profesioniști
din toată țara s-au înscris pen -
tru a concura în cadrul

Mercedes-Benz Truck Trophy, prin
inter me diul platformei on-line
RoadStars. Din tre aceștia, au fost aleși,
prin tra gere la sorți, pentru a participa
la finala de la Fundata, Serbezan
Sergiu (32 ani, Târgu Mureș), Sero -
ten cu Ale xan dru (36 ani, București),
Popescu Ni co lae (45 ani, Motru), Sebe
Emil Ion (41 ani, Brașov), Ciubotaru
Alina (34 ani, Suceava), Ciubotaru Ra -
du (38 ani, Suceava), Gus Marius (33
ani, Zlatna), Drăgulescu Eduard Ale -
xandru (25 ani, Petroșani), Andreescu
Cătălin (40 ani, București) și Blaga
Sorin (49 ani, București).

Obținând cele mai bune rezultate,
Că tălin Andreescu şi Eduard Ale xan -
dru Drăgulescu au dovedit că au toate
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Deși, pentru fiecare dintre noi, poate însemna altceva, a fi un
adevărat trucker, a avea o concentrație înaltă de motorină în
sânge, nu depinde nici de vârstă, nici de sex și nici de marca de
camion pe care o conduci. Este vorba despre pasiune,
camaraderie, spirit de echipă, de aventură, agilitate, inteligență,
uneori chiar forță, dar și despre arta de a zâmbi, chiar și în
momente tensionate. Etapa locală Mercedes-Benz Truck Trophy,
desfășurată pe 27 și 28 august, la Fundata, în județul Brașov, a
descoperit toate aceste atribute, și nu numai, în toți cei care au
participat la competiție.

Mercedes-Benz Truck Trophy
Ce înseamnă
să fii trucker?

Cătălin Andreescu (stânga) şi
Eduard Alexandru Drăgulescu
(dreapta) vor reprezenta România
în cadrul marii finale
internaţională Truck Trophy.

Proba de „poligon”, categoria
„vehicule comerciale sub 40...
cm”, a presupus conducerea unei
machete de camion pe un traseu
dificil, care a inclus mers sinuos,
printre jaloane, traversări de
rampe, cuplarea semiremorcii,
trecerea pe sub poduri și garare...
iar toate acestea contra
cronometru.

Fiecare membru al celei mai puternice echipe ia 10 puncte.
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calitățile necesare pentru a reprezenta
Româ nia în cadrul marii finale inter -
na ţională Truck Trophy, care se va
des fășura în primăvara anului viitor.

Truck Trophy este o competiţie nouă
şi inovatoare, lansată, în 2015, de
Daimler AG, care dă şansa tuturor
șoferilor de camioane, indiferent de
vârstă, sex sau experiență pro fe sio nală
și chiar indiferent de modelul de camion
pe care îl conduc, să-şi de mon streze
calitățile de condus on și off-road,
curajul, rezistenţa şi spiritul de echipă.

Aventură și
camaraderie
Etapa locală, organizată de către

Mer cedes-Benz România, s-a dovedit
a fi neconvențională și plină de aven -
tură. Pe parcursul celor două zile, cei
zece concurenți români au trecut prin
opt probe, individual sau împărțiți în
echipe de câte doi sau cinci con cu renți.

Astfel, cei zece adevărați truckeri,
printre care s-a numărat, după cum
am putut deja remarca, și o reprezen -
tan tă a sexului frumos, au trebuit să
con cureze... la „volanul” unei machete
de camion cu telecomandă, să-și arate
forța, îndemânarea, memoria, agi li ta -
tea, cunoștințele despre camioane,
dar și abilitățile strategice și, nu în ul -
ti mul rând, acel spirit de echipă care
fa ce din camionagii o mare și unită
fa milie, oriunde s-ar afla, pe șoselele
lumii. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Probă pe echipe a câte doi. Primul
desenează, descrie, apoi mimează
câte un cuvânt din domeniul auto,
celălalt trebuie să le ghicească,
contra timp. Apoi schimbă rolurile.

Proba de memorie, pe perechi, cu
termeni legați în exclusivitate de
lumea camioanelor.

În fine, proba de fair-play i-a pus
pe concurenți în situația de a-i
desemna pe cei doi concurenți
pe care îi consideră cei mai
potriviți a merge în finala
internațională.

Fiecare echipă trebuie să întoarcă prelata de sub picioare, fără să
pășească în afara ei. 

Probă de rezistență... atârnat de
frânghie. 

Aruncare la țintă de pe peretele de escaladă.

septembrie 2016 .......................................................................................................................................... 43
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A fost o ediție de excepție și
pentru concurentul din Româ -
nia, Florin Olteanu, reprezen -

tant al companiei Costi Trans, care
s-a clasat pe locul al doilea în finala
re gio nală, desfășurată pe circuitul
Hun ga roring, și în primii opt în cadrul
finalei globale, la care au participat
28 de concurenți din întreaga lume.

Finala regională -
viteză, timp și
consum
Competiția, pe care Volvo Trucks

a inițiat-o, la nivel global, în 2011, s-a
aflat, anul acesta, la a cincea ediție
regională, care a atras nu mai puțin
de 2.500 șoferi profesioniști, înscriși
în peste 30 de runde de calificate, în
cele zece țări din regiune, Bosnia, Bul -
garia, Croația, Macedonia, Republica

VVoollvvoo  TTrruucckkss  TThhee  DDrriivveerrss’’  FFuueell
CChhaalllleennggee  22001166

CCeell  mmaaii  eeffiicciieenntt
șșooffeerr  ddiinn  lluummee

Ediția 2016 a competiției The Drivers’ Fuel Challenge, organizată
de către Volvo Trucks, și-a desemnat câștigătorii. A fost o lună
plină de emoții și tensiune mai ales pentru concurenții din Europa
Centrală și de Est, care au participat, pe 18 august, la finala
regională, cei mai buni patru dintre ei primind bilet de avion pentru
finala globală, desfășurată la Goteborg, Suedia, pe data de 9
septembrie. Mai ales în contextul în care reprezentantul Cehiei,
Tomáš Horčička, și-a adjudecat atât titlul regional, cât și pe cel
internațional.

Florin Olteanu (Costi Trans) s-a clasat pe locul doi în finala regională și în
primii opt din lume, în cadrul finalei globale.
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Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slo -
ve nia și Ungaria. Cei zece campioni
naționali au concurat, pe data de 18
august, pe Hungaroring, Ungaria, care
este considerat a fi unul dintre cele
mai dificile circuite de Formula 1 din
lume. 

Concurenții au trebuit să găsească
echilibrul perfect între viteză, timp și
consumul de combustibil, în cadrul
unei competiții extrem de disputate,
la volanul unui Volvo FH, echipat cu
un motor de 13 l, 500 CP și cu trans -
mi sie I-Shift Dual Clutch. 

Circuitul, cu ale sale 14 curbe, cu
virajele sale solicitante, cu pantele și
rampele sale, s-a dovedit a fi o ade -
vă rată provocare, participanții trebuind
să ruleze trei ture, cu o dis tan ță totală
de 13.143 m, în maximum 17 minute

și consumând cât mai puțin com bus -
tibil cu putință.

Reprezentantul nostru, Florin Ol -
tea nu, a obținut un consum de 5,26 l
și un timp de 16:55 minute. Numai un
sin gur competitor, Tomáš Horčička,
din Republica Cehă, a reușit, de data
aceasta, să fie mai bun, obținând un
con sum de 4,84 l, în 16:45 minute și
ple când acasă la volanul unui Volvo
V40 R Design. 

Finala Globală – din
Suedia, către F1
Pe 9 septembrie, 28 de șoferi de ca -

mion, calificați din rândul celor a proa -
pe 12.000, câți s-au înscris în com -
petiție în întreaga lume, și-au dat
întâlnire pe circuitul de teste Volvo din

Goteborg, Suedia. Competiția a con -
stat în conducerea unui Volvo FH pe o
distanță de 6,9 km, consumând cât mai
puțin combustibil posibil. Ediția din acest
an a inclus și o schimbare: participanții
cărora le-a mai rămas timp la încheierea
cursei au primit puncte suplimentare,
ca o reflectare a faptului că timpii de
livrare sunt vitali pentru transporturile
din ziua de astăzi. Pen tru a reuși, șoferii
au trebuit să atingă o viteză medie
ridicată, menținând, în același timp,
consumul de combustibil la minimum. 

Dintre cei 28 de participanți, care
au concurat pe parcursul mai multor
etape, s-au calificat în marea finală
Sta nislav Martynov (Rusia), Emir Sali -
hović (Bosnia și Herțegovina), Tomáš
Horčička (Republica Cehă) și Kjetil
Dale (Norvegia). 

Iar marele câștigător a fost re pre -
zentantul Cehiei, care și-a confirmat,
astfel, valoarea, demonstrată în cadrul
regionalei de la Hungaroring. În afară
de titlul de „cel mai eficient șofer din
lume din punctul de vedere al consu -
mului de combustibil”; Tomáš a primit
o excursie VIP l la o cursă de F1 la
ale gere, o experiență pe care, cu sigu -
ranță, nu o va uita niciodată. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Tomáš Horčička
Vârstă: 34 ani
Naționalitate: Cehă
Ocupație: șofer și proprietar al companiei de transport care îi poartă numele
Rezultat: Consum (l): 2,90. Timp: 10:40. Consum cu bonus (l): 2,04.



C onsumul de combustibil al
unui vehicul rezultă dintr-un
mo del de comportament în

tim pul conducerii, precum și dintr-un
nu măr de parametri care nu se află
sub controlul șoferului. De exemplu,
în cărcătura, traseul și condițiile de tra -
fic. În acest context, Renault Trucks
a dezvoltat un nou instrument, care
eva luează stilul de conducere pe baza
unor criterii obiective. Încorporată în
Optifleet, soluția IT de bord, dezvoltată
de Renault Trucks, și al său modul
Check le permit managerilor de flote
să urmărească și să analizeze perfor -
man țele șoferilor lor cu mai multă acu -
ratețe, reducând, astfel, costul de ope -
rare. 

Metodă de evaluare
Datorită unei interfețe vizual-ilus -

tra tive, aceștia pot discuta criterii
obiective cu șoferii și pot oferi trainin -

gul potrivit în ceea ce privește condu -
ce rea economică, pentru cei care au
ne voie. Compania franceză Inter-Lé -
gu mes, un client pilot al Renault
Trucks, a fost capabilă să testeze a -
ceas tă nouă funcționalitate timp de

câteva luni, pe cele 55 vehicule
Renault Trucks T din flota sa. „Această
func ționalitate Optifleet face mai ușoa -
ră monitorizarea și comunicarea cu
șoferii noștri. Înseamnă mult mai mult
decât o simplă statistică privind consu -
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Renault Trucks 

Optifleet se extinde

Renault Truck își extinde soluțiile IT Optifleet de la bordul
vehiculelor, prin intermediul unei noi funcționalități, de natură să
asiste șoferii de cursă lungă în conducerea economică. Aceasta le
oferă posibilitatea de a monitoriza și de a evalua individual
performanțele în conducere, alături de utilizarea optimă a vehiculelor
lor, printr-un algoritm care are la bază experiența de 20 de ani a
Renault Trucks în ceea ce privește conducerea economică.
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mul de combustibil. Arată, cu adevărat,
dacă șoferul utilizează camionul în cel
mai bun mod, permițându-ne să susți -
nem discuții pe baza unor cifre corecte
și, mai ales, obiective,” a declarat
Chris tophe Boulicaut, instructor în ca -
drul Inter-Légumes. „Mai mult decât
atât, pot să accesez performanțele
șo ferului cu numai câteva click-uri,
ceea ce îmi permite să identific rapid
zonele care pot fi îmbunătățite și să
adaptez instrucțiunile în consecință.
În fiecare lună, fac public clasamentul
șoferilor și cel mai bun dintre ei este
re compensat.”

Concentrare asupra
performanței
Rapoartele indică performanțele

șoferilor prin intermediul unui rating
cu prinzător, al unui cod de culori (ver -
de, portocaliu sau galben), al unei
clasi ficări generale și al trasării unor
ten dințe în timp. Managerii flotelor pot
descărca aceste rapoarte în format
PDF, săptămânal sau lunar, și le pot
consulta, în orice moment, pe smart -
phone. 

Acestea au la bază un algoritm
special dezvoltat de către Renault
Trucks, pe baza experienței sale de
20 de ani în conducerea economică.

Criteriile de clasificare ale acestui
algoritm nu se focalizează, astfel, pe
consumul ca atare, ci pe elemente pe
care șoferii le pot controla, indiferent
de încărcătură, rută sau condiții de
tra fic. Acest lucru permite tuturor flo -
te lor să obțină ratinguri pentru fiecare
șofer numai pe baza performanței în
conducere. 

