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A facerea mergea foarte bine.
Avea închiriat un loc perfect
- ieftin, pentru că era chiar în

partea cea mai îndepărtată față de in-
trarea în spațiul expozițional, însă bine
plasat, între două pavilioane ocupate,
tot anul, de doi mari producători de
mașini. Aproape toți clienții celor doi
producători, care vizitau pavilioanele,
își cumpărau hotdog.

Toată lumea era mulțumită și an-
treprenorul nostru ajunsese să creadă
că deține o clientelă numeroasă și sta-
bilă - toate semnele îl încurajau în
acest sens.

Însă, la un moment dat, directorul
de marketing s-a schimbat la una din-
tre companii, iar noul manager a avut
o idee genială - să ofere tuturor celor
care le vizitează pavilionul câte un
hotdog gratuit. Beneficiile au fost
extraordinare - numărul celor care au
vizitat pavilionul cu hotdog gratis a
crescut semnificativ, cei care mergeau
la concurență au fost mai puțini, iar
costurile au fost considerate nesem-
nificative, noul director fiind chiar pre-
miat pentru reducerea bugetului de
promovare, în condițiile în care poten-
țialii clienți crescuseră.

Bineînțeles, vânzătorul de hotdog
a falimentat aproape imediat. Era un
jucător prea mic pentru a face față
unei asemenea provocări. Sau, poate,
pasivitatea a fost principala cauză a
eșecului. Dacă ar fi diversificat oferta
de produse, ar fi fost mult mai com-
plicat și mai costisitor pentru produ-
cătorul de mașini să îi copieze activita-
tea și, poate, nu ar fi dat curs unui
asemenea proiect.

Sau, poate, relația încordată... În-
clin totuși să îl cred pe vânzătorul de
hotdog când afirmă că avea o relație
excelentă cu ambii producători de ma-
șini, se respectau și, chiar, se apre-
ciau, în condițiile în care angajații am-
belor firme erau clienți fideli.

Și atunci? Ne întoarcem la strate-
giile de bază în afaceri (și nu numai)
- intențiile nu contează, ci potențialul!
În principiu, oricine poate face orice,

însă nu se apucă de o activitate nouă,
decât dacă are ceva de câștigat.

Putea vânzătorul de hotdog să an-
ticipeze rolul important pe care produ-
sul comercializat de el îl va juca pentru
niște entități care nici măcar nu erau
clienții lui direcți? Cu siguranță, ar fi
trebuit... Și atunci, putea gândi o stra-
tegie în care să pornească o colabo-
rare benefică, chiar dacă însemna un
parteneriat aparent nefiresc.

Pare atât de „necapitalist”! O firmă
mai slabă, care dă faliment în fața al-
teia, mai puternică, reprezintă o parte
naturală a economiei de piață. Însă, în
cazul nostru, lucrurile nu au stat așa.
Nu a fost o concurență reală, ci, pur și
simplu, produsul nu a mai fost vandabil,
fiind transformat într-un fel de piesă
intermediară în ciclul de producție al
firmei care vindea mașini. Vânzătorul
de hotdog a rămas, pur și simplu, pe
dinafară, ca un șurub tocit ce nu se
mai poate atașa la nici un angrenaj.

O nouă etapă se deschide în eco-
nomie, iar căutarea și dezvoltarea
celor mai bune parteneriate devine
obligatorie, pentru protejarea pieței pe
care activezi.

Este vreo firmă în transport și
logistică care crede că reprezintă mai
mult decât un vânzător de hotdog
pentru marile companii mondiale?
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DKV ESTE PE CREȘTERE,
ÎN ROMÂNIA

DKV Euro Service se află pe drumul
cel bun spre a-și atinge obiectivele în
2016 și înregistrează vânzări
excelente, cele mai bune din istoria
companiei. În ciuda faptului că preţul
la motorină creşte mai lent decât era
preconizat, DKV a înregistrat creșteri
considerabile în toate domeniile de
activitate ale companiei. „În sfera
tranzacțiilor cu carburanţi, am fost în
măsură să compensăm efectele
preţului scăzut al motorinei, și mai
mult de atât. Vedem dovezile acestui
lucru în reţeaua noastră atractivă, cu
724 de staţii partenere în România,
şi în peste 43.000 staţii de carburanți
din Europa. Venim în întâmpinarea
clienţilor care au un interes evident
pentru serviciile premium şi atribuim
o importanţă deosebită selecţiei,
calității, serviciilor şi celei mai bune
consilieri”, a declarat Robert Vass,
Country Manager România și
Ungaria DKV Euro Service. Pentru a
răspunde nevoilor clienților și mai
bine în viitor, DKV se implică din timp
și joacă un rol important în
dezvoltarea de noi produse și
servicii, numărându-se printre
primele care au lansat European
Electronic Toll Service (EETS), un
aparat de bord valabil în toată

Europa, pentru toate taxele în sistem
GNSS și DSRC.

PRIMELE CONTRACTE DE
DESZĂPEZIRE

CNADNR a atribuit contractele de
deszăpezire pentru 4 loturi din cele
10 administrate de DRDP București.
Întreținerea curentă pe timp de iarnă
a drumurilor naționale și a
autostrăzilor se va afla în grija
firmelor câștigătoare, pe o perioadă
de 4 ani (2016 – 2020), iar valoarea
contractelor însumează 137 milioane
de lei. DRDP București mai are în
administrare următoarele loturi: Lot 2
- SDN București Sud, Lot 5 - SDN
Târgoviște, Lot 6 - SDN Ploiești, Lot
8 - Autostrada A1 București - Pitești,
Lot 9 - Autostrada A2 București -
Lehliu, Lot 10 - Autostrada A3
București - Ploiești. Criteriul de
atribuire a contractelor a fost prețul
cel mai scăzut. 
Iată câștigătorii: Lotul 4 SDN Pitești:
Asocierea SC General Trust Argeș

SRL - SC Alpenside SRL, iar
subcontractantul este societatea
Straco Grup. Valoarea totală finală a
contractului se ridică la 39,619
milioane de lei, fără TVA. Lotul 7
SDN Buzău: Asocierea SC Athos
Com SRL - SC Riposta Trans SRL -
SC Ady Comservice SRL. Valoarea
contractului s-a ridicat la 27,863
milioane de lei, fără TVA. Lotul 3
SDN Alexandria: Tel Drum, din
Alexandria. Valoarea contractului
este de 34,998 milioane de lei, fără
TVA. Contractul nu poate fi
subcontractat. Lot 1 SDN București
Nord: Asocierea SC Panriz Impex
SRL - SC Steffi Primex SRL, cu terți
susținători SC Straco Grup SRL și
SC Teo Trans Consulting SRL.
Valoarea contractului este de 34,186
milioane de lei, fără TVA.

CENTURA DE SUD A
CRAIOVEI, APROAPE
GATA

Lucrările la Centura de Sud a
Craiovei, în lungime de 6,3 km, au
ajuns la 97% grad de execuție, iar
directorul general interimar al
CNADNR, Cătălin Homor, promite
să deschidă circulația la sfârșitul lunii
octombrie. În prezent, se execută
lucrări de frezare a mixturilor
asfaltice și de îndepărtare a
umpluturilor de terasamente, în
conformitate cu Proiectul Tehnic de
remediere și se desfășoară pe
sectoarele km 2+700 – km 3+000 și
km 5+450 – km 5+710. De
asemenea, se lucrează la cofrarea și
armarea plăcilor de racordare la
pasajul de la km 5+343 și la
betonarea plăcilor de racordare
precum și la prelungirea gurilor de
scurgere. Lucrările rămase de
finalizat prevăd umpluturi la Culeea 2
– Pasaj CF m 5+343, lucrări
hidrotehnice, racordarea Pasajului
CF cu terasamentele, lucrări de
remediere și consolidare
terasamente și așternere mixturi
asfaltice, marcaje și semnalizare
verticală și lucrări de siguranța
circulației.