Această nouă funcțiune este inclu -
să în modulul „Check”, fără costuri
adiționale, pentru fiecare nouă activare
de Optifleet. Pentru transportatorii care
utilizează deja soluția IT de bord, acest
update este gratuit și automat. Va fi
afișat în portalul lor obișnuit. 

Cu acest nou upgrade al Optifleet,
Renault Trucks își îmbunătățește și

mai mult soluțiile proiectate să permită
clienților să-și reducă consumul de
combustibil al flotelor lor și să-și ajute
șoferii să-și creeze obișnuințe în con -
du cere încă și mai raționale. 

Datorită ușurinței în utilizare și ra -
poar telor cuprinzătoare, Optifleet
poate fi adoptat cu ușurință de trans -
por tatorii care doresc să-și îmbu nă -
tățească monitorizarea și să-și reducă
consumul. Sistemul le va permite, de
asemenea, celor mai experimentate
companii de transport din domeniu să
devină mult mai reactive și eficiente. 

Traducerea și adaptarea: 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Cum funcționează
Sistemul măsoară eficiența în conducere, pe baza a trei criterii principale:
- anticipare (utilizarea inerției vehiculului și a pedalei de frână);
- folosirea corectă a vehiculului (timp petrecut în zona verde și în modul
„automatic” al cutiei de viteze manuale automatizate); 
- durata de timp în care motorul a funcționat la relanti. 
Mai mult decât atât, folosirea abuzivă a modului „power” sau supraturarea,
atunci când cutia de viteze manuală automatizară Optidriver este utilizată în
mod manual, vor penaliza ratingul final. 

septembrie 2016 .......................................................................................................................................... 47
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Ziua Cargo: Cum a fost,
pană acum, anul 2016,
pentru compania de
expediții pe care o
coordonați și pentru piață?
Dana Dumitru: A fost un an bun,

dar nu am simțit aceeași creștere ca
și în 2015, un an mult mai bun decât
2016. Ca la orice start-up, primii 5 ani
sunt esențiali. Ne aflăm, deja, în al
5-lea an, dezvoltarea fiind mai puțin
abruptă, dar mă aștept să nu ne oprim
aici. În 2016, piața simte acutizarea
lipsei șoferilor, s-a manifestat pro ble -
ma privind RCA și cine știe ce mai
apare până anul viitor? Din păcate,
au existat inclusiv transportatori care
și-au oprit activitatea din cauza RCA.
Eu percep criza șoferilor, manifestată
în această perioadă, ca fiind similară
cu cea din 2007. În domeniul nostru,
în fiecare an, apare câte o provocare
nouă. În prezent, 90% din transpor ta -
torii cu care lucrăm se confruntă cu
lip sa șoferilor, motiv pentru care se
în tâmplă să nu ne dea camioane. Șo -
ferii se mută, încă, de la o firma la
alta, deși, din informațiile mele, își iau
banii corect și la timp.

Cum a fost luna august?
De obicei, după 15 august, înce -

peau să se miște lucrurile, o dată cu
revenirea din concediu, dar, în acest
an, cunosc transportatori care au stat
și câte 10 zile cu camionul în Italia,
pen tru că nu au găsit retur. Strict pen -
tru Hermes Forwards, numărul co -
men zilor noi a crescut, dar prin multă
muncă și o prezență 24 de ore din 24
în operațional. În plus, ne-am diver si -
ficat activitatea.

Avem un întreg departament
dedicat grupajelor. Piața este
foarte dinamică și trebuie să
ții pasul cu cerințele ei.

Realizăm grupaje, inclusiv pe seg -
men tul de temperatură controlată, și
abor dăm relații noi, precum Serbia,
Tur cia, Albania. Volumul mărfurilor
care fac obiectul unei expediții este

în continuă scădere, ca urmare a ten -
dinței de reducere a stocurilor. Avem
clienți care au trecut de la full truck,
în urmă cu un an, la jumătate de ca -
mion. 

Cu ce flotă lucrați în mod
regulat?
Per total, este vorba despre 1.000

de camioane, cărora le furnizăm co -
menzi pe segmentul intern și pe inter -
național. Sunt transportatori cu care
lucrăm încă de la înființarea Hermes
Forwards și avem clienți cărora le ofe -
rim flotă dedicată, pentru a beneficia
de stabilitate. Cred că soluția câștigă -
toa re este să ai parteneriate de în cre -
dere. Echipa Hermes Forwards bene -
ficiază de o experiență importantă,
dobândită în cadrul unor mari com pa -
nii de transport; de aceea, înțelegem
ce e important, atât pentru transpor -
ta tor, cât și pentru client. De ase me -
nea, pentru furnizorii fideli de trans -
port, avem și divizia de combustibil,
oferind și carduri de motorină, care îi
scapă de presiunea pe cash. Încercăm
să le oferim partenerilor noștri cât mai

multe soluții, să îi ajutăm, inclusiv prin
consultanță. 

S-a schimbat modul în care
cărăușii abordează piața?
Părerea mea este că, în ultima pe -

ri oadă, transportatorii și-au dezvoltat
viziunea, văd altfel lucrurile. În plus, vin
„lupii tineri” din spate; managerii care
sunt, acum, în companii, îi pre gătesc
pe cei tineri, ceea ce a dus la o schim -
bare de atitudine de bun augur. Noi
avem transportatori cu flote dedicate.
Este vorba de firme mici, care nu își
per mit să meargă la un client. Atunci
când am pornit afacerea, în 2012, ne-am
dorit să o creștem treptat, să îi pu tem
ajuta și pe ceilalți. Mergem după prin -
ci piul: cât dai, atât ți se întoarce. Este
adevărat că, atunci când nu ai un brand
în spate, care să te susțină, este greu
să clădești, dar, atunci când îți pla ce
ceea ce faci, de vine mai simplu. În urmă
cu 5 ani, aveam o echipă de 7 oa meni,
acum sun tem aproape 30, cu bir ouri în
Bu curești, Miercurea Ciuc, Ti mi șoara,
Deva și Satu Mare. Investim con stant
în personal și în IT. Anul trecut, nu mai
din transport am înregistrat o ci fră de
afaceri de aproape 7 milioane de euro.
Cu puțin noroc, anul acesta o de pă șim.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Este prioritar să înțelegi nevoile clientului, dar la fel de important
este modul în care îți tratezi transportatorii, afirmă Dana Dumitru,
Managing Partner al companiei de expediții Hermes Forwards, în
debutul unui interviu, în care am discutat despre piață și despre
modul în care poți câștiga o poziție stabilă în domeniu.

Diversificarea
oferă soluția

Toată lumea face, în prezent,
transport comunitar, dar trebuie să
înveți să faci și altceva. Totul
depinde de viziune și de curaj.

Dana Dumitru împreună cu echipa Hermes Forwards de la București.
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rin ței anuale a Trans por ta to -
rilor Expres de Marfă se des -

fășoară, în acest an, în perioada 22 -
24 septembrie, în aceeași locație, ofe -
ri tă de Hotel Lotus Therm***** din Băi -
le Felix. Inițiativa aparține companiei
Kefren Expres, care, în parteneriat cu
Agenția Euromaidec Touring, continuă
demersul început în toamna anului
2014, acela de a organiza un eve ni -
ment dedicat exclusiv segmentului ex -
pres, din cadrul pieței naționale de
trans port marfă. Dacă prima ediție a

reunit aproximativ 90 de participanți și
50 de companii, în cadrul celei din
2015 numărul celor prezenți a ajuns
la peste 200 de reprezentanți și 100
de companii specializate în transportul
de marfă cu vehicule ușoare, până în
3,5 tone. 

Noutatea acestei a treia ediții o re -
pre zintă prezența organizațiilor profe -
si o nale ARTRI (Asociația Română
pen tru Transporturi Rutiere Interna -
țio nale), FORT (Federația Operatorilor
Ro mâni de Transport) și Apulum, care
vor prezenta modalitățile prin care

aces tea pot promova, pe plan intern
și extern, interesele companiilor din
seg men tul expres. De asemenea, un
moment mult așteptat în programul
con fe rinței va fi panelul dedicat re pre -
zen tanților șoferilor care ac ti vează în
sectorul 3,5 tone MMTA și care au fost
desemnați din rândul co mu nității aces -
to ra, pentru a purta un dialog con -
struc tiv, privind așteptările aces tora
de la angajatori.

Mai multe detalii privind conferința
sunt disponibile pe website-ul eve ni -
men tului: www.conferintaexpress.ro.

Conferința Națională a Transportatorilor
Expres de Marfă - a treia ediție

3,5 t, încotro?
O piață aparte, care funcționează după alte reguli decât
transportul general de marfă, dar care trebuie să răspundă
acelorași cerințe de calitate. Timp de 3 zile, sunt aduse în prim
plan, la Băile Felix, direcțiile viitoare de acțiune, provocările, dar
și oportunitățile acestui domeniu.

PUBLICITATE
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C ontractul cu antreprenorul ita -
lian Salini Impregilo a fost re -
zi liat abia în ianuarie anul

acesta, iar lucrările au început în apri -
lie. Șantierul a intrat, însă, în forță, în
luna august, iar, de atunci, lucrările
nu s-au mai oprit nici noaptea. „Ne-am
angajat ca, la sfârşitul lunii sep tembrie,
să deschidem acest tronson de auto -
stra dă şi ne vom respecta promisiu -
nea. Lucrările sunt în grafic, s-au fi -
nalizat toate cele şase drenuri -
tranşee drenante - avem o saltea de
piatră de un metru cincizeci, care s-a
finalizat, şi se execută lucrări de
umplutură din balast”, a declarat
Cătălin Homor, directorul general inte -
ri mar al CNADNR, după inspecţia, din
9 septembrie, de pe șantier. 

Mulțumit de ritmul de lucru și de
ca litatea lucrărilor, șeful CNADNR a
precizat că „tipul ăsta de rezolvare îl
vom aborda și la alte proiecte, cum
este DN 29 Botoșani - Suceava, unde
șantierul s-a oprit de 3 ani și nu vrem
să mai facem experimente. Construc -
to rul a intrat în faliment. În noiembrie,
vom avea proiectul pe masă. Termen
de finalizare va fi noiembrie 2017”.

Despre expertiza tehnică începută
pentru întreg Lotul 3, Homor a spus
că „este o procedură ce, probabil, se
în dreaptă către o anulare”, dar că „se
va face, mai devreme sau mai târziu,
pentru a ne confirma calitatea lu cră -
rilor”.  Pe cei 22 de kilometri, au fost
iden tificate „alte trei zone minore cu
probleme pe partea carosabilă”, care
vor fi executate în paralel cu lucrările
de reconstruire a porțiunii demolate,
astfel încât să fie gata concomitent.

Șantierul Podului
Giurgiu-Ruse, pe final
Un alt șantier ce va fi încheiat în

sep tembrie este cel de la podul de
peste Dunăre, Giurgiu – Ruse. Minis -
trul Transporturilor, Sorin Bușe, s-a
asigurat, la fața locului, că lucrările
care au mai rămas de executat „creea -
ză un disconfort cât mai mic șoferilor”.
Circulația s-a deschis pe ambele sen -
suri încă din august, la 1 an de la de -
butul lucrărilor. Partea carosabilă este

fina lizată și trebuie numai trasate mar -
ca jele rutiere. Va rămâne un singur
punct de lucru mobil, care va executa
lucrări de sablare și vopsitorie a tablie -
ru lui metalic și care se va muta peri -
o dic, pentru a minimiza disconfortul
șoferilor. 

Este prima reabilitare majoră de
la darea în folosință a podului, în 1954.
Contractul de reabilitare a fost atribuit,
în octombrie 2014, Asocierii Collini
Lavori S.p.A. – Tecnic Consulting En -
gi neering. Investiția este cofinanțată
din fonduri europene.

Pasajele peste
Centura Oradea, gata
înainte de termen
Cele două pasaje ce se con stru -

iesc peste Centura Oradea vor fi, și
ele, gata în septembrie. „Aceste pro -
iecte sunt un exemplu clar de profesio -
na lism, mai ales că terminarea lucră -
rilor se face cu două luni mai devreme,
o do vadă că este posibilă o asemenea
mobilizare”, a declarat ministrul Sorin
Bușe. 

La pasajul Nojoridului, de 630 m,
con structorul execută marcajele rutie -
re. Pasajul Ciheiului, de 484 m, este
executat 98%. Proiectele tehnice au
fost elaborate de Primăria Oradea și

trans mise către CNADNR, pentru
efec tuarea licitațiilor de execuție a lu -
crărilor, iar contractele au prevăzut
luna noiembrie 2016 ca termen de
finalizare.

Lucrări avansate la
Centura Capitalei
Porțiunea de 8,7 km din Centura

Capitalei, aflată în lucrări de mo der -
ni zare și extindere la 4 benzi, a ajuns
la 55% grad de execuție. Este vorba
de spre Lotul 1: sector A1 (km 55+465)
– DN 7 (km 64+160), între Autostrada
Bu curești-Pitești - DN7 și DN2 - Au -
to strada București - Constanța. Lu -
cră rile vor fi gata în luna mai 2017. La
sfâr șitul acestui an, traficul va fi des -
chis pe două benzi pe sens, urmând
ca, numai pe o anumită porţiune, să
se circule pe beton, înainte de as fal -
tare.

Pe de altă parte, Cătălin Homor
spu ne că este posibil să apară pro -
bleme din cauza pasajului vechi de la
Chitila, unde CNADNR va executa o
expertiză, iar, în funcţie de rezultat,
se va decide dacă este nevoie sau
nu de lucrări ample de consolidare.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

A fost o adevărată provocare pentru CNADNR să reconstruiască, în
regie proprie, cei 200 de metri demolați, în septembrie anul trecut,
din Lotul 3 al Autostrăzii Orăștie – Sibiu.

Lotul 3 Orăştie-
Sibiu, redeschis
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LAURENȚIU DUICĂ LA
COLLIERS
INTERNATIONAL

Colliers International își
consolidează echipa de consultanță
pentru spații industriale, prin
recrutarea lui Laurențiu Duică,
pentru poziția de Associate Director
– Industrial Division, se arată într-un

comunicat de presă. Laurențiu
Duică are o experiență de peste 12
ani în piața de industrial, perioadă în
care a lucrat atât pe partea
operațională, cât și pe partea de
vânzări. În ultimii doi ani, a ocupat
poziția de Head of Leasing and
Development în cadrul fondului de
investiții P3, care a intrat în România
în anul 2015, prin achiziția parcului
industrial Europolis Park, aceasta
fiind cea mai mare tranzacție
încheiată vreodată pe piața locală
de industrial. Anterior, Laurențiu a
lucrat, timp de șapte ani, în
compania FM Logistic, avansând
până la funcția de Commercial
Manager. Începând din luna

septembrie, el va coordona echipa
de consultanță pentru spații
industriale a Colliers International,
fiind responsabil cu dezvoltarea
strategiei de creștere a
departamentului. „Am ales să mă
alătur echipei Colliers, pentru că am
găsit aici o similaritate în gândire și
în modul de a face business, un
spirit antreprenorial pronunțat și un
grad înalt de etică. Piața de
consultanță imobiliară a evoluat
enorm în ultimii ani, așa încât o
astfel de echipă, formată pe valori
solide, care are în ADN
performanța, a fost o alegere
naturală pentru mine, după 12 ani
de experiență în domeniul
industrial”, a explicat Laurențiu
Duică, Associate Director –
Industrial Division în cadrul Colliers
International. În acest an, stocul de
spații industriale din București a
depășit pragul de un milion de metri
pătrați, iar la nivelul întregii țări a
ajuns la 2,3 milioane de metri
pătrați, încă 170.000 de metri pătrați
urmând a fi livrați până la sfârșitul
anului.

KUEHNE + NAGEL -
EVOLUTIE DIGITALĂ 

Compania Kuehne + Nagel a
anunțat abordarea sa cu privire la
digitalizare și a introdus un produs
inovativ de nouă generație, „gKNi”,
care se bazează pe date logistice și
analiză predictivă. „gKNi” înseamnă
indicatori globali Kuehne + Nagel și
oferă estimări pentru cifre
economice cheie, cum ar fi balanța
comercială și producția industrială,
pe baza informațiilor extrase din
piață de compania Kuehne + Nagel
și a datelor despre fluxurile
comerciale globale. Acest produs
inovator este o inițiativă a platformei
comerciale/de afaceri a companiei,
folosind tehnologii dezvoltate de
specialiștii proprii (in-house), pentru
a combina datele mari/importante cu
extragerea de date, auto-evaluarea
și analitica predictivă. Soluția „gKNi”
oferă cunoașterea în timp util a
trecutului celui mai recent, a
prezentului și a viitorului foarte
apropiat al dezvoltării economice, cu
până la 55 de zile înaintea altor
estimări sau indicatori comerciali.
Este disponibilă prin abonament și
se adresează clienților de logistică ai
companiei Kuehne + Nagel,

Economia României are șanse
ca, în următorii doi ani, să
atingă un nivel excelent de
creștere economică, estimat de
specialiști la 4,4-4,8 %, în 2016,
și la 5,2-5,7%, în 2017, pe
fondul stimulării cererii interne,
ca urmare a măsurilor de
relaxare fiscală. Însă,
paradoxul este că, pe măsură
ce produsul intern brut ia
avânt, stimulat în primul rând
de comerț, rata sărăciei devine
tot mai mare, arată datele
KeysFin. Oficial, ne merge
bine, dacă analizăm datele de
la Institutul Național de
Statistică. Produsul intern brut
(PIB) a crescut cu 5,2%, pe
serie brută, în primul semestru
din 2016, și cu 5% pe seria
ajustată sezonier, în semestrul
I 2016, comparativ cu perioada
similară a anului trecut, după
ce, în trimestrul doi, avansul
PIB a fost de 1,5%, față de
trimestrul 1, și de 6%, față de
trimestrul 2 din 2015. În
previziunile economice de
primăvară, publicate la
începutul lunii mai de Comisia
Europeană, Executivul
comunitar estima că economia
românească va înregistra o
creștere de 4,2% în 2016, în
timp ce majoritatea băncilor și
instituțiilor financiare prezente
în țara noastră au estimat
avansul între 4,4 și 4,8%.
„Datele arată încurajator, însă,
dacă privim ce se ascunde în
spatele acestui avans,
observăm că evoluția
economică se datorează în
primul rând consumului ceea
ce, pe moment, este salutar,
însă, pe termen mediu și lung,

are șanse să devină un
adevărat măr otrăvit”, spun
analiștii de la KeysFin.
„Creșterea economică
sănătoasă este cea care se
bazează pe producție, pe plus
valoare, pe angrenarea unor
lanțuri economice pe
orizontală. Fără industrie, fără
producție, fără produse finite la
export, economia va deveni tot
mai sensibilă la evoluțiile
externe. Dacă va izbucni o
nouă criză, efectele ar fi
devastatoare, deoarece
consumul va fi primul afectat”,
avertizează aceștia. Statistica
mai arată un lucru îngrijorător,
pe care analiștii de la KeysFin
l-au semnalat încă din anii
trecuți – România se
enclavizează economic, iar
sărăcia devine, astfel, tot mai
prezentă în mediul rural. „Sunt
regiuni în România, precum
cea de Nord-Est, acolo unde
rata sărăciei a atins nivelul de
35,6%. Pe aceleași coordonate
se situează și Regiunea de
Sud-Est, cu o rată a sărăciei de
33,3%, urmată de Sud-Vest
Oltenia, cu 29,7%, Regiunea de
Vest, cu 26,7% și Sud-Muntenia
cu 25,5%. Media de 25
procente este asigurată de
impactul situației din
București-Ilfov, unde rata
sărăciei este cea mai mică, de
numai 5,5%”, explică analiștii
de la KeysFin.

ECONOMIA CREȘTE, SĂRĂCIA SE ACCENTUEAZĂ
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corporațiilor, guvernelor, băncilor,
precum și investitorilor, facilitând
procesul lor decizional. Compania a
lansat, anterior, KN FreightNet, un
produs digital care pune la dispoziție
o estimare/cotație instantanee,
comenzi și rezervări online, precum
și facilități de urmărire track & trace
pentru expedierile aeriene și
maritime. Pentru aria de cuprindere
a afacerilor sale, platforma Kuehne
+ Nagel intră în interacțiune cu
firmele la început de drum (de tip
startup) și explorează și generează
ea însăși noi oportunități de afaceri,
lărgindu-și, astfel, oferta digitală și
portofoliul de clienți.

INTENȚII DE RECRUTARE
STABILE

Potrivit Studiului Manpower privind
Perspectivele Angajării de Forță de
Muncă, angajatorii români
preconizează creșteri de personal,
între octombrie și decembrie 2016,
însă optimismul lor e mai ponderat
decât în trimestrul III. Angajatorii
români se așteaptă ca ritmul
angajărilor să rămână constant în
intervalul octombrie – decembrie

2016, raportând o Previziune Netă
de Angajare ajustată sezonier de
+11%. Încrederea angajatorilor în
trimestrul IV este, însă, mai puțin
accentuată, comparativ cu
planurile record de angajare
formulate în trimestrul III, slăbind
față de acesta cu 3 puncte
procentuale, și față de trimestrul IV
din 2015 cu 2 puncte procentuale.
19% dintre cei 627 de angajatori
din România intervievați pentru
ediția referitoare la trimestrul
IV/2016 a Studiului Manpower,
privind Perspectivele Angajării de
Forță de Muncă, prevăd creșteri
ale numărului total de angajați,
13% prevăd reduceri, iar 66% nu
anticipează nicio schimbare.

SALARII ÎN CREȘTERE
Salariile din mediul privat au
crescut, în medie, cu 3,7% în 2016,
nivel ușor mai scăzut decât
creșterea planificată, inițial, de
companii (3,9%), arată datele ediției
din acest an a studiului salarial și de
beneficii PayWell România, realizat
de PwC. Cele mai mari creșteri
salariale medii au fost acordate în

sectorul de retail (4,3%) și al
bunurilor de larg consum (5,8%), în
vreme ce creșteri sub media pieței
au fost înregistrate în sectorul
bancar (2,6%). „Anul acesta,
sectoarele direct legate de consum
(retail și industria bunurilor de larg
consum) au raportat cele mai mari
creșteri salariale, influențate fiind
atât de creșterea salariului minim
pe economie la nivel național, cât și
de rezultatele economice pozitive,
datorate reducerii TVA și creșterii
consumului. În schimb, sectoarele
mai puțin legate de evoluția
consumului cu amănuntul, așa cum
este cel bancar, au menținut o
politică salarială mai prudentă,
similară anilor anteriori”, a explicat
Mihaela Mitroi, Liderul
Departamentului de Consultanță
Fiscală și Juridică, PwC Europa de
Sud-Est. Și pentru 2017, companiile
dau dovadă de prudență în ceea ce
privește creșterile salariale
bugetate, acestea fiind similare cu
cele de anul acesta (3,8% creșterea
medie pentru întreaga piață), cu o
dinamică mai accentuată în sectorul
de retail (4,9%) și cel industrial
(4,4%) și o creștere anticipată mai
temperată în sectorul bancar (3%).

PUBLICITATE
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T abloul de Bord conține indica -
to rii cheie, de activitate (non-
fi nanciari) și financiari, care

evaluează trecutul și anticipează vii -
torul. Acest instrument vă permite să
vă detașați de operațional, dar să fiți
la curent cu rezultatele strategiei și să
luați decizii. 

În fapt, cu ajutorul unui Tablou de
Bord, monitorizăm performanța afa -
ce rii, a echipei noastre. Prin acest in -
strument, gestionăm performanța stra -
te giei de business adoptate.

În practică, procesul de alegere a
in dicatorilor de performanță este dificil,
fiind întâlnite erori sau capcane, cum
sunt cele prezentate în continuare.

Informațiile 
de care ai nevoie...
De multe ori, antreprenorii sau

mana gerii primesc rapoarte, propuse
de departamentul financiar, insuficient
corelate cu businessul, prin modul în
care sunt construite. De aceea, este
esențial ca procesul de definire a indi -
ca torilor de performanță să fie parti -
ci pativ, cu implicarea tuturor manage -
ri lor cheie.

Uneori, ne blocăm în posibilitățile
de raportare pe care le avem. Când
stabilesc dacă un indicator este ne ce -
sar sau nu, mă gândesc la modul în
care performanța globală depinde de
realizarea acestui indicator, și nu la
faptul că îmi este greu să îl calculez
sau nu am datele ordonate într-un
mod coerent. Mai departe, voi face
mun ca de optimizare a sistemelor și
ba zelor de date și raportare.

Tabloul de Bord conține prea mulți
indicatori, este prea detaliat și pro ba -
bi litatea de a ne pierde în detalii este
foarte mare. În acest caz, pentru acei
an treprenori și manageri care au ne -
voie de informație multă, e nevoie să
lucrăm la structură. Prezentarea de
la general la particular, dar și a core -
lațiilor, este esențială în acest caz.

Indicatorii non-financiari, de acti -
vi tate sau cei calitativi nu sunt suficient
de prezenți în Tabloul de Bord. De -
sigur, finalitatea este reprezentată de
rezultatele financiare, dar, fără a

Tabloul de Bord
Așa cum arătam într-un articol publicat într-unul din numerele
trecute ale revistei Ziua Cargo, etapele realizării unui plan
strategic țin de analiza inițială, obiectivele strategice, motoarele
de creștere și obiectivele tactice, de arhitectura organizațională,
precum și de inovație. Dar, pentru a pilota realizarea obiectivelor
pe fiecare motor (axă) de creștere, avem nevoie de un Tablou de
Bord.