REABILITAREA DN 56 CRAIOVA – CALAFAT

CUGETARE
„Judecă un om după

întrebări, nu după
răspunsuri”

Voltaire

Lucrările de reabilitare a DN 56
Craiova - Calafat vor fi
recepționate numai după
încheierea remedierii
defecțiunilor descoperite de
comisia de inspecție a
CNADNR, potrivit directorului
general interimar, Cătălin
Homor, care a inspectat
șantierul. Obiectivele
principale ale acestui proiect
constau în reabilitarea a 80,435
km de drum, 5 poduri, 61
podețe, 8 intersecții la nivel și
a celor 12 spații de parcare
existente, plus construirea a 2
poduri noi. Lotul 1, Craiova –

Galicea Mare (km 0+000 – km
47+000) are o lungime de
46,605 km, în prezent, gradul
de execuție fiind de 98%.
Antreprenorul lucrării este S.C.
Delta Antrepriza de Construcții
și Montaj 93 SRL, iar valoarea
contractului, de 151.444.675,35
lei (fără TVA). Lotul 2, Galicea
Mare – Calafat (km 47+000 –
km 84+020) are o lungime de
33,83 km, iar stadiul fizic al
lucrărilor este de 68%.
Antreprenorul lucrării este
firma Mochlos SA, valoarea
contractului fiind de
81.947.643,47 lei (fără TVA).



Spune-ți părerea!

Despre nevoia de șoferi

Cine mai are
încredere în
proiectele de
infrastructură?

Care este principalul motiv pentru care nu mai sunt
suficienți șoferi pentru industria transporturilor?
1. Condițiile în care lucrează șoferii sunt foarte grele.
2. Companiile străine angajează un număr extrem de mare de șoferi români.
3. Există prea puține preocupări reale pentru atragerea și pregătirea de noi
șoferi profesioniști.
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Puteți transmite
comentariile

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

la secțiunea
„Întrebarea lunii”.

Recent aprobatul Master Plan Ge -
ne ral de Transport al României, pe
ba za căruia Ministerul Transporturilor
va putea accesa fondurile europene
din exercițiul financiar 2014 - 2020, a
re pre zentat subiectul întrebării lunii
tre cute.

Așa cum era de așteptat, majo ri -
ta tea respondenților și-au arătat neîn -
cre dere în ceea ce privește punerea
în aplicare a Master Planului. Prea
mul te promisiuni și hărți trasate cu linii
co lorate au fost prezentate opiniei pu -
bli ce de-a lungul anilor, iar realizările
de pe teren... Deja, amăgirile nu se
uită ușor, însă, ceea ce pare interesant
este că avem un procent consistent
de persoane care au speranțe. Doar
(cred că acesta este cuvântul corect)
59% dintre respondenți au spus „Nu”,
în timp ce 41% dintre cei care au răs -
puns la întrebarea lunii au manifestat
în credere în capacitatea autorităților
de a transforma în realitate Master
Planul. 

Este o revenire a „speranței”, fi -
reas că în fața unui nou proiect major...

... sau poate ceva se întâmplă cu
ade vărat?
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IVECO A LIVRAT PRIMUL
CAMION LNG ÎN
GERMANIA

În cadrul expoziției IAA Hanovra din
această toamnă, Iveco a livrat
primul camion de cursă lungă,
propulsat cu gaz natural lichefiat
(LNG), pentru Germania. Pierre
Lahutte, președintele mărcii Iveco,
și Rainer Bomba, secretar de stat în
cadrul Ministerului Federal pentru
Transport și Infrastructură
Generală, au înmânat cheile
camionului reprezentantului
companiei Ludwig Meyer GmbH &
Co. KG, care a comandat nu mai
puțin de 20 Iveco Stralis NP,
inițiativă care reprezintă primul pas
către utilizarea unor alternative
viabile la propulsia diesel, în
logistica din Germania. Ludwig
Meyer GmbH & Co. KG este un
partener tradițional al Iveco și are o
lungă istorie în a- și demonstra
dedicația pentru inovație în
domeniul vehiculelor electrice și pe
gaz natural comprimat (CNG).
Compania va utiliza cele 20 Stralis
NP în logistica și distribuția de
produse alimentare proaspete, în
zona Berlinului. Meyer Logistik

coordonează, de asemenea,
construcția unei stații de alimentare
cu LNG în partea de Est a Inelului
de Centură al Berlinului. Ministerul
Federal pentru Transport și
Infrastructură a încurajat
achiziționarea aceste flote LNG cu
360.000 euro, fapt care a permis
construcția stației de alimentare. 

RENAULT TRUCKS ȘI
MKR ÎNCEP O NOUĂ
COLABORARE

Renault Trucks și MKR au semnat,
recent, un contract care reînnoiește
un parteneriat început în 2010. Cu
această ocazie, K520 MKR
Adventure, configurat ca vehicul de
raliu și care a terminat pe locul șase
în cea mai recentă ediție a raliului
Dakar, a fost expus la standul
Renault Trucks de la IAA Hanovra.
Echipa The Renault Trucks / MKR
Technology, condusă de către
Mario Kress, a câștigat titlul de vice-
campion european în 2011 și de
campion european în 2010 și 1012.
MKR a decis, recent, să-și asume o
nouă provocare, și anume de a
participa la Raliul Libiei (Maroc), la
Dakar și la raliul Silk Way (Drumul

Mătăsii) - trei noi curse care le
permit camioanelor să fie testate în
condiții extreme. Activitățile off-road
și de rally raid sunt de foarte mare
interes pentru Renault Trucks, în
ziua de astăzi, deoarece MKR
Adventure s-a dezvoltat pe un teren
extrem de dificil, cu care
constructorul era familiarizat, grație
experienței sale extinse din Africa.
Vehiculul K520 4x4 MKR
Adventure, condus de către Pascal
de Baar, a luat parte, anul acesta, la
Raliul Dakar (locul 6) și la Silk Way
(locul 7). Camionul are un motor
capabil să dezvolte o putere de
1.500 CP și un cuplu maxim de
4.200 Nm. În conformitate cu
prevederile legale, viteza maximă
este de 140 km/h. 

HANKOOK ESTE
FURNIZOR OEM PENTRU
SCANIA

Începând din luna noiembrie a
acestui an, Hankook va furniza
anvelope către facilitățile de
producție din Suedia ale
producătorului de vehicule
comerciale Scania. Echipamentul
furnizat va include linia de anvelope
de camioane e-cube MAX pentru
transport de lungă distanță, precum
și SmartFlex, o anvelopă pentru
toate sezoanele, destinată
aplicațiilor de transport pe distanțe
medii, care se potrivește, printre
altele, recent optimizatului model
Scania EURO 6. Începând din
2017, va fi adăugată și linia de
anvelope pentru șantier,
SmartWork. Scania este parte a
Grupului Volkswagen, unul dintre
cei mai mari clienți ai Hankook în
ceea ce privește echiparea
originală, pentru Scania, contractul
concentrându-se pe Europa și
acoperind, în prima fază, 18
dimensiuni în zona 22.5. Planurile
includ echiparea tuturor gamelor de
camioane și autobuze produse în
Europa. Noua cooperare cu
producătorul suedez este cea de-a
doua în cadrul Grupului
Volkswagen pentru Hankook, pe
segmentul vehiculelor comerciale
grele, producătorul livrând deja din
2014 diferite modele de anvelope
către MAN Truck & Bus GmbH.