Ioana
Arsenie
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urmări activitatea, productivitatea, efi -
ciența, nu putem crește afacerea la un
nivel superior. Care este efortul de
vânzare? Care sunt clienții dificili?
Care sunt clienții pe care e important
să îi păstrez? Ce viteză de reacție am,
ca furnizor? Cum este percepută ca -
litatea serviciilor/produselor mele?

...Despre trecut
și prezent...
Indicatorii selectați în Tabloul de

Bord măsoară trecutul, prezentul, dar

nu și viitorul. Cum poți să te asiguri
de performanța actuală a afacerii, ur-
mă rind și perspectivele de creștere?
Este esențial să ne uităm la portofoliul
de clienți, la pepinieră, la fidelizare,
la matricea Boston Consulting Group
(care este sursa de profitabilitate? dar
de perenitate/stabilitate/creștere?).

Prin prisma experienței mele de
con sultant, dar și a practicii ca director
de operațiuni la Timac Agro România,
pot să enumăr câțiva indicatori, care
sunt obligatorii în Tabloul de Bord al
unei companii care activează în trans -

por tul rutier: cost/km, km în gol/total
km, profitabilitate/camion și rută, cost/t
și alții. Există o diferență fină între indi -
ca torii necesari în departamentul de
lo gistică și cei necesari pentru pilo ta -
rea business-ului. În acest caz, in di -
ca torii de departament vin ca anexă
la Tabloul de Bord al companiei.

…Pentru viitor
Orice model de afacere are o limi -

tă. Este esențial să înțelegem acest
lucru. La un moment dat, făcând ace -
le ași lucruri în mod repetat, chiar și cu
mai multe resurse investite, rezultatele
se plafonează. Iar frustrarea tuturor
este imensă. Un Tablou de Bord per -
for mant ne ajută sa identificăm din
timp aceste blocaje și să înțelegem
că e nevoie să ne ajustăm strategia.

Și, nu în ultimul rând, să nu uităm
că funcționăm într-un context și să ne
focusăm mult prea mult pe analiza
inter nă, omițând elemente macroe co -
no mice, de piață, concurență, ten din -
țe.

În calitate de consultant de mana -
ge ment, te pot ajuta să construiești și
să implementezi un Tablou de Bord
per formant, care să susțină imple men -
tarea strategiei tale de business.

Ioana ARSENIE
ioana@ioanaarsenie.ro

0727 765 520

PUBLICITATE
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B ine, bine, dar oamenii sunt în
imediata voastră apropiere și
pot fi influențați! Dar cum? -

Revine această întrebare, obsesiv.
Vă propun, în acest articol, câțiva

pași simpli de urmat, dar care, vă aver -
tizez, cer consecvență și disciplină din
partea dumneavoastră, cer feedback
și dialog permanent și cer, mai ales,
ca pacitatea de a defini măsurători
rele vante ale muncii fiecărui om care
tre buie să contribuie la succesul afa -
cerii. Adică, solicită un sistem de ma -
na gement al performanței bine gândit,
simplu și ușor de administrat, un set
bine definit și, mai ales, bine explicat
de comportamente importante pentru
succesul dumneavoastră.

Despre ce este
vorba?
În managementul performanței,

cifrele și obiectivele sunt importante
și nu există companie care să nu ana -
li ze ze contul de profit și pierdere, să
nu aibă indicatori specifici care, pentru
ma nagement, au nu numai impo r tan -
ță, ci au și înțeles. Pe de altă parte,
acești indicatori nu numai că nu au
în țeles pentru cei care fac munca de
zi cu zi, dar, uneori, pot stârni și reacții
greu de explicat. De exemplu, pentru
a fi sustenabilă, orice companie tre -
bu ie să aibă profit. Este vorba de să -
nă tate financiară și de posibilitatea
dez voltării prin investiții. Ideea de pro -
fit, însă, stârnește de multe ori reacții
ne gative, nu numai în firmele antre -
pre noriale („Muncesc ca să aibă patro -
nul profit?!?” - profitul este asociat cu
câștigul exclusiv al patronului), dar și
în companii mari, corporații în care
no țiunea de EBIDTA este complet
stră ină majorității angajaților.

De aceea, dacă este ușor de lu -
crat, la nivel managerial, cu indicatori
finan ciari, la nivelul fiecărui post, al
celui care produce, practic, perfor -
man ța, trebuie găsite alte măsurători
care să mențină, în timp, atenția, inte -
resul și motivarea angajatului. 

Fiecare post este ca o diagramă
de intrări și de ieșiri, în care cel ce fa -
ce munca transformă aceste intrări
(in formații, resurse, instruire, colabo -
ra rea colegilor, rezultatul muncii altor
co legi, bani, timp alocat pentru feed -
back etc) în rezultate (alte informații,

marfa finită, servicii, cum ar fi trans -
por tarea mărfurilor în siguranță și la
timp, avize de expediție, know-how,
calitatea producției, volumul de lucrări,
ajutor dat altor colegi etc). Deși ecu -
a ția este complexă, relația dintre cele
de mai sus poate fi măsurată și, astfel,
mangementul performanței poa te fi
bine ancorat în realitate. 

Asta înseamnă că, pentru fiecare
an ga jat, putem avea un set de indica -
tori specifici care să îi măsoare munca,
să îi dea direcție și să îi arate ce este
important pentru el, ca să obțină re -

Mai ales în industriile care depind de fiecare „bănuț”, în care
marjele sunt foarte mici sau structura de costuri relativ inelastică,
a accepta lipsa de performanță se poate considera a fi „sinucidere
curată”. Dar, stând de vorbă cu managerii sau cu antreprenorii și
întrebându-i ce nu merge, de fapt, cei mai mulți nu se plâng atât
de aspectele financiare, de concurență sau de alte aspecte
tehnice, cât se plâng de... oameni.

Piatra de încercare a oricărui
manager sau antreprenor!

Managementul
non-performanței

Madi Radulescu, MBA, ACC
Managing Partner MMM Consulting

Cu peste 20 de ani de experiență în training și consultanță, în proiecte
derulate în 11 piețe, la nivelul cel mai înalt în organizație (top și middle
management), Madi Rădulescu este Managing Partner al MMM Consulting și
Master Trainer pentru Modelul de Încredere Persona Global. Printre domeniile
sale de experiență, se numără și cele de International OD Consultant,
Business Developer, Consultant HR, Trainer în management strategic,
managementul performanței și managementul schimbării, executive coaching.
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zultate și performanță pentru com pa -
nie, adică, în final, profit. Acest set de
KPI (Key Performance Indicators) și
obiectivele atașate (desigur, SMART
- specifice muncii celui ce primește
obiec tivul, măsurabile prin indicatorii
de spre care am discutat, adecvați și
asu mați de persoana respectivă, rea -
liști și relevanți, în același timp) ajută
managerul să își dea seama cât de
bun este fiecare dinte oamenii săi. Cu
condiția să le definească și să le folo -
sească.

În managementul performanței,
asta reprezintă, însă, doar jumătate
de soluție. Le spune CE și CÂT să
facă; și PÂNĂ CÂND. 

Care este cealaltă
jumătate? 
Oamenilor trebuie să le explicăm

și CUM să lucreze, care sunt aștep -
tă rile companiei în legătură cu com -
por tamentul lor, ce este acceptat și
ce nu, care sunt acele comportamente
care vor face diferența între cineva
care muncește bine și constant și
cineva care nu livrează performanță
și care ar trebui instruit, alocat unui alt
post sau, eventual, înlocuit.

Aici încep aspectele delicate și aici
începe managementul NON-perfor -
man ței..

Soluții? Desigur... poate părea mult
mai ușor în companiile antreprenoriale
unde, antreprenorul fiind și manager
și aproape de lucruri, își poate exprima
principiile și așteptările mult mai direct.
Ei bine, nu e chiar așa... Antreprenorul,
foarte aproape de lucruri și resimțind
din plin, foarte emoțional și subiectiv,
mizele, în afacerea lui, poate insista
prea mult asupra unor lucruri - ca, de
pildă, viteza de lucru - neglijând faptul
că nu toți oamenii sunt la fel, nu toți
au nivelul său de inițiativă, nu toți cu -
nosc atât de bine afacerea, nu au ac -
ces la resurse sau nu înțeleg atât de
bine ca el viziunea asupra viitorului.
De multe ori, pentru că nici măcar nu
le-a explicat-o complet. 

Este la fel și în companiile profe -
sio nalizate, în care managementul este
independent sau, măcar, parțial inde -
pen dent de acționariat? Da... ma na -
gerii stau de cele mai multe ori mult
prea mult timp la nivelul de sus, de
analiză sintetică a performanțelor fir mei,
iau distanță față de problemele reale
leg ate de clienți, de detaliile mun cii de
zi cu zi, de multe ori nu știu elementele
de detaliu ale muncii oa menilor, care
ar putea influența per for manța.

Ce este de făcut?
1. Explicați întotdeauna oamenilor

per spectiva, viziunea asupra viitorului.
Nu fraze formale, ci ce se va întâmpla

peste un an, peste doi, ce vă pro pu -
neți, care este ideea... unde va fi locul
lor, care este de așteptat să fie con -
tri buția lor la acest viitor al afacerii.
Sim plu: „Uite, dacă tu respecți traseul
și conduci disciplinat, protejând para -
metrii de consum, atunci vom reuși,
prin consumul atent de resurse, să ne
păstrăm o marjă care să asigure in -
ves tiția pe care ne-o propunem în doi
ani. Asta ne va ajuta să fim primii în
regiunea noastră, să menținem 1, 2,
3 clienți mari, să putem mări salariile,
să luăm camioane noi etc”. În spatele
fiecărui indicator de afaceri, există o
poveste care creionează însemnă ta -
tea acestora și dă oamenilor impor tan -
ță și motivație muncii lor.

2. Stabiliți fiecăruia un set de ma -
xi mum 4-5 indicatori, la nivelul lor, pe
care să îi înțeleagă și să îi poată
urmări singuri. Parametri importanți
pentru afacere, dar nu numai finan -
ciari. Parametri legați de clienți (corec -
ti tudine, interacțiune, timp de aștep -
tare, erori etc) și parametri legați de
procesele de muncă (întârzieri, utiliza -
rea resurselor, stricăciuni sau defecte).
Și să nu uităm de parametrii legați de
îmbunătățire sau de găsirea de soluții
la diverse probleme. 

3. Explicați cerințele și așteptările
voas tre legate de o muncă bine făcută,
de comportamente. Oamenii au stan -
dar de de calitate diferite și, pentru
suc cesul afacerii, e mai bine să le
expli căm, chiar de mai multe ori, în
loc să presupunem că ar fi de la sine
înțelese. Pentru că, de fapt, nu sunt!

4. Dacă evaluați, pe baza celor de
mai sus, ce a realizat angajatul vostru
în perioada de timp care s-a scurs
(cel puțin o dată pe trimestru, nu lăsați
să se scurgă 6 luni sau un an, poate
fi prea mult pentru dinamica afacerii
dumneavoastră), nu uitați să îi spuneti
și ce face bine, să îl motivați, nu numai
să subliniați unde greșește. După dis -
cuția despre performanță, sau lipsa
acesteia, urmează un nou interval de
timp în care vreți să dea tot ce poate.
Agreați cum vedeți măsurile necesare
și monitorizați-le împreună, în așa fel
încât să vă asigurați că face progrese.

Aud, de multe ori, că toate cele
de mai sus iau timp. Așa este, dar
circa o oră, o dată la trei luni, să dis -
cu tați despre ceea ce vă poate pro -
du ce bani sau o pierdere, despre ceea
ce poate întări încrederea reciprocă
sau îi poate face pe oameni să se as -
cun dă de dumneavoastră, este o
inves tiție bună.

Dacă performanța se vede la final
de lună în buget, ei bine, non-perfor -
man ța se insinuează și efectele sale
se resimt, de multe ori, după un an sau
doi. De ce? Pentru că managerii înșiși
încearcă, pe parcurs, să acopere
deficitul de performanță, făcând ei mai

repede și mai bine lucruri pe care an -
gajatul mai puțin performant nici că le
va face vreodată, dacă înțelege, în
timp, că poate și fără. Și, astfel, se
în târzie, aparent, vizibilitatea efectului
de non-performanță, până când defi -
ci tul devine atât de mare, încât se
vede în contul de profit. Sau, mai bine
zis, de pierdere.

Ce soluții simple, dar
profesioniste, puteți
alege?
1. Clarificarea unui set de indicatori

specifici fiecărui post. Chiar dacă nu
știți exact cum, un consultant vă poate
ajuta, într-un workshop cu managerii
și câteva zile de discuții unu la unu cu
fiecare dintre aceștia. Asta va conduce
la întărirea capacității de a stabili fie -
că rui angajat obiective individuale.

2. Clarificarea setului de compor -
ta mente care conduc la performanță
și care devine setul de competențe
esen  țiale ale companiei. La nivel ope -
ra  țional și la nivel managerial. De
exem  plu, competența de a fi orientat
față de client, sau față de rezultate,
com  petența de a gândi strategic sau,
la nivel operațional, de comunicare și
informare, de găsire de soluții. Acest
set de competențe devine „ghidul con -
ver sațional, traducerea în limbaj curent
a felului în care vreți să se facă lu -
crurile.” Și acest ghid, cu puțin ajutor,
poa te fi atent definit și poate fi utilizat
4-5 ani, până la o revizuire, el fiind ali -
niat cu niște obiective strategice pe
care le aveți definite pentru următorii
ani. De exemplu: cum este important
să se comporte oamenii, dacă vreți să
vă dezvoltați la nivel național? Dar dacă
sunteți în situația în care vă pu neți pro -
ble ma supraviețuirii? Sunt și aspecte
comune, dar, sigur, și unele diferite.

3. Setați un sistem formal de dis -
cuții, dialog legat de evaluarea și plani -
fi carea performanței, în funcție de
cliclul de afaceri cel mai relevant. Dacă
sunteți într-o industrie cu dinamică ra -
pi dă, lunar sau trimestrial. Dacă sunteți
într-un business cu cliclu de vânzare
sau de producție îndelungat, este mai
relevant trimestrial, la 6 luni sau anual.

4. Monitorizați atent felul în care
ma nagerii utilizează acest sistem și
in struiți-i adecvat: să stabilească o -
biec tive, să structureze discuția, să
dea feed-back. Veți afla, curând, că e
o investiție sănătoasă.

Nu în ultimul rând, faceți exact
ace lași lucru cu managerii dum nea -
voas  tră. Degeaba le cereți să aplice
un proces pe care dumneavoastră nu
îl urmați! Deci... walk the talk!

Madi RĂDULESCU
Managing Partner MMM Consulting
madi.radulescu@mmmconsulting.ro

septembrie 2016 .......................................................................................................................................... 57



............................................................................................................................................ septembrie 201658

F
O

C
U

S

D irectorul general GTI Logistic
a încercat să creeze un sis -
tem, în care, sub „umbrela”

com paniei pe care o reprezintă, fur -
ni zorii de transport să beneficieze de
cos turi mai reduse, în urma unor nego -
cieri purtate la un alt nivel cu furnizorii
de motorină, anvelope, piese, asi gu -
rări etc. Proiectul, care, cel puțin la
pri ma vedere, părea unul de succes,
care ar fi dus în mod direct la fideli -
za rea micilor firme, nu a putut fi, însă,
pus în practică, tocmai pentru că piața
de transport cu vehicule mici nu este
pre gătită de așa ceva. „Din păcate,
cei mai mulți dintre furnizorii noștri
s-au arătat reticenți. Chiar dacă lucrea -
ză cu noi de ceva timp, și o fac în mod
efi cient, nu au, încă, încredere 100%
în clientul lor. În plus, paradoxal, la
pri ma vedere, presiunea mare pe cos -
turi, generată de tarifele mici, a dus
la un refuz din partea lor”, a afirmat
di rec torul general GTI Logistic, expli -
când că mulți dintre micii trans por ta -
tori, cu vehicule de 3,5 t, pentru a pu -
tea fi rentabili, aleg, încă, soluții
pr e cum sursele alternative pentru
achiziția de combustibil, sau achiziția
de piese de la dezmembrări.

În plus, domeniul este caracterizat
printr-o mare inerție și lipsă de or ga -
nizare. „În cele mai multe cazuri, nu
există niciun plan de afaceri sau o vi -
ziune pe următorii ani. Practic, ceea
ce se întâmplă la nivel înalt în Ro mâ -
nia generează comportamentul clasei

de jos, iar lucrurile se întâmplă haotic,
fără o strategie. În multe cazuri, afa -
ce rea este tratată superficial, servi -
ce-ul este realizat în regie proprie,
sunt probleme mari atât pe segmentul
comercial, cât și pe cel privind achi -
zi țiile, iar existența contabilității pare
în doielnică.” 

Șoferii, o problemă
și pentru vehiculele
mici
Problema șoferilor afectează și

acest gen de transport, potrivit lui
Mihai Iancu, chiar dacă mașinile pot
fi conduse cu permise B. „Am observat
că, în cazul a 50% din parcul pe care
îl încărcăm zilnic, șoferii nu mai sunt
cei care erau angajați acum două luni,
în condițiile în care este vorba despre
aceleași firme”, a precizat directorul
ge neral GTI Logistic. În opinia sa,
breas la trebuie să-și schimbe atitudi -
nea, iar efortul trebuie să fie unul co -
lec tiv. Chiar și în aceste condiții, rezul -
ta tele se vor putea vedea peste 5-10
ani. „Șo ferilor trebuie să li se explice
că sunt de aceeași parte a baricadei
cu patronii, fără a fi în conflict. Iar
acest lucru trebuie să îl simtă prin
atitudine, nu neapărat prin salarii, care
sunt, ori cum, la un nivel avantajos.” 

În paralel, atitudinea trebuie să se
schim be și la nivelul depozitelor, să
de vină una mai amabilă, în condițiile
în care se respectă programul de în -
căr care sau descărcare. GTI Logistic
a început să adopte aceste principii în
relație cu furnizorii de transport, iar
schim barea de atitudine a adus inclu -
siv clienți noi, mulțumiți de servicii,
prin diminuarea timpului de așteptare.

Partide mai mici,
livrări mai dese
Piața suferă, astăzi, modificări ce

vor deveni tot mai evidente, în urmă -
toa rea perioadă, privind creșterea ac -
cen tului pus pe reducerea partidelor
de marfă rulate pe piață. „Tendința de
utilizare în creștere a vehiculelor mici

este clară. Companiile vizează redu -
ce rea stocurilor de marfă, producătorii
apro piindu-se de zona de distribuție.
Par tidele mari, livrate către destinatari,
se transformă în partide mici, livrate
des, și trebuie să fim pregătiți pentru
schim bare”, a apreciat Mihai Iancu.
El a precizat că beneficiarii GTI Lo -
gis tic au crescut frecvența, dar au re -
dus volumele, în cursul acestui an.
Un procent de 40% din volumul de
mar fă rulat de logistician urmărește
această tendință. Astfel, în loc de o co -
mandă pe săptămână, se fac patru
co menzi, clientul urmărind să se apro -
vizioneze pentru numai 2-3 zile de
vân zare și, uneori, doar pentru o sin -
gu ră zi. GTI Logistic reușește să facă
față acestor provocări, lucru vizibil și
în cifra de afaceri a companiei. „Tra -
ver săm o perioadă bună, compania a
înregistrat anul acesta o creștere mai
mare decât în anii anteriori. Vorbim
despre un plus de 50%, atât în ceea
ce privește cifra de afaceri, cât și pe
seg mentul de profitabilitate. Ne pro -
pu nem ca, în 2017, să consolidăm
ceea ce construim anul acesta, dar
vom deschide și alte direcții de busi -
ness, precum expedițiile, chiar și la
nivel internațional, pe care obișnuiam
să le facem bine, în trecut”, a con clu -
zio nat Mihai Iancu.

Andreea ALECU
andreea.alecu@ziuacargo.ro

Este întrebarea la care directorul general GTI Logistic, Mihai
Iancu, încearcă, în ultimii ani, să caute răspunsul, în relație cu
furnizorii de transport. A pornit de la o idee care nu poate să dea
greș. Ceea ce contează cu adevărat este obținerea unui profit
stabil, diminuarea riscului afacerii și perspectivele de dezvoltare.
Distribuția, însă, este o piață aparte, cu elemente total diferite
față de celelalte genuri de transport.

Cum putem face profit
împreună?

Mihai
Iancu
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I nițial, compania s-a întors la ori -
gini, reîncepând reparațiile de
mo toare și transformatoare elec -

tri ce. Dar nu s-au pierdut nici ex pe -
rien ța, nici cunoștințele privind pro du -
sele și inovațiile. Iar asta în contextul
în care dezvoltarea dispozitivelor elec -
tri ce era, în continuare, stimulată de
lip sa acută a combustibililor.

Acesta este modul în care com bi -
na ția dintre know-how-ul electro-tehnic
și o viziune clară în ceea ce privește
cerințele pieței la momentul respectiv
a condus la dezvoltarea primului pro -
dus de succes de după război. La în -
ce putul anului 1946, o echipă de dez -
vol tare fondată de Hans Still a
pre zentat căruciorul electric EK 2000,
un vehicul de transport cu o capacitate
de 2 tone. Flexibil, agil și independent
de combustibilii fosili, acest transportor
a devenit placa turnantă a strategiei
com paniei după război. De acum în -
colo, STILL s-a concentrat pe mobi li -

ta te, prin intermediul vehiculelor indus -
tri ale. Producția de generatoare e lec -
trice a trecut în plan secund și a fost
stopată complet în 1969. 

Dezvoltarea „căruciorului” electric
a reprezentant prima inițiativă STILL
în care compania și-a combinat abi li -
tă țile privind sistemele de propulsie
elec trice, mobilitatea și transportul. A -
ceasta a fost piatra de temelie a suc -
ce sului său, care se continuă și în
prezent. 

Patente și succese
Din ce în ce mai multe inovații teh -

nice au început să caracterizeze plat -
forma electrică și alte vehicule indus -
triale ale timpurilor respective. De
exemplu, noua suspensie indepen -
den tă, sau conducerea prin joystick.
Ambele inovații au fost înregistrate ca
patent - ceea ce reprezintă o altă ca -
rac teristică eminentă a STILL. În

prezent, compania deține nu mai puțin
de 2.000 patente pentru diverse dez -
voltări tehnice. 

Faptul că STILL a evaluat și a
înde plinit corect cerințele unor po ten -
țiali clienți de dimensiuni mari se
reflectă și într-o comandă plasată de
către Deutsche Bundesbahn: în 1947,
Calea Ferată germană a comandat
un număr mare de platforme electrice
EK 2000.  Chiar și până în ziua de
as tăzi, succesorii acestui vehicul cu
plat formă rămân o caracteristică de
bază a transportului de bunuri pe plat -
formele feroviare germane și euro -
pene. 

De aici, a mai fost doar un mic pas
până la următorul produs de succes,
și anume un tractor cu trei roți, de nu -
mit „Multi Mobil”, care va deveni în
cu rând imaginea operațiunilor indus -
tria le și de depozitare în tânăra Repu -
blică Federală. 

Primul stivuitor STILL
Pentru Hans Still, angajații au jucat

un rol activ în proiectarea viitorului
companiei sale. Încă de la începuturi,
el a discutat și testat în permanență
soluții în dialog strâns cu colegii săi,
pentru dezvoltarea ideilor și viziunilor
legate de produsele inovatoare. Echi -
pe le pe care le-a format, astfel, re pre -
zintă punctul de pornire al unui lung
șir de angajați ale căror talent și spirit
inovator au fost recunoscute de către
Still încă de timpuriu și ale căror ini -
ția tive au fost promovate în mod activ. 

Ca parte a acestei tradiții, care
rămâne în vigoare la STILL și în zilele
noastre, s-a remarcat și Dr. Friedrich
Jung heinrich, care a fost primul direc -
tor de pregătire a lucrărilor, pentru a
dez volta instrumentele necesare pro -
duc ției. În 1941, acesta a preluat func -

În numărul trecut, spuneam că sfârșitul celui de-al Doilea Război
Mondial și dezmembrarea Germaniei au constituit, pentru
producătorul de generatoare electrice STILL, momentul de la
care a trebuit să își regândească strategia, pentru a putea
merge mai departe.

Povestea STILL (II)
Părinții
stivuitoarelor
electrice
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ția de director de construcții și stan -
dardizare. Mai târziu, a lucrat ca
product developer pentru companie.
Fap tul că, ulterior, a devenit co-fon da -
torul unuia dintre cei mai importanți
concurenți a fost primit de către Hans
Still în sensul, pozitiv, al progresului:
„Competiția este bună pentru afaceri”. 

Cea mai importantă realizare a
echipei de dezvoltare a STILL a fost
reprezentată de primul stivuitor cu furci
al companiei, care a fost lansat în
1949. EGS 100 marchează începu tu -
rile competenței de bază, pe care
STILL o afirmă și în prezent: arta in -
gi ne riei, în dezvoltarea unor produse
ușor de utilizat, care să se potrivească
exact cerințelor logistice ale pieței. 