Uzina Vehicule Dacia de la
Mioveni este condusă, de la 1
octombrie 2016, de
Christophe Dridi. Cu o
experienţă de 23 de ani în
cadrul Grupului Renault şi la
Nissan, Christophe Dridi va fi
responsabil de activitatea de
producţie a modelelor din
gama Dacia, realizată cu
contribuţia a 7.200 de
salariaţi. 
El îl înlocuieşte pe Cornel
Olendraru, care va prelua
postul de director industrial
pentru regiunea Eurasia,
responsabil de performanţa
industrială şi logistică a
Grupului Renault în 3 ţări,
România, Turcia şi Rusia. 
„Sunt fericit să mă alătur
echipelor de la Uzina Vehicule

din Mioveni, leagănul
vehiculelor Dacia. Cornel și
colegii din uzină au realizat o
muncă excelentă. Alături de
colaboratori, voi continua
creșterea și evoluția dinamică
adoptate de uzină, cu scopul
de a continua să fabricăm
vehicule competitive, de o
calitate ireproșabilă, care
răspund exigențelor clienților
actuali și atrag noi clienți”, a
declarat Christophe Dridi.

NOU DIRECTOR PENTRU
UZINA VEHICULE DACIA
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O UG nr. 54/2016 nu prevede o
astfel de metodologie, dar con -
ducerea ASF invocă „trans -

parența sporită în raport cu terții”. Tarifele
maximale trebuie sta bi  lite în termen de
30 de zile de la in tra rea în vi goa re a
ordonanței, adică în 19 oc tom brie, iar,
deocamdată, sunt pre zentate pu blic
numai o formulă de calcul, cri te riile de
risc și datele utilizate în cal culul tarifelor
de primă maxime.

Patronatele din transporturile
rutiere - UNTRR, FORT, APULUM,
APTE 2002 - care au protestat în 15
sep tembrie, reclamă „tertipuri” și cer
apli carea OUG în forma publicată în
Mo nitorul Oficial, fără nicio modificare.
„ASF recurge, din nou, la tertipuri în
sta bilirea tarifelor RCA aplicabile pe
perioada de plafonare de 6 luni, con -
form prevederilor OUG 54/2016. La
întâlnirea cu transportatorii, ASF a pre -
zentat modalitatea de calcul a tarifului
de primă maxim, acceptată de ambele
părți, însă, în proiectul de normă, a in -
clus un nou termen «Delta», cu o de -
fi  ni ție ambiguă, de neînțeles, suscep -
tibil pentru creșterea tarifului în mod
ne con trolabil. Încă o dată, se dovedeș -
te că ASF nu este un partener serios
de discuții și folosește stratageme inco -
rec te, prin care calculează tarifele în
fa voarea asigurătorilor, adâncind criza
din piața RCA”, acuză transportatorii.

Totodată, ei consideră că „în formu -
la actuală, Parlamentul este inca pa bil
să mai emită pretenții în ela bo ra rea
unei legi care să rezolve pro ble ma RCA
transparent și în in te re sul asiguraților,
din simplul motiv că este lipsit de
moralitate”. „După ce a «dor mit adânc»
9 luni, acum vrea, pe final de mandat,
să elaboreze și să adop te Legea RCA.
Guvernul a de mon strat mai mult prag -
ma tism, chiar dacă a reacționat doar
sub presiunea pro tes telor. Astfel, este
mult mai util ca Legislativul să își con -
centreze efor tu rile pentru ca OUG 54
să producă efec te, plafonând tarifele la
un nivel ma ximal pentru minim 6 luni,
ur mând ca, în această perioadă de scă -
dere a pre siunii prețurilor, noul Par la -
ment ales în 11 decembrie să continue

ela  bo rarea noii legi RCA, care va pro -
du ce efecte la finalul perioadei de
aplicare a OUG 54. Aplicarea ordo nan -
ței cu alte efecte decât cele stipulate
expres în Art. 4, alin. 3 din Legea Con -
cu renței nr. 21/1996, respectiv de plafo -
na re a ta rifelor RCA la valori maximale
pen tru o perioadă minimă de 6 luni, va
duce ine vitabil la escaladarea protes -
te lor na ționale în cel mai scurt timp”.

9.129 de petiții
în semestrul întâi
ASF a primit, în primul semestru,

9.129 de petiții, cu 0,84% mai puține fa -
ță aceeaşi perioadă a anului trecut. Cifra
este infimă, la un total de peste 6 mili -
oa ne de mașini înmatriculate, însă expli -
ca ția este simplă: indiferent de câte
eve nimente are un șofer în perioada
ana lizată (tamponare, lovire ușoară în
par care, parbriz spart etc), el figurează
cu o singură reclamație – pe formula
„pe tent unic”. Numărul re dus de recla-
mații arată, însă, în pri mul rând, lipsa
încrederii românilor în ASF, instituție
creată special pentru a supraveghea
piața asigurărilor și a le servi interesele.

Din totalul petițiilor, 88,99% au fost
pentru piața asigurărilor-reasigurărilor.
Cele 8.124 de reclamații au fost înre -
gistrate, în mod unic, per petent, iar,
din ele, au fost analizate și soluționate
4.960, în scădere cu 2,75% față de se -
mes trul întâi din 2015.

Iată ce s-a reclamat: „În 4.023 de
ca zuri, neplata/plata parțială a des -
pă gubirilor/valorilor de răscumpărare
so licitate de către asigurați/păgubiți,
ceea ce înseamnă 81,11% din totalul
pe tiţiilor înregistrate în mod unic per
pe tent, analizate și soluționate. Printre
alte aspecte sesizate de către con su -
ma tori, s-au numărat și solicitări de
recal culare a valorii despăgubirilor,
respec tiv nerespectarea condițiilor
con tractuale/normelor RCA”.

Piața RCA a depășit
2 miliarde de lei 
Potrivit unei analize a ASF, volumul

total al primelor brute subscrise (PBS)
a însumat, în primul semestru (S1), 2,09
miliarde de lei, în creștere cu 33,22%
față de aceeași perioadă a anu lui
precedent. Pe de altă parte, rata daunei
combinate a fost, în tri mes trul al doilea,
cu 104,2% mai mică faţă de aceeaşi
perioadă a anului tre cut (127,08%).

După cum se observă, scumpirea
de până la 400% a polițelor RCA nu
se reflectă în aceeași măsură în dau -
ne le plătite. Abia în al doilea trimestru,
dauna medie a crescut – însă cu doar
11,3%, față de aceeași perioadă a a -
nu lui trecut.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

La două săptămâni de la protestul transportatorilor, în fața Guvernului
și în 22 de orașe din țară, Autoritatea de Supraveghere Financiară
(ASF) a publicat, în dezbatere publică, un proiect de normă privind
metodologia de calcul a tarifelor maxime de primă pentru RCA.