Accent pe servicii
Dar produsele inovative sunt

numai o față a medaliei. Reversul îl
re prezintă serviciile pentru clienți, ra -
pi de și de încredere, ambele, com bi -
na te, câștigând loialitatea pe termen
lung a clienților. Cunoscând acest ra -
port, Hans Still a adăugat vehiculelor
sale o ofertă de servicii croită pe mă -

su ra necesităților clienților. Utilizând
ter menul de „Ajutor pe Loc” („Instant
Help”), le-a semnalat clienților, încă
de la nivelul publicității, că nu-i va lăsa
la nevoie, în cazul apariției unei pro -

ble me. Dincolo de acestea, Hans Still
ofe rea clienților consiliere în domeniul
logistic, ajutându-i să-și integreze pro -
du sul, în cel mai bun mod, în orga ni -
za ția și activitatea lor. 

El a înțeles, încă de la început, că
personalul care realizează servicii aco -
peră un teritoriu destul de extins și că
tehnicienii reprezintă ambasadorii
mobili ideali ai mărcii STILL. Încă de
la sfârșitul anilor ’40, a luat inițiativa
de a folosi micro-van-uri Volkswagen
cu un design STILL, pentru a-și pro -
mo va ima ginea. De asemenea, uni for -
ma teh nicienilor de service, în culorile
com paniei, asigură recunoașterea
valorii. Rapoartele de service pe care
le pregătesc tehnicienii în urma vizi -
te lor generează impulsuri importante
pentru dezvoltarea de noi produse și
servicii. În fond, cine altcineva poate
să știe mai multe despre necesitățile
clienților decât tehnicienii de service
care văd, practic, toate procesele cli -
en tului în deplinătatea funcționării lor?

Dacă, astăzi, echipele de vânzări
și de service de la STILL sunt în dialog
continuu, prin intermediul platformei
„Part nerShip”, nu este doar datorită

unui concept de vânzări care este
orien tat o dată mai mult schimbării ra -
pi de a cerințelor clienților. Ci, mai de -
gra bă, principiul „PartnerShip” arată
cum viziunea holistică, armonizarea
ca lității produselor, competențele de
consultanță și de service au făcut din
STILL ceea ce este astăzi. Importanța
teh nicienilor din service ca amba sa -
dori indispensabili ai mărcii rămâne
unul dintre punctele forte ale comu ni -
că rii acestei mărci.

(Va urma)

Traducerea și adaptarea: 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

septembrie 2016 .......................................................................................................................................... 61
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C a rezultat al succesului enorm
repurtat în anii precedenți,
eve nimentul, ajuns la a șasea

ediție, oferă, din nou, profesioniștilor
o platformă optimă pentru networking
și pentru stabilirea unor noi par te ne -
ria te. În cifre, anul trecut, peste 500
fac tori de decizie din mai mult de 30
de țări s-au reunit în cadrul a peste
2.500 în tâlniri de afaceri, prestabilite
sau ad-hoc. O serie de noi colaborări
au spri jinit stabilirea unor oportunități
unice și de valoare, de natură să
contureze vi itorul piețelor din Europa
Centrală și de Est. 

Informația este cheia 
În plus față de întâlnirile de afaceri

unu-la-unu, programul conferințelor
va acoperi următoarele subiecte:

- Digitalizarea: oportunitate de afa -
ceri sau capcană de costuri pentru
Lo gistica în ECE?

- Cum să organizezi licitații de suc -
ces într-o lume digitalizată?

- Cum să proiectezi rețeaua lo gis -
tică mai aproape de client?

- Cum să optimizezi procesele din
supply chain pentru a gestiona retu -
ru rile în creștere și presiunea timpului
de livrare?

- Unde se regăsesc cele mai mari
și mai rapide economii la nivelul trans -
portului?

- Schimbarea focusului de pe ex -
ce lența operațională pe satisfacția cli -
en tului.

- Managementul riscului în Supply
Chain - vulnerabilități și flexibilitate în
logistică.

De asemenea, vor fi prezentate
mai multe studii de caz, de către ex -

perți de notorietate internațională și
pio nieri din aceste domenii. 

Planificatorul
de întâlniri 
TEG Meeting Scheduler este un

in strument de planificare online a în -
tâl nirilor, sub forma unui website ușor

de utilizat, care oferă fiecărui parti ci -
pant o platformă pentru a-și customiza
agenda, cu o serie de întâlniri unu-la-
unu, prezentări și vizite la fabrici, cu
două săptămâni înainte ca eve ni men -
tul să aibă loc. 

Vizitatorii vor avea oportunitatea
de a întâlni furnizori de servicii de top
din domeniile logisticii, software, al

Congresul TRANSLOG
Connect 2016 

Locul de întâlnire
al inovațiilor
Numai două luni ne mai despart de unul dintre cele mai importante
summit-uri din domeniul logisticii și al supply chain-ului pentru
Europa Centrală și de Est, care va reuni furnizori logistici de top și
factori cheie de decizie la nivel european. Evenimentul se va
desfășura pe 23 și 24 noiembrie 2016, la hotelul de 5 stele
Corinthia Budapesta, și va prezenta o privire de ansamblu foarte
cuprinzătoare asupra tendințelor majore și a elementelor de
impact în domeniile Logisticii, Transporturilor și al Supply Chain
Management-ului.

Speakerii TRANSLOG 2016, de la stânga la dreapta: Prof. Dr. Sebastian
Kummer, Șef al Institutului de Transport și Logistică, VU | Dagmara
Glowacka, Global Logistics Director, Kongsberg Automotive | Anna
Sparty, Supply Chain Director Eastern Europe, Beiersdorf | Gökhan
Çakmak, Global Logistics Director, Oriflame Cosmetics | Gabor Kiss,
Director Supply Chain, METRO | Ferenc Lajko, CEO, Waberer’s
International | Chaim Huijsman, Director Corporate Sales, Gebrüder
Weiss | Arkadiusz Glinka, Director Transport, Europa de Est, C.H.
Robinson | Miroslav Skorepa, EMEA Logistics & Customer Service
Director, Bacardi.
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PUBLICITATE

transportului și depozitării, cum ar fi
C.H. Robinson, Gebrüder Weiss,
Raben Group, Waberer’s International,
DSV, Honeywell, Dexion, Ehrhardt +
Partner Group, Kuehne + Nagel etc,
pre cum și să viziteze fabricile
Mercedes-Benz sau Szentkirályi
Mineral Water. 

Premiul de Excelență
în Logistică și
Supply Chain
Premiul pentru Excelență în Logis -

ti că și Supply Chain a fost stabilit în
2013, pentru a onora, recunoaște și
pro mo va realizări de excepție din do -

me niul logisticii și al supply chain-ului
și pentru a încuraja profesioniștii din

domeniu să-și consolideze dezvoltările
în regiunea ECE, care se află în creș -
t e re rapidă. Producători, retaileri și
furnizori de soluții din toate sectoarele
industriei pot aplica pentru acest tro -
feu, putându-și înscrie cele mai inova -
ti ve proiecte și metode până la data
de 3 octombrie 2016. 

Pentru mai multe informații și
pentru înscrierea în competiție, sunteți
invi tați să accesați website-ul:
www.translogconnect.eu.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTIHENKEL

Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 82)

1. Ca stiluri de negociere
internațională, întâlnim:

a. Stiluri occidentale/orientale
b. Stiluri regionale
c. Stiluri naționale
d. Stiluri mondiale
2. E-negocierea reprezintă:
a. Cumpărarea de pe internet
b. Plata prin internet
c. Negocierea intermediată de

tehnologie avansată în
domeniul comunicațiilor

d. Negocierea față în față, cu
ajutorul calculatorului

3. Metoda SMART se aplică în:
a. Stabilirea obiectivelor
b. Selecția furnizorului
c. Alegerea strategiei 

de negociere
d. Optimizarea bazei furnizorilor

Întrebările lunii AUGUST (etapa 81) şi răspunsurile corecte:

1. SOP este un proces:
a. Matematic
b. Informatic
c. Decizional - CORECT
d. Anual

2. Planificarea resurselor de
materiale este: 

a. Un sistem de planificare și control;
un sistem computerizat de
informații, dezvoltat în mod
specific pentru a ajuta producătorii
să facă managementul

materialelor cu cerere dependentă
și să programeze comenzile de
reaprovizionare - CORECT

b. Un proces folosit numai în firmele
de construcții; un sistem de
planificare și control

c. Un sistem computerizat de
informații, dezvoltat în mod specific
pentru a ajuta producătorii să facă
managementul materialelor cu
cerere dependentă și să
programeze comenzile de
reaprovizionare; un plan folosit
numai de departamentul de achiziții

d. Un proces folosit numai în firmele
de construcții; un plan folosit
numai de departamentul de
achiziții

3. Următoarea regulă
de determinare a lotului
generează nivele de stoc
medii ridicate:

a. FOQ - CORECT
b. POQ
c. BOQ
d. L4L

Fiecare întrebare are 
un singur răspuns corect. 

Puteți răspunde, până pe 10 octombrie,
prin e-mail, la adresa

redactie@ziuacargo.ro, menționând
variantele de răspuns și datele de

contact (nume, telefon, e-mail), sau direct
pe site-ul nostru, www.ziuacargo.ro, pe

pagina dedicată concursului.
Câștigătorii ediției din septembrie și
variantele corecte de răspuns vor fi

publicate în numărul din octombrie al
revistei ZIUA CARGO.

Câștigătorii lunii AUGUST
Marius Mitrache, Dumitru Stancu și Ionela Georgescu

Ei au fost aleși, prin tragere la sorți, dintre concurenții care au
răspuns corect la întrebările lunii august, cea de-a 81-a etapă a
concursului de logistică.

Lista concurenților care au răspuns corect:
Dumitru Stancu, Vasile Țabîră, Ionela Georgescu, Attila Turi,
Marius Mitrache și Radu Cănănău.

Concursul de cunoştinţe generale în
domeniul logisticii, lansat de ZIUA CARGO

şi compania de consultanță şi training în
logistică Supply Chain Management Center,

continuă cu etapa a 82-a. În fiecare lună,
publicăm 3 întrebări tip grilă, pentru ca, în

luna următoare, să dăm publicităţii
variantele corecte de răspuns. Câștigătorii

sunt stabiliţi, prin tragere la sorţi, dintre
persoanele care răspund corect.

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (82)
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TAXIURI AUTORIZATE
LA OTOPENI

Peste 2.500 de taxiuri au fost
autorizate să preia pasageri de la
Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” Otopeni, atât prin
intermediul dispozitivelor touch-
screen (la comandă), cât şi direct

din faţa terminalului Sosiri, pe
principiul „primul venit, primul plecat
în cursă”. De la 1 septembrie,
accesul taxiurilor neautorizate a fost
interzis în staţiile taxi, la solicitarea
Poliţiei Transporturi, ca urmare a
numeroaselor incidente. La etajul
aeroportului, staţionează taxiurile
pentru comandă, respectiv taxiuri
care practică un tarif de maximum

1,40 lei/km, iar, la parter, este staţia
pentru taxiuri autorizate, indiferent
de tariful practicat.

PROMOȚIE DE TOAMNĂ

Air France KLM a lansat promoția
de toamnă, ce include peste 90 de
destinații la prețuri reduse cu până
la 45% la biletul de avion.  Sunt
reduceri semnificative la destinații
precum India, Africa de Sud, China,
Columbia, Brazilia, insulele din
Caraibe, SUA, Canada și multe alte
țări, de pe toate continentele lumii.
Concret, prețul unui zbor către Asia
și Africa începe de la 499 euro, către
Caraibe și Oceanul Indian - de la
598 euro, iar către America de Nord
- de la 585 euro. Destinațiile-vedetă
sunt cele din America Centrala și de
Sud, pentru care pasagerii au acces
la prețuri precum 598 euro pentru
Panama, sau 599 euro pentru
Bogota. Amsterdam, Paris si
Stockholm se regăsesc și ele în
ofertă, la prețuri foarte bune:
Amsterdam, de la 129 euro, Paris,
de la 169 euro, și Stockholm, de la
159 euro, cu toate taxele incluse. 