ASF mimează
transparența
în problema RCA

La data închiderii ediției, Mișu Negrițoiu declara pentru Profit.ro că
prețul maximal al RCA ar trebui urcat cu 25%, la 10.000 de lei.
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D espre ce a stat în spatele a -
ces tei mișcări am stat de vor -
bă cu unii dintre organizatori:

Dumitru Blaga, președintele
APULUM Alba Iulia 

„Ieșind în stradă, s-a
produs acel declic în
care oamenii nu mai
erau patroni sau
șoferi, erau colegi
care luptau pentru
același lucru”

„Toată această nebunie a început
în 15 iulie, cu o primă mișcare de pro -
test spontană. După aceea, împreună
cu celelalte asociații, am găsit o me -
to dă inedită să pregătim protestul din
septembrie, organizând, în fiecare luni,
mar șuri lente pe șoselele de centură.
Am constatat că ne organizăm mai
bine și suntem uniți când avem cu toții
ace eași problemă. Ar fi bine ca, pe
viitor, să conștientizăm și să prevenim
aceste momente dificile în care reac -
țio năm noi, ca breaslă. De mult timp,
în cercăm să coagulăm toate patro na -
tele. Deocamdată am reușit cu patru.

Am simțit că acest moment poate con -
stitui o bază solidă pentru a construi.
Puncte de pornire am mai avut, dar,
din păcate, n-au fost stabile; dar, de
acum încolo, chiar dacă vom avea
diver gențe, aceste baze pe care ne
vom stabili puncte de sprijin vor fi
suficient de puternice ca să ducem
mai departe puncte comune. Am înce -
put să ne spunem punctul de vedere,
în zona Alba Iulia, din 2013, când am
pro testat împotriva introducerii licen -
țierii vehiculelor sub 3,5 t, dar ceea
ce s-a întâmplat atunci nu a transmis
aceeași forță ca evenimentele din sep -
tem brie. Am simțit că avem, într-ade -
văr, putere, că putem conta. Am simțit
că am o mare responsabilitate în fața
celor care au ieșit în stradă. Atunci
când vezi o mulțime de oameni, care
te susține și are încredere în tine, vrei
să o răsplătești, să îi arăți că îți pasă,
să o ajuți. Eu cred că o să reușim,
până la urmă, deși, încă, lucrurile nu
sunt tranșate în totalitate, în privința
RCA. Trebuia să arătăm că suntem o
forță, pentru că autoritățile nu ne mai
tra tau cu respectul și cu importanța
pe care ar trebui să o acorde acestei
bresle. 15 septembrie a demonstrat
că suntem o forță, că avem susținere,
că există unitate. Oamenii au simțit,
atunci când s-au unit în stradă, când
au împărțit aceleași simțăminte, că
într-adevăr pot să-și rezolve probleme
în interesul lor și în interesul țării. Pot
spune, din discuțiile cu ceilalți lideri
de asociații și cu oamenii mei din zo -
nă, că toți suntem doritori să mergem
până la capăt – să rezolvăm problema
RCA. Chiar și în momentul în care,
pe 15 septembrie, am decis, la Bucu -
rești, să suspendăm manifestările, ca
urmare a promisiunilor primite din
partea ASF și a Guvernului, oamenii
mei de la Alba Iulia refuzau să plece

acasă, până la rezolvarea problemei.
Aveau deja provizii de apă, de mân -
care, erau pregătiți să rămână în
stradă. Cred că lucrurile încep să func -
țione ze. Chiar dacă, în preziua pro -
testului, am stat în ședință până noap -
tea târziu, planificând fiecare detaliu,
inclusiv faptul că trebuie să ne ocupăm
de oameni, asigurându-le mâncare,
pentru mai multe zile, nu mă așteptam
ca lucrurile să meargă atât de bine.” 

Augustin Hagiu, președinte de
onoare FORT:

„Din punctul de
vedere al organizării,
am schimbat rețeta;
am împărțit
responsabilitățile
unui număr mai mare
de oameni, am trecut
de la comunicarea
prin telefon, la
varianta WhatsApp”

„Pentru organizarea protestului din
5 septembrie, de pe Centura Bucu -
reș tiului, am avut un colegiu director
la începutul lui septembrie. În condițiile

Protestul din 15 septembrie a reprezentat o premieră, pe de o parte
prin participarea întregii țări (București și 22 de orașe), iar, pe de
alta, prin obținerea de către transportatori a plafonării prețurilor
RCA pentru 6 luni. OUG 54 a fost aprobată de către Guvern în
14 septembrie, însă nu a prevăzut tarifele. Transportatorii au aflat
că ASF vrea să fixeze la 18.500 lei prețul RCA pentru un camion de
16 tone clasa B0.  Acesta a fost momentul în care patru asociații
patronale – APTE 2002, APULUM, FORT și UNTRR, - au decis să nu
renunțe la mitingul din Piața Victoriei. După mai bine de șase ore de
protest, ASF a acceptat ca prețul maximal să fie de 7.500 lei.

Povestea
protestului 
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în care presiunea exercitată de pro -
ble ma cu care se confruntau colegii
noștri din sectorul de transport marfă
și taximetrie era foarte mare, ne-am
dat seama că ne vom întâlni în Piața
Vic toriei fără niciun plan. Având expe -
riența în care ni se spusese că nu se
poate face nimic, am decis să facem
o mișcare de amploare, cu vizibilitate,
care să devină un eveniment în sine,
astfel încât, până la marele protest
anun țat pentru 15 septembrie, să ve -
dem ce se întâmplă în relație cu au -
to ritățile. Pentru a atrage atenția am
for țat o participare mult mai mare -
pes te 800 de mașini (taxiuri, autobuze,
microbuze, camioane).

Din punctul de vedere al orga -
nizării am schimbat rețeta; am împărțit
responsabilitățile unui număr mai mare
de oameni, am trecut de la co mu -
nicarea prin telefon, la varianta
WhatsApp și am creat grupuri în care
am chemat să se înscrie trans por ta -
tori. Am format două grupuri, fiecare
cu liderul propriu. Astfel, s-a putut co -
munica rapid și vizibil, informația fiind
transmisă în același timp către toți
par ticipanții. Eu am fost în ambele gru -
puri, dar fără să mă ocup strict de or -

ga nizare; m-am ocupat de relația cu
presa. Pentru a nu crea ideea de dez -
binare între patronate, nu am dat co -
mu nicat de presă nici înainte, nici
după. Manifestația a fost susținută de
FORT, dar nu am vrut să ieșim în evi -
dență. Am simțit, însă, că mesajul
trans mis de presă a ajuns acolo unde
trebuie. Manifestația de pe centură a
de clanșat acțiunile ulterioare. A doua
zi, am fost invitați la Guvern, unde s-a
declanșat procedura privind ordo nan -
ța de urgență, iar la Parlament a în -
ceput să se discute proiectul Legii
RCA. S-au creat premisele ca, pe data
de 14 septembrie, să aibă loc o nouă
întâlnire la Guvern, cu participarea
Con siliului Concurenței, pentru apli -
ca rea Legii concurenței, în ceea ce
privește plafonarea tarifelor pe 6 luni.
Tot pe 14 septembrie, a avut loc un
al doilea eveniment, în Parlament: au -
die rea ASF. La ora 17:00, am con sta -
tat că nu există nicio formă a OUG.
Tot atunci, am primit și informația
privind plafonarea la 18.500 de lei a
primei RCA pentru un camion de 16
tone. Ne-am dat seama că trebuie să
ținem pro testul. Cei din țară și din
București ne cereau să nu ne oprim.