VÂNZĂRILE AUTO PE
PLUS

În primele 8 luni, au fost vândute
87.447 mașini, dintre care 70.606 au
fost autoturisme (+14,8%) iar 16.841
vehiculele comerciale (marfă și
persoane) – cu 21,9% mai multe față
de aceeași perioadă a anului trecut,
potrivit APIA. La autoturisme, topul
pe mărci este condus de Dacia, cu
20.968 unități (29,7% cota de piață,
-3,7% față de perioada similară din
2015), urmată de Volkswagen (7.384
unități, 10,5% cotă de piață,
+18,7%), Skoda (6.611 unități, 9,4%
din total piață, +20,2%), Renault
(5.243 unități, 7,4% cotă de piață,
+41,4%), Ford (4.362 unități, 6,2%
cotă, +12,1%) și Opel (3.325 unități,
4,7% din total piață, +41,6%). Cu
cele 9.315 unități (-10,1%
comparativ cu 2015) livrate pe piața
autohtonă, Dacia Logan este cel mai
bine vândut model, urmat de Dacia
Sandero, cu 4.433 unități (+17,3%),
Dacia Duster, cu 3.704 unități
(-12,4%), Skoda Octavia (2.784
unități, +9,8%) și Renault Clio (2.159
unități, +52%). În luna august, au

Ministerul Transporturilor
pregăteşte modificarea HG
69/2012, fiind vizate
reglementări privind
transportul de persoane prin
servicii regulate. Propunerea a
fost publicată pe site-ul
ministerului în data de 12
septembrie şi modifică
încadrarea situaţiei în care
transportatorul pleacă în cursă
din capătul de traseu la alte ore
decât cele înscrise în graficul
de circulație. Abaterea va fi,
astfel, sancţionată prin
suspendarea licenţei de traseu,
și nu a licenţei de transport,
așa cum este prevăzut în
legislaţia actuală. „Măsura
administrativă de suspendare
a licenței de transport/licenței
comunitare este una foarte
drastică, având drept
consecință faptul că, pe
perioada de suspendare (30 de
zile), operatorul de transport
rutier sancționat nu mai poate
desfășura nicio activitate de
transport rutier. Aceasta poate
afecta un număr semnificativ
de persoane (angajați ai
operatorului de transport rutier,
sau călători, beneficiari ai
transportului) și ar trebui
aplicată în cazurile cele mai
grave de nerespectare a
legislației din domeniul
transporturilor rutiere. În cazul
contravenției prevăzute la art. 3
pct. 4 din H.G. nr. 69/2012, sunt
individualizate două fapte
(efectuarea transportului rutier
contra cost, prin servicii
regulate, în alte zile decât cele
înscrise în graficul de
circulație, sau plecarea în
cursă din capătul de traseu la
alte ore decât cele înscrise în
graficul de circulație) care
atrag aceeași măsură
administrativă de suspendare
a licenței de transport/licenței
comunitare. Din practică, s-a
constatat că efectuarea
transportului rutier contra cost,

prin servicii regulate, în alte
zile decât cele înscrise în
graficul de circulație,
reprezintă o faptă clar
intenționată, care denotă
nerespectarea, cu rea-credință,
a legislației și poate fi asimilată
cu efectuarea unui transport
nelicențiat. În schimb, plecarea
în cursă din capătul de traseu
la alte ore decât cele înscrise în
graficul de circulație poate
avea la bază situații care nu
sunt imputabile în totalitate
operatorului de transport rutier,
iar, în acest caz, măsura
administrativă de suspendare
a licenței de transport/licenței
comunitare poate fi
considerată disproporționată”,
se arată în motivarea actului
normativ. Potrivit
documentului citat, în cazul
contravenției: plecarea în
cursă din capătul de traseu la
alte ore decât cele înscrise în
graficul de circulație, poate fi
aplicată o măsură
administrativă mai blândă,
respectiv cea de retragere a
licenței de traseu, care, însă,
menține un caracter
proporțional și de descurajare
în raport cu fapta săvârșită. De
asemenea, proiectul de
modificare a HG 69/2012
stabileşte sancţionarea
neîndeplinirii obligaţiei de a
deține la sediu documentul de
control, în original, reîntregit
dacă a fost folosit în totalitate,
şi foile de parcurs pentru
documentul de control aflat în
exploatare, în cazul
transportului de persoane prin
servicii ocazionale, în trafic
naţional şi internaţional, pentru
anul în curs şi anul precedent.

SCHIMBĂRI PENTRU TRANSPORTUL REGULAT
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fost comercializate 11.578
autovehicule (+25%), din care 9.324
autoturisme (+14,8%) și 2.254
vehicule comerciale (+19,5%).
Producția națională de autovehicule
a înregistrat un total de 240.005
unități în primele 8 luni, în scădere
cu 6,5% comparativ cu același
interval din 2015.

NOI CURSE WIZZ AIR
Wizz Air introduce două rute noi, din
13 şi 16 decembrie, de la Bucureşti
spre Hanovra (Germania), în zilele
de marţi şi sâmbătă, şi spre Billund
(Danemarca), luni şi vineri. Biletele
sunt disponibile pe site-ul companiei
şi pot fi rezervate cu preţuri
începând de la 109 lei. Billund este
oraşul de origine al Lego Group şi
cunoscut, totodată, pentru parcul
tematic Legoland. Hanovra devine
al 124-lea aeroport din reţeaua
Wizz. Compania oferă, în prezent,
118 rute către 16 ţări, iar, o dată cu
noile destinaţii, va oferi, din
Bucureşti, 45 de rute către 18 ţări.
Wizz Air a avut, anul trecut, 4,5
milioane de pasageri, pe rutele pe
care le operează din şi spre
România, iar, pentru acest an,

estimează 6 milioane de pasageri.
Până la sfârşitul anului, Wizz Air va
creşte flota la 20 de aeronave în
ţară şi va opera de la 9 aeroporturi,
dintre care 7 baze operaţionale
deservite de flota Wizz. 

RYANAIR LA TIMIȘOARA 

Prima bază aeriană din România (și
a 78-a în total) a Ryanair s-a
deschis, pe 1 septembrie, la
Aeroportul „Aurel Vlaicu” din
Timișoara. Iar compania a lansat
orarul Vara 2017, cu 7 rute noi către
Berlin (2 x săptămână), Bruxelles
(3), București (12), Dusseldorf (2),
Frankfurt (2), Milano BGY (5) și
Londra STN (zilnic). În total, 33
zboruri săptămânale și 600.000 de
clienți pe an. Totodată, compania
aeriană susține 450 locuri de muncă
pentru aeroport. Clienții trebuie să
se aștepte la viitoare îmbunătățiri,

parte a programului Ryanair „Always
Getting Better”, care include multe
alte rute noi, dezvoltări digitale, noi
interioare ale aeronavelor și multe
tarife reduse.

DESTINAȚII NOI DIN
TIMIȘOARA

Începând cu 1 septembrie,
Aeroportul Internaţional „Traian
Vuia” Timişoara a introdus destinaţii
noi, care fac posibile legături cu
aeroporturi importante din Europa,
respectiv Londra-Stansted, Berlin,
Dusseldorf-Weeze. Totodată, de la 1
octombrie, pasagerii vor avea
posibilitatea să călătorească spre
destinaţiile Iaşi şi Cluj, operate de
compania aeriană Blue Air.
Aeroportul a fost tranzitat, în luna
iulie, de un număr record de
101.423 pasageri, față de 95.621 în
aceeaşi lună din anul trecut.
Administraţia aeroportului estimează
că, până la sfârşitul anului, se va
depăşi numărul de 1,1 milioane de
pasageri îmbarcaţi/debarcaţi,
creându-se premise favorabile
pentru un număr de pasageri de
aproximativ 1,5 milioane, în 2007.



............................................................................................................................................ septembrie 201668

EE
VV

EE
NN

IIMM
EE

NN
TT

NNoouull  MMeerrcceeddeess--BBeennzz
CCoonneeccttoo  îînn
PPrreemmiieerrăă  MMoonnddiiaallăă
Autobuzul cu podea joasă
Mercedes-Benz Conecto a
câștigat, în numai 10 ani,
aprecierea în multe zone de pe
glob, cu precădere în Europa
Centrală și de Est, precum și în
Turcia și Asia Centrală. Noul
model combină tehnologia
extrem de sofisticată cu
podeaua joasă, mișcare
realizată la standardele
Mercedes-Benz.
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D upă ani de glorie, în care au
fost comercializate peste
3.000 de unități, a venit mo -

men tul introducerii unui nou model,
ce păstrează punctele forte familiare
ale modelului anterior, completân du-le
cu tehnologii de ultimă generație.

Maximizarea nivelului
de economie
Noul Conecto nu este orientat, în

mod sistematic, numai către redu ce rea
costului total înregistrat cu ve hi cu lul
(TCO), dar combină acest lucru cu
emisii minime de noxe, încadrân du-se
în standardul Euro VI, și benefi cia ză
de cele mai noi tehnologii în ma te  rie
de șasiu și tren de rulare. Toto dată,
nivelul de siguranță a fost crescut, dar
și confortul, care a devenit impresio -

nant, atât pentru pasageri, cât și pen -
tru șofer, care beneficiază de un post
de conducere extrem de ergono mic.
Toate aceste elemente combinate duc
la un produs de calitate al con struc  to -
rului german, axat pe mini mizarea cos -
turilor cauzate companiei de trans port.

Motorizări 
de ultimă oră
O gamă de motoare de ultimă ge -

nerație, atât diesel cât și alimentate cu
gaz natural, eficiente și prietenoase
cu mediul înconjurător, alături de cos -
turi reduse de întreținere și intervale
de service mari, reprezintă avantajele
principale, din punct de vedere tehnic,
ale noului Conecto. Modelul Conecto
G, articulat, beneficiază de cea mai
eco nomică generație a motorului OM

470. Acesta are un litraj de 10,7 l, 360
CP și un cuplu de 1.700 Nm. Opțional,
Conecto poate fi echipat, în premieră,
și cu un propulsor cu de gaz natural,
cu emisii de noxe și zgomot reduse.
Astfel, noul model devine și mai atrac -
tiv pentru piețele tradiționale unde se
folosește gazul natural drept combus -
tibil, precum Turcia sau Europa de
Est. Totuși, Mercedes-Benz va conti -
nua să furnizeze și modelul precedent
de pro pulsor, în piețele în care există
o cere re pentru astfel de unități, având
un nivel al emisiilor conform Euro III.
Pentru modelul nearticulat, este dis -
po nibil și propulsorul OM 936, ce are
o cilindree de 7,7 l, 299 CP și poate
dezvolta un cuplu maxim de 1.200
Nm. Ambele tipuri de motoare sunt
cuplate cu o cutie de viteză automată,
cu 6 ra poar te.



Focus pe pasageri
Varianta de autobuz nearticulat,

cu trei uși, are motorul amplasat ver -
ti cal, în partea din stânga – spate și
mă soară 12,13 m, aceasta fiind cea

mai populară versiune de Conecto.
Al ternativa este autobuzul articulat de
18,12 m, Conecto G, ce derivă din
varianta standard, dar care are 4 uși
de acces și trei axe. Lățimea și înăl -
ți mea autobuzelor este identică, 2.550

și, respectiv, 3.120 mm. Ambele pot
fi echipate cu propulsoare diesel sau
cu gaz natural, diferența fiind că, în
cazul acestora din urmă, rezervoarele
de gaz vor fi dispuse la vedere, dea -
supra autobuzului. Cu o masă optimi -
za tă și echipat cu motoare ușoare,
Conecto traduce această rezervă în
mai mult spațiu dedicat pasagerilor.
Versiunea cu motor diesel are o ca -
pa citate de până la 101 de pasageri,
în caroseria de autobuz clasic, și de
148 de pasageri, în versiunea articula -
tă. La autobuzele alimentate cu gaze
naturale, Conecto NGT și Conecto G
NGT capacitatea diferă, acestea a -
vând loc pentru 99, respectiv 158 de
pasageri. 

Caracteristici ale echipa men telor
care afectează în mod sem ni ficativ
ma sa, cum ar fi sistemul de aer con -
di ționat, conduc la reducerea capa ci -
tă ții de încărcare cu până la zece per -
soane. Un alt motiv pentru marea
ca pa citate de transport oferită este as -
pectul habitaclului, în versiunea stan -
dard, acesta având mai puține locuri
pe scaune și mai mult spațiu pen  tru
pasagerii ce călătoresc în pi cioare.
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La bord
Așezați pe scaunul șoferului,

remar căm instrumentele sofisticate și
tas tatura încastrată în volan, dar și
fermitatea planșei de bord, ce se

bucură de un design curbat, elegant.
Butoanele și elementele de control
sunt preluate de la Citaro, dar aran -
ja rea lor vizuală este diferită. Intercalat
între cadranele rotunde este display-ul
color, care prezintă o multitudine de

in formații adiționale, acesta fiind ope -
rat cu ajutorul tastaturii, ce-și face loc
în volanul cu patru spițe.

Modulul 
de recuperare 
a energiei
Acest modul este opțional și are

rolul de a înmagazina energia pe care
autobuzul o produce în momentele
când rulează liber. Acest surplus de
putere este „întors” către motor, în mo -
mentele când se accelerează. Pe lângă
economia de carburant pe care o
produce, există și alte efecte pozi ti ve,
asemenea reducerii stresului la care
este supus alternatorul, mărin du-i,
astfel, durata între intrările în service.
Această tehnologie este ca pa bilă de a
reduce consumul de ca r bu rant și
emisiile de CO2 ale lui Conecto cu
peste două procente, în func ție de
condițiile de utilizare ale ve hi culului. 