Nu ne-a sur prins deloc că, în final, au
rămas doar 4 patronate.

În dimineața de 15 septembrie, la
ora 5, am verificat Centura și intrările
în București, apoi am ajuns în Piața
Vic toriei. Totul a semănat cu orga ni -
za rea din armată. Fiecare știa ce are
de făcut și toți cei care au anunțat că
vin au fost prezenți. Inclusiv trans por -
ta torii din Suceava au venit, cu auto -
ca rele, la București, chiar din noaptea
res pectivă. Așa a început manifestația.
(...)

După emiterea OUG, Guvernul a
mutat responsabilitatea la ASF. Am
avut o discuție cu președintele ASF,
Mișu Negrițoiu, care a acceptat să for -
măm o delegație pentru discuție. Am
refuzat să merg, pentru că era nevoie
de mine în Piața Victoriei. Am insistat
ca delegația să vină cu un material
scris, am explicat oamenilor că pla fo -
na rea până în 7.500 lei este bună și,
ca atare, toată lumea a înțeles că sun -
tem pe drumul cel bun. (...)

Presiunea este mare, în con ti nua -
re, și suntem conștienți că va veni și
din afara României, însă ordonanța
trebuie să-și producă efectele. S-a
format o echipă, s-au redactat comu -
ni cate împreună, fără să se țină cont
de orgolii. Trebuie ca decizia ma jo ri -
tară să primeze. (...)

Trebuie constituită o primă
confederație la nivel național,
în care fiecare să vină cu ce
poate. 

Dar, pentru aceasta, este nevoie
să se întâlnească toți liderii celor patru
organisme patronale, să se așeze la

Arad

Adrian Pop, președintele Asociației Profesionale
a Transportatorilor Europa 2002, declara, în

perioada protestului:
„La marșurile de protest s-a circulat cu viteza cu care se gândesc guvernanții
la noi, cu 10-20 km la oră. Nu mai repede. Noi am fost în discuții cu Guvernul
de 8 luni de zile și nu a făcut nici cea mai mică mișcare. Dacă nu
conștientizează că dărâmă o activitate care face 5,5% din PIB, se pot bloca
șosele, se pot închide frontiere. Toată lumea plătește un RCA abuziv al mafiei
lui Mișu Negrițoiu - această echipă de mafioți, care nu încetează să fure banii
românilor.”
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aceeași masă și să stabilească o stra -
tegie pe partea de organizare și una
pe partea de obiective. O astfel de
platformă de tip confederație trebuie
să aibă câteva obiective majore pentru
care să lupte și să renunțe la inte re -
se le de grup sau personale. Dacă s-ar
da semnalul că patru organizații sau,
poate, mai multe se reorgani zea ză și
redau funcționalitate unei confe de rații
precum CNR, o platformă exis tentă
deja, transportatorii imediat se vor
replia - cei neafiliați - vor căuta să intre
într-una din structuri și vor par ti ci pa
masiv la ceea ce înseamnă cre io narea
conducerii acestei mega struc turi, de
care este absolută nevoie.”

Florin Tudose, 
membru UNTRR 

„Le-am dat soluția:
4 bănci românești
să elibereze RCA”

„Ne-am organizat foarte bine. Am
reuşit pentru prima dată să o facem,

dar nu am fi putut fără sprijinul trans -
por tatorilor din Timișoara, Arad, Ora -
dea, Cluj, Târgu Mureș, Brașov,
Sebeș, Alba, Buzău, Prahova şi Su -
cea va. Vreau să le mulțumesc tutu ror
operatorilor de transport marfă şi
persoane, inclusiv unor companii de
taxi, care ni s-au alăturat în perioada
15 august – 15 septembrie. Ca par -
ticipant la protest, am văzut firme de
transport care au stat ascunse, patroni
cărora le-a fost frică să iasă sau au
afirmat... «Avem şi noi fraierii noştri,
care ies la protest...». Ca să ieși în
stra dă, trebuie să îţi asumi responsa -
bi litatea şi riscul de a pierde bani, sau,
chiar, de a fi supus unor controale
dedicate din partea autorităţilor, până
la desfiinţare. Noi ne-am asumat acest
risc, pentru că toată piața era în
pericol. Scria «faliment», indiferent de
flotă. Nu mai aveam nicio șansă. În
opinia mea, n-au ieșit la protest firmele
protejate de asigurători, cei care utili -
zează poliţe false sau decid să circule
fără poliţe pe drumurile publice. În
țările din Europa, preţul RCA variază
între 950 şi 1.450 euro (în condiţiile
în care sunt incluse înlocuirea parbri -
zului şi tractarea maşinii), iar transpor -
tatorii beneficiază de o democrație
adevărată şi de respect. Au 100%
libertatea de a protesta. În cazul nos -
tru, vorbim despre numai 50% - ju -
mătatea cealaltă este îngrădită. Dacă
virezi la stânga sau pui frână, ţi se
întocmeşte dosar penal; rişti astfel de
dosare, precum şi ridicarea permisului
de conducere, orice ai încerca să faci.

Aceasta este democrația în
România: s-au ridicat permise
şi s-au întocmit dosare
penale. 

Am participat la negocieri la ASF,
Senat, apoi la UNTRR. Senzația mea
este că își doresc să iasă cât mai re -
pe de cu o lege RCA curată - nu numai
pentru transportatori, ci și pentru par -
ti culari. Nu s-a vrut asta de la început,
de la primul protest. După ce am tras
primul semnal de alarmă, timp de şase
luni s-a aşternut o liniște înaintea fur -
tu nii. Ne-au plimbat de la o ședință la
alta. Acum nu mai simțim asta, toți vor
să facă o lege nouă a RCA. Dacă nu
se făcea protestul din 15 septembrie,
nu se întâmpla nimic. Toată țara a fost
în stradă. Ca să ajungi de la Cluj la
Ora dea, trebuia să te așezi la o coadă
50 de kilometri. Orașul Oradea era
blo cat. 

Mă întreb cum poate fi catalogat
un premier, care, atunci când se cla -
xo nează de la 9 dimineața de se cu -
tre mură clădirea, nu iese până la 5
du pă-amiaza să le vorbească repre -
zen tanților transportatorilor, un sector
care aduce foarte mulți bani la bugetul
statului. Nu a transmis decât că Gu -
ver nul și-a făcut treaba, a emis ordo -
nan ța și ne-a trimis la ASF, de unde
pro veneau conflictele. Este drept că,
atunci când am ajuns la Mișu Negri -
țoiu, nu mai era același om din urmă
cu două zile, își schimbase atitudinea.
Atunci când organizezi un protest, totul
e o luptă. Între organizatori, fiecare
vrea ceva, dar, în final, trebuie să
ajungi la un numitor comun. În echipa
celor care au negociat, alături de cei
de la București, au fost și președintele
APTE 2002, Adrian Pop, Dumitru
Blaga de la APULUM Alba Iulia, dar
și reprezentanți ai transportatorilor din
Buzău și Prahova. Din punctul meu de
vedere, data de 5 septembrie a fost
im portantă, pentru că de atunci s-a

Suceava





.............................................................................................................................................. octombrie 201616

F
O

C
U

S

declanșat totul pentru data de 15. Pe
5 s-au unit mulți transportatori, în mul -
te orașe, s-a auzit vocea străzii. S-a
creat platforma pentru a merge uniți
de acum încolo, în această formație.
Practic, eram majoritatea încă din de -
cembrie, dar acum au mai venit și alții. 

O să fie o luptă grea pe tema RCA,
pentru că sunt multe interese în do me -
niu. Deşi, în data de 15, am spus că
nu vom mai ieşi în stradă, suntem pre -
gătiţi să reacţionăm, dacă regle men -
tările privind RCA nu vor urma făga -
şul normal. Nu ne dorim acest lucru,
totul depinde de atitudinea au tor ităţilor.
Transportatorii trebuie să fie con știenți
că ieșirea în stradă e inevi ta bilă, dacă
o nu va fi o lege RCA bu nă și pentru
ei, și pentru persoanele fizice.”

Radu Dinescu, 
secretar general UNTRR:

„Concurență
crescută,
transparență
crescută, autoritate
corectă și imparțială,
parteneriat între
asigurător și asigurat
- acesta ar trebui să
fie dezideratul”

„Am aflat suma de 18.500 lei ca
va loare pentru prima RCA, în cazul
camioanelor, în ziua de 14 septembrie,
când am văzut că, după întâlnirea de
la Guvern, ordonanța de urgență nu
a fost publicată în cursul zilei, iar
conferința de presă a Guvernului, din
cursul după-amiezii, a fost amânată.
Cifra reprezintă valoarea medie a dau -
ne lor pe segmentul autovehiculelor
co merciale de peste 16 t, fără să se
țină cont de frecvența daunelor de
15,6% în acest segment (conform da -
telor ASF). Valoarea a apărut ca o
reacție, probabil, de răzbunare a ASF. 

Din punctul meu de vedere, este
extrem de important ca ASF să nu
mai respingă firmele de asigurări din
străinătate care sunt interesate să intre
pe piață din România. Teoretic, Grawe

poate vinde RCA, dar, din varii motive
administrative, nu o face. Două firme
de asigurări din Bulgaria au fost, re -
cent, respinse de ASF, pe baza unor
informații informale că erau «țepari»...
Așa, ASF protejează piața de RCA din
Ro mânia... Probabil, pentru asigură -
tori, și nu pentru asigurați. Accesul pe
piață ar trebui să fie limitat la în de pli -
nirea unor criterii clare, de natură fi -
nanciară, și să nu fie legat de orice
alte aspecte subiective. 

Negocierile se duc pe
condițiile-cadru, valabile
pentru toți asigurații din
fiecare categorie, și în niciun
caz nu se pune problema
obținerii unor condiții diferite
pentru cineva. 

Fiecare actor ar trebui să își asume
câte un rol, în vederea re du cerii ris -
curilor și costurilor. La un an de la ini -
țierea acestor discuții de către UNTRR
cu ASF, UNSAR și asigurătorii de RCA,
încă nu s-a întâmplat nimic alt ceva
decât majorarea tarifelor RCA, ceea ce

arată că asigurătorilor le place să pes -
cuiască în ape tulburi, iar ASF sus ține
și încurajează această prac tică. 

Tragedia este că autoritățile refuză
să pună cifre și date pe masă, așa
cum ar fi normal pentru o asigurare
obli gatorie cu caracter social și mu tual,
precum RCA. Folosind datele ASF, și
după metoda de calcul des prinsă din
ra poartele ASF, pe seg mentul auto -
ve hiculelor de peste 16 t, ținând cont
de valoarea medie a daunelor, de
18.564 lei, cu o frecvență de 15,87%,
în seamnă că fiecare poliță emisă pen -
tru acest segment trebuie să acopere
o valoare de daună de 2.946 lei (va -
loarea daunei x frecventa dau ne lor).
Adăugând la a ceasta sumă, con form
metodologiei disponibile în rapoartele
ASF, cost ad ministrare 35%, cost rea -
sigurare 15%, coeficient ajustare sta -
tistică 10%, coeficient de creștere dau -
ne 10% (deși a fost doar 1,66%),
re zultă 4.672 lei (5.008 lei pen tru coe -
ficient de creștere daune 10%)”.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

București





A semenea unei cutii cu bom -
boa ne, cu un ambalaj frumos,
și IAA impresionează vizitatorii

prin eleganță și spectaculozitate, însă
adevărata valoare apare când intri în
amănunte. Abia atunci simți potențialul
real, pentru care „ambalajul” a avut,
în special, rolul de încurajare.

Cea de-a 66-a ediție a IAA a găz -
duit 332 de premiere mondiale și peste
100 de premiere europene. „Condusă
de idei” (motto-ul acestei ediții a IAA),
expoziția a surprins evoluția viitoare
a transporturilor, în acest sens con tu -
rân du-se trei direcții principale: mo bi -
li tate electrică, digitalizare și logistică
ur bană.

Indiferent dacă este vorba despre
au tobuze sau van-uri, producătorii
și-au dezvoltat modele propulsate
elec tric, iar camioanele grele destinate
trans portului urban vor face, de ase -
me nea, pasul către „electric“.

La capitolul carburanți alternativi,
ga zul pare, de asemenea, să câștige
te ren, inclusiv pentru aplicații pe dis -
tan țe lungi.

Prin digitalizare, productivitatea,
si guranța și vizibilitatea ating noi
dimen siuni. Sistemele automate pre -
iau tot mai mult din responsabilitățile
șo ferului și îi fac munca mai ușoară.

Mersul în pluton sau rezervarea digi -
ta lă a unui loc de parcare pentru cami -
oa nele care operează pe distanțe
lungi sunt exemple grăitoare despre
avan tajele pe care tehnologia le oferă.

Pentru transportul urban, un ac -
cent important este pus pe siguranță,
nu mărul mare de camere și senzori in -
sta late pe vehicule reducând sem ni -
fi cativ riscurile de accident.

Nici România nu a lipsit de la Ha -
no vra. WindSoft, dezvoltator de
soft-uri dedicate transporturilor și logis -
ticii, a avut, pentru prima dată, un
stand în cadrul IAA, iar reacțiile venite
din partea transportatorilor Vest-eu -
ro peni sunt foarte promițătoare.

Am admirat, de asemenea, ma și -
na din standul EMPL (companie spe -
cia lizată în autovehicule pentru inter -
ven ții). Aceasta urma să fie livrată,
ime diat după expoziție, către firma ti -
mișoreană Ravitex.