Siguranța 
înainte 
de toate
Constructorul german dorește să

fie un exemplu, atunci când este vorba
de siguranță. Mulțumită noului sistem
de suspensie independentă pentru
puntea față, autobuzul urban cu podea
joasă este sigur și confortabil pe drum.
Varianta nearticulată este, chiar, ca -
pa bilă de a ieși din situații dificile,
atunci când este echipată cu sistemul
ESP, care nu se află în dotarea stan -
dard, dar este disponibil la cerere. Un
alt sistem care-și aduce contribuția la
nivelul ridicat al siguranței este limi -
tatorul de articulație ATC (Articulation
Turntable Controller), montat standard
pe autobuzele articulate, fiind un
element unic în acest segment. Acesta
ajută la manevrarea mai bună a auto -
bu zului, în timp ce sunt executate vira -
je, și stabilizează vehiculul în situații
extreme de rulare, în mod similar unui
sistem ESP, iar noua platformă elec -
tr onică B2E asigură baza necesară
pentru ca acest sistem să funcționeze
în parametri optimi. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Fișa tehnică
Model: Connecto / Connecto G
Motorizare: OM 936 / OM 470
Capacitate cilindrică: 7,7 / 10,7 l
Putere: 299 / 360 CP
Cuplu maxim: 1.200 / 1.700 Nm
Transmisie: automată, 6 trepte
Dimensiuni (L/l/h): 1.213(1.812) / 2.550/ 3.120 mm
Capacitate transport: 101 / 148 pasageri
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Road-trip
românesc (III)

D upă ce am luat pulsul stațiunii
Sovata, care ne-a lăsat o im -
pre sie plăcută, în ciuda aș -

tep tărilor noastre, am pornit pe ultimul
seg ment al călătoriei, cel care urma
să ne aducă acasă, într-un final.

Parcul Național
Defileul Jiului
Din Sovata, am ieșit pe DN13A,

spre Târnăveni, iar, de acolo, am intrat
pe DN14B spre Blaj. Din Blaj, am mers
spre Sântimbru, unde ne-am in ter sec -
tat cu E81, care ne-a trecut prin Alba
Iulia și ne-a dus la Sebeș. Aici, am
ales să continuăm pe DN67C, adică
să intrăm pe Transalpina. Din păcate,
vre mea nefavorabilă ne-a stricat cal -
cu lele legate de anumite opriri pro -
gra mate pe traseu. La jumătatea
Trans alpinei, când am ajuns la
Obârșia Lotrului, am virat 90 de grade
la dreapta, spre Petroșani. Scopul a
fost să ajungem pe Defileul Jiului, un
drum spectaculos, dar periculos. 

Din Petroșani, am intrat pe
DN66/E79, o șosea clasificată ca fiind
eu ropeană, dar care, cel puțin pe acel
seg ment, nu-și merită numele. E

drept, în perioada imediat următoare
călă toriei noastre, CNADNR a anunțat
lucrări de reabilitare, dar nu știm rezul -
tatul acestora. Încă din acea perioadă
(finalul lunii iunie), drumul „prezenta
șantiere” la un interval de „n” kilometri,
fapt care prevestea reabilitarea, dar
până nu vom ajunge din nou pe DN66
nu ne putem pronunța. 

Dar să revenim la Defileu și la ele -
men tele pe care le-am regăsit pe
drum, în afara gropilor și a șantierelor.
La intrarea în Defileul Jiului, se pot
distinge ruinele Mănăstirii Vișina, cti -
to rie a domnitorului Mircea cel Bătrân
(1386 - 1418), care are ca hram Sfân -
ta Treime. Un alt punct de interes de
pe traseu a fost reprezentat de Mănăs -
tirea Lainici, care are ca hram Intrarea
în biserică a Maicii Domnului, aceasta
fiind situată la aproximativ 35 de kilo -
metri distanță de Târgu-Jiu, pe malul
stâng al Jiului. Construcția mănăstirii
s-a realizat între 1812 și 1847, de
către boierii din regiune, pe un deal
care domina Defileul Jiului. În interiorul
acesteia, sunt adăpostite fresce da -
tând din 1860, precum și un iconostas
compus din icoane realizate în stil
bizantin. Acestea sunt doar câteva

dintre punctele de interes ce sunt găz -
duite de Parcul Național Defileul Jiului,
arie protejată din 2005, ce măsoară
o suprafață totală de 11.127 ha. 

Baia de Fier
De-a dreptul captivant peisajul

întâlnit pe Defileu, chiar dacă, spre
Târgu-Jiu, se cam înserase și vizib il -
i ta tea a scăzut. Odată ajunși în oraș,
ne-am hotărât să ne oprim și să cău -
tăm cazare pentru acea seară, un -
deva, pe Transalpina. Din păcate, fiind
vorba de o seară din week-end,
destinații precum Novaci sau Rânca
s-au dovedit a fi neîncăpătoare (!!),
cel puțin variantele de cazare agreate
de noi. Din fericire, am putea spune
acum, am deviat de la traseul inițial,
care presupunea revenirea pe Trans -
al pina, tot spre Obârșia Lotrului, dar
din partea opusă. Am găsit ceva liber
și convenabil în stațiunea Baia de Fier,

Acest ultim episod al „foiletonului” dedicat excursiei prin
România marchează și încheierea călătoriei. De-a lungul
itinerariului, am putut vedea frumusețile țării, dar și o parte
din problemele sale reale.

Transalpina

Baia de Fier
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pe care niciunul dintre noi nu o cunoș -
tea. Era deja noapte, iar peisajele erau
din ce în ce mai greu de distins. Cu
toa te acestea, vizavi de vila unde
ne-am cazat aveam muntele „de stra -
jă”. Iluminat corespunzător, acesta
ne-a oferit o priveliște minunată și ne-a
făcut să nu mai uităm vreodată de
Baia de Fier. 

După o zi plină de kilometri (apro -
xi mativ 400 parcurși), de ploi și de
peisaje memorabile, am căzut lați, dar
cu o senzație de oboseală plăcută,
greu de descris în cuvinte. 

A doua zi, am constat că imediat
lângă intrarea vilei (numită de către
pro prietari Vila Nico) unde am fost ca -
zați, se regăsea accesul către Peștera
Muierilor, prima peșteră electrificată
din România. Un obiectiv pe care nu
l-am avut pe listă, dar, fiind „la botul
ca lului”, nu-l puteam rata. Peștera a
fost sculptată în calcarele mezozoice
de pe marginea sudică a Masivului
Parâng, de către râul Galbenul. Cu o
is torie foarte bogată, din timpuri stră -
vechi, aceasta a adăpostit, în timpul
războaielor, copii și femei, atunci când
bărbații erau plecați la luptă, de aici
trăgându-i-se și numele. Având o lun -
gime de aproximativ 7.000 m, peștera
este dispusă pe mai multe niveluri.
Nivelul inferior constituie rezervația

speo logică, împărțită în două sectoa-
re: cel de Nord (1.500 m) și cel Sudic
(880 m). La 40 m înălțime, se află
etajul superior, amenajat pentru turiști,
cu o lungime de 573 m. Acesta ajunge
până la lungimea de 1.228 de metri,
dar este vorba de o rețea de diver ti -
cule, foarte greu accesibilă. Cu toate
acestea, se încearcă să se facă astfel
încât accesibilitatea să fie mai facilă.
Intrarea se făcea din oră în oră, iar
durata vizitei a fost tot de aproximativ
o oră. Am început ziua bine, ne-am
luat bonusul de natură și am pornit
mai departe. 

Am revenit pe Transalpina, am tre -
cut prin Novaci și, apoi, Rânca, înțe -
le gând și de ce nu am găsit cazare
acolo cu o seară înainte, dar totul a
fost spre bine pentru noi, fiind extrem
de încântați de Baia de Fier. Am ajuns
din nou la Obârșia Lotrului, dar, de
aceas tă dată, am ales să mergem în

di recția opusă față de cum o făcusem
cu o zi în urmă. Am intrat pe DN7A,
spre Râmnicu Vâlcea, fiind acom pa -
niați de Lacul Vidra, pe partea stângă
a drumului, o bună perioadă. Din p ă -
cate, nici pe aici șoseaua nu este la
standarde înalte, dar, după câte am
văzut în primele trei zile, parcă nici nu
am mai avut putere să remarcăm con -
di țiile neprietenoase de drum. Am
trecut prin Voineasa, Mălaia și ne-am
„prins în hora” de pe DN7. Odată
ajunși pe Valea Oltului, ne simțeam
deja cu un picior acasă, în București. 

N-a durat prea mult până când am
ajuns înapoi în Capitală. Ca întot dea -
una, drumul de întoarcere pare mai
scurt, dar aduce cu el un sentiment
de nostalgie a zilelor trecute. Bine
te-am găsit, București!

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Lacul Vidra

Peștera Muierilor

Obârșia 
Lotrului
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 septembrie-14 octombrie
15 septembrie
� Zile naționale: Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua (proclamarea
independenței - 1821). 
� 1831: În New Jersey, a circulat
pentru prima oară locomotiva John
Bull, cea mai veche locomotivă cu
abur din lume încă în funcțiune. 

� 1890: Debutează amplele lucrări
de regularizare a cursului Dunării la
Porţile de Fier.

16 septembrie 
� 1836: Domnul Ţării Româneşti,
Alexandru Ghica, instituie, ca
monedă a ţării, leul, unitate
teoretică de cont, având curs fixat la
60 de parale.
� 1908: În orașul Flint, din statul
american Michigan, sunt puse
bazele General Motors Corporation.

20 septembrie 
� 1459: Prima mențiune
documentară a cetății Bucureștilor,
într-un hrisov al lui Vlad Țepeș
redactat în slavonă, limba oficială
de cancelarie a Țării Românești.
� 1702: A fost inaugurat Palatul de
la Mogoşoaia, aşa cum stă scris pe
pisania din foişorul de pe latura de
răsărit a palatului.
� 1968: Inaugurarea Uzinei de la
Pitești, prima uzină de autoturisme
din România.
� 1974: Inaugurarea oficială a
drumului național Transfăgărășan,
magistrală cu o lungime de peste
90 km, situată la altitudinea de
2.040 m.

22 septembrie 
� Ziua Europeană fără Mașini - în
fiecare an, în centrul marilor orașe
europene, traficul este oprit pentru
câteva ore, astfel încât localnicii se
pot bucura de orașul lor, mai liniștit
și mai puțin poluat. România este
semnatară a acestei declarații din
anul 2001.
� 1904: Cursă automobilistică,
organizată de ACR, pe traseul
București-Giurgiu-București, una din
primele din țara noastră și din
această parte a Europei. Cursa a
fost câștigată de George Valentin
Bibescu, care a obținut cea mai
mare viteză de până la acea dată în
Europa, într-o cursă pe soselele
publice, cu un autoturism Mercedes
de 40 CP.
� 1981: Inaugurarea oficială a
trenului de mare viteză francez
Train à Grande Vitesse (TGV).

1 octombrie 
� Zile naționale: China, Cipru,
Nigeria.
� 1908: Henry Ford a început
comercializarea primului automobil
de serie, denumit „Model T”; prețul
acestui vehicul era, la vremea
respectivă, de 825$.

3 octombrie
� Ziua Națională a Germaniei.
� 1990: Reunificarea Germaniei:
Germania de Est aderă la Germania
de Vest.

5 octombrie 
� 1905: Wilbur Wright realizează cu
avionul Wright Flyer III un zbor de
peste 38,6 km în 39,5 minute, la
acea dată cel mai lung zbor cu un
avion alimentat. 

7 octombrie 
� 1883: S-a inaugurat Castelul
Peleș.
� 1919: Ia ființă compania
Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij (KLM). Este cea
mai veche companie aviatică încă
operațională.

10 octombrie 
� 1857: Începe construcţia clădirii
actualei Universităţi din Bucureşti,
conform planurilor arhitectului
Alexandru Orăscu.
� 1901: Primul traseu parcurs în
circuit, în apropierea Parisului, de
dirijabilul construit de inginerul și
inventatorul brazilian Alberto
Santo Dumont (n. 1873 – d.
1932).
� 1967: Intră în vigoare Tratatul
privind utilizarea pașnică a
spațiului cosmic pentru următorii
60 de ani, semnat de către
URSS, SUA și Marea Britanie la
27 ianuarie 1967.

14 octombrie 
� 1802: În Țara Românească a
avut loc un puternic cutremur de
pământ, cel mai mare seism din
România, consemnat de
documente. Cutremurul s-a
produs în Vrancea și se apreciază
că a avut o magnitudine de 7,7-
7,9 grade. Și Bucureștiul a fost
grav afectat, aici prăbușindu-se
Turnul Radu Vodă, Hanul Șerban
Vodă, o parte din Turnul Colței și
multe alte construcții. (14/26)
� 1947: Pilotul american Chuck
Yeager zboară cu un Bell X-1
devenind primul om care a zburat
cu viteză mai mare decât a
sunetului.