„Noi livrăm” a folosit ca motto
DAIMLER, dorind să împărtășească
pașii importanți deja realizați către
trans portul viitorului. Iar atunci când
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IAA Hanovra

„Cooperare” 
la cote noi
Noi granițe ale performanței sunt, astăzi, atinse cu ajutorul
dezvoltării unor cooperări care păreau improbabile cu doar câțiva
ani în urmă, iar cea mai mare expoziție din lume pentru vehicule
comerciale, IAA Hanovra, a surprins, cu eleganță, noile tendințe
ale industriei.
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ca mionul electric se mișcă fără zgo -
mot, autobuzul cu forme din filmele
SF este gata să transporte pasageri,
iar van-ul dispune de un sistem au to -
mat de identificare a coletului ce tre -
buie livrat, nu poți să nu fi impresionat.
Sunt aspecte deja prezentate ca
tendințe, în ultima vreme, însă acum
nu mai este vorba despre machete
sau desene – mașinile s-au mișcat,
dro nele au zburat și au aterizat pe ca -
pota van-ului, roboții destinați, de
asemenea, livrărilor au coborât din
autoutilitară... Constructorul german
a organizat un adevărat show, însă
ceea ce a dorit să transmită a fost le -
gat, în primul rând, de funcțio na li ta tea
acestor inovații. Un exemplu, în acest
sens, este reprezentat de siste mul de
management inteligent al ener gi ei,
dedicat camionului electric. Împre ună
cu FleetBoard pentru dis tri buție ur -
bană, acesta a creat posi bilitatea ca
șoferul să poată vizualiza, în per ma -
nență, capacitatea camio nu lui de a
finaliza activitatea pentru ziua în curs.
În cazul în care apare riscul ca energia
din baterii să nu acopere raza de
acțiune necesară, camionul poate fi
utilizat într-un mod „eco”, ce asi gură
maximizarea distanței par cur se. Șo -
ferul este informat permanent, cu

ajutorul unei tablete, asupra tuturor
in formațiilor esențiale – rază, baterii,
rută...

Dar, pentru că vorbeam, la înce pu -
tul articolului, despre „cooperări”, merită
să comentăm proiectul dez vol tat de
Daimler împreună cu Sortimo (lider
mondial în producția de rafturi pentru
i n dustria auto) și TNT. Este vor ba de -
spre un client care deține au tove hicule
Mercedes-Benz Vito, com partimentul
de marfă fiind dotat cu numeroase raf -
turi. Practic, respectiva firmă lucrează
cu sute de repere, anga jații deplasân -
du-se la clienți pen tru diferite lucrări.
Însă trebuie să se asigure, în fiecare zi,
că dispun de su fi ciente piese. Practic,
în fiecare dimi nea ță, angajații mergeau
la sediul fir mei sau la distribuitorul de
pie se, pen tru a completa reperele co -
ns u mate – timp pierdut și posibilități de
a greși, având în vedere numărul mare
de repere. Daimler, împreună cu Sor -
ti mo, a creat o aplicație care îmbu nă -
tă țește lucrurile radical. Angajatul nu
trebuie decât să scaneze cu telefonul
mobil codurile de bare din dreptul
rafturilor rămase fără repere. Coman -
da pleacă automat către furnizorul de
piese, care pregătește pachetul. Cu rie -
rul preia coletul și îl livrează în tim pul
nopții. Aplicația Daimler îi oferă aces -

tuia informații legate de poziția ma șinii,
iar, atunci când curierul este des tul de
a proape, îi deschide ușa com parti men -
tului marfă, care se încu ie după ple ca -
rea curierului. Astfel, an ga jatul firmei
găsește dimineață pa che tul cu piesele
necesare, fără a mai fi necesară de -
pla sarea la firmă. Ser vi ciul funcționează
experimental de peste o lună de zile și
reprezintă o nouă demonstrație a po -
tențialului pe care tehnologia mo der nă
îl are.

Și pentru că suntem la van-uri,
trebuie menționată apariția Mercedes
PRO, care este un nou brand dedicat
utilitarelor ușoare. Va fi lansat în prima
jumătate a anului viitor și va cuprinde
toate serviciile legate de transportul
cu această categorie de vehicule.
Prima componentă va fi so lu ția de
conectivitate. Acest serviciu va putea
fi accesat on-line și va repre zen ta un
instrument de management al flotei
(ma șini și șoferi), oferind infor mații im -
por tante, precum poziționarea vehicu -
lului, nivelul de carburant în re zer vor,
intervale de mentenanță etc. Șo ferii
pot comunica oricând cu mana ge rii,
printr-o aplicație instalată pe tele fo nul
mobil. Serviciul va putea funcțio na pe
modelele Sprinter și Vito, aflate deja
în exploatare. 
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Pentru DAF, marea noutate o re -
pre zintă lansarea propriului sistem de
management al flotei, DAF Connect.
Localizarea vehiculului, consumul de
car burant, distanța parcursă, modul
de exploatare a flotei și timpul în care
nu este utilizată sunt informații dis po -
ni bile în interfața on-line a sistemului,
ce poate fi adaptată în funcție de so -
licitările clienților.

Rapoartele furnizate de sistem
oferă posibilitatea de a compara, de
exemplu, consumul de carburant în -

re gistrat în trecut cu cel prezent, pe
vehicule și pe șoferi.

Funcția Live Fleet View prezintă
infor mații legate de poziția întregii flote,
oferind posibilitatea optimizării rutelor
și timpilor de condus. În funcție de se -
tă rile utilizatorului, sistemul poate oferi
informații legate de viteză, traseu, loc,
sau consum de carburant. De aseme -
nea, sistemul oferă posibilitatea plani -
fi cării reparațiilor și mentenanței.

DAF a anunțat, de asemenea,
opti mi zarea motoarelor Paccar PX-5

și PX-7, ce echipează modelele LF și
CF. Noile îmbunătățiri aduse motoa -
re lor și transmisiei au dus la un cuplu
mai mare, în condițiile scăderii numă -
ru lui de rotații. Astfel, la 85 km/h, mo -
to rul are cu 300 rpm mai puțin și poate
ge nera până la 4% reducere a con -
su mului de carburant.

IVECO, împreună cu Michelin și
Pe tro nas, a prezentat un concept pen -
tru camionul viitorului. Iveco Z Truck
propune o aerodinamicitate îmbu nă -
tă țită, recuperarea căldurii pierdute,
folo sirea gazului natural lichefiat pen -
tru propulsie (biogaz pentru a atinge
nivelul 0 de emisii de CO2), zero acci -
de nte prin utilizarea noilor tehnologii de
siguranță (condusul autonom re pre -
zintă ținta finală) și reconfigurarea tota -
lă a cabinei, pentru a răspunde noilor
realități. Conceptul explorează vii torul
rol al șoferului, care ar putea de veni
un operator logistic, în condițiile con -
dusului autonom. Motorul LNG dez -
voltă 460 CP și 2.000 Nm, iar transmi -
sia automată are 16 trepte. Re  zer vorul,
de 1.200 l, asigură o auto no mie de
2.200 km. Prin acest con cept, con -
struc torul italian rămâne prin ci palul
responsabil cu „poezia”, în con dițiile
unui IAA tot mai pragmatic. Bine înțeles,
Iveco punctează și la acest capitol,
vârful de lance fiind noul Stralis NP,
ce înglobează întreaga experiență de
25 de ani, în utilizarea ga zului natural,
a constructorului ita lian. Pe lângă
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bene ficiile legate de re du cerea poluării,
in clusiv cea fonică, Stralis NP oferă
un TCO îmbunătățit față de camioa -
ne  le diesel clasice și per formanțe com -
pa rabile – 400 CP, auto nomie de 1.500
km, aceeași ma să utilă. În plus, re -
prezentanții Iveco au amintit faptul că,
până în 2025, dis tan ța maximă între
stațiile de alimen ta re cu gaz, în Eu ro -
pa, va fi de 150 km.

Odată cu lansarea TGE, MAN a
de venit furnizor de soluții complete,
de la 3 t la 44 t.

Noul MAN TGE oferă o mare va -
rie tate de modele, două ampata men -
te, trei înălțimi pentru acoperiș (2.340
mm, 2.575 mm, respectiv 2.800 mm
înălțime totală) și trei lungimi pentru
autovehicul, de la 5.983 mm la 7.388
mm. Volumul pentru compartimentul
marfă poate ajunge la 18,3 mc.

Masa maximă pentru TGE variază
în tre 3 t și 5,5 t. Pentru modelul de 3,5
t, masa utilă poate ajunge la 1,5 t.
Trac țiunea poate fi pe puntea față, pe
puntea spate, sau integrală, pentru
cutia de viteze putându-se opta pentru
o variantă manuală, cu șase trepte,
sau una automată, cu opt trepte. Mo -
torul de 2 l ce echipează TGE dezvoltă
puteri între 102 CP și 177 CP.

Probabil cea mai apreciată pre -
mie ră din standul MAN a constituit-o
lan sarea EfficientLine 3. Constructorul
ger man anunță o reducere cu 6,35%
a consumului de carburant față de ge -
ne rația precedentă, iar asta înseamnă
foar te mult. Testul comparativ s-a des -
fă șu rat între MAN TGX 18.500 4x2
BLS EfficientLine 3 și MAN TGX
18.480 4x2 BLS EfficientLine 2.

Tot în standul MAN a fost expusă
noua navă amiral, TGX Per for man -
ceLine Edition, ce propune noi ele -
men te de design și un motor de 640
CP.

Nici propulsia electrică nu a lipsit.
Un cap tractor MAN TGS, pur electric,
a fost realizat pentru livrările de noapte
în interiorul orașelor.

RENAULT TRUCKS a prezentat
up grade-ul realizat pentru Seria T, la
nici trei ani de la lansarea acesteia,
prin care se obține o nouă reducere
a consumului de carburant cu 2%. În
ace lași timp, masa utilă a fost majorată
cu 114 kg și, de asemenea, trebuie
men ționată introducere Optivision,
sistem predictiv de pilot automat.

Motoarele DTI 11 și DTI 13 au fost,
de asemenea, îmbunătățite, obți nân -
du-se o mai bună combustie și, astfel,
reducându-se consumul. În același
timp, sunt compatibile cu normele
EURO 6, pasul C, care devin obli ga -
to rii pe 31 decembrie 2016. Aceste
mo toare sunt cuplate cu noua ge ne -
rație de cutii de viteze robotizate Opti -
driver, ce includ Optivision, cu sistemul
de predictive cruise control co nectat
la GPS. În timpul fiecărei curse,
sistemul înregistrează ruta, utili zând
informațiile pentru toate ca mi oa nele
echipate cu Optivision. Astfel, un
camion poate optimiza consumul de
carburant încă de la prima parcur gere
a rutei, dacă un alt camion a mai trecut
pe acolo, împreună cu pachetul Fuel
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Eco+ putându-se ajunge la o re du -
cere cu 5% a consumului.

Punctul forte al standului Renault
Trucks l-a constituit T Maxispace High
Edition, despre care puteți citi în pa -
gi nile următoare ale revistei.

Și pe segmentul de distribuție sunt
noutăți. Renault Maxity, ce acoperă
gama 3,5 – 4,5 t, poate fi echipat cu
mo toare EURO 6 DTI 3, cu puteri de
130 CP sau 150 CP, ce utilizează teh -
no logia SCR. Autovehiculele sunt
dota te standard cu funcția Eco-Mode,
ce asigură un consum scăzut de car -
bu rant, indiferent de cât de tare este
apăsată pedala de accelerație. Merită
menționată și noua suspensie spate,
care a asigurat o creștere a masei uti -
le pentru Maxity, ce poate ajunge la
2.681 kg.

„Distribuția” este completată de
mo delul Renault Master, disponibil
de la 2,8 t la 4,5 t și cu motoare
EURO 6, având puteri cuprinse între
110-170 CP.

Noua generație de camioane
SCANIA a putut fi admirată, atinsă și
tes tată cu ocazia IAA, iar standul con -
struc torului suedez a fost unul foarte
aglo merat. Însă constructorul pune
ac cent, în primul rând, pe serviciile
care înconjoară vehiculul. Astfel, Sca -
nia lansează soluții adaptate pentru
36 de aplicații diferite, cu scopul de a
oferi autovehiculul și serviciile optime
pentru fiecare client în parte. Acest in -
strument va reprezenta un suport pen -
tru echipa de vânzări a constructorului
suedez, care, în urma dialogului cu

ope ratorii de transportat, va putea pro -
pune soluțiile menite să asigure cea
mai bună profitabilitate. Digitalizarea
a permis accesul la tot mai multe date
operaționale, iar informațiile acumulate
creează premisele adaptării tot mai
precise a produselor, schimbând mo -
dul în care interacționează firmele pe
piață. În acest sens, declarația unuia
dintre reprezentanții Scania a fost
eloc ventă - „Intrăm cu repeziciune
într-o lume în care serviciile și ma na -
ge mentul inteligent al informațiilor
creea ză bazele profitabilității”.

Unul dintre beneficiile importante
oferite, astăzi, de Scania este și planul
fle xibil de mentenanță, ce are în ve -
de re modul real de utilizare a cami -
oa nelor, fără a se mai baza strict pe
abordarea clasică (număr de km
parcurși și perioadă). 

Din stand nu puteau lipsi și ve hi -
culele ce utilizează carburanți al -
ternativi – gaz natural lichefiat (LNG)
și un hibrid ce combină HVO (carbu -
rant pe baza de ulei vegetal) cu
electric.

VOLVO TRUCKS utilizează, într-un
vehicul concept, „Puterea cunoștin țe -
lor”, pentru o reducere cu 30% a con -
sumului de carburant pentru transportul
pe distanțe lungi. Acest lucru este po -
sibil în principal datorită sistemului de
propulsie, design mai aerodinamic și
op timizarea masei. Iar oficialii Volvo
sus țin că acesta este doar începutul.

Utilizarea camerelor video în locul
oglinzilor retrovizoare, echiparea cu
an velope care oferă o rezistență re -
du să la rulare, remorcă cu o greutate
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redusă cu două tone, comparativ cu
cea de referință, și lanț cinematic îm -
bu nătățit - sunt câteva dintre carac te -
risticile conceptului.

Lucrările la Volvo Concept Truck
au început încă din 2011, iar obiectivul
constă în creșterea cu 50% a eficienței
transporturilor de cursă lungă, cu au -
to camioane.

Conceptul face parte dintr-un pro -
iect de cercetare, deci nu va fi dispo -
ni bil pe piață. Totuși, anumite carac -
te ristici aerodinamice ale acestuia au
fost implementate deja pe vehiculele
Volvo Trucks produse în serie și, în vii -
tor, este posibil să fie aplicate în serie
mai multe dintre soluțiile cu care este
echipat.

O altă direcție de cercetare este
con dusul autonom, iar constructorul
sue dez se concentrează pe seg men -
tele unde această tehnologie poate
adu ce beneficii imediate, cum ar fi ex -
ploatările miniere. În acest sens, un
Volvo FMX autonom este testat de
puțină vreme într-o mină din Nordul
Suediei, fiind complet integrat în ope -
ra ț iunile companiei miniere.

„Conectează-te” - a reprezentat
motto-ul KRONE, care continuă dez -
vol tarea soluțiilor telematice, prin Trai -
ler Eva luation Tool și Trailer Efficiency
App. A ceste soluții au fost gândite pen -
tru a ajuta transportatorii în mana ge -
mentul flotei de remorci. Operatorii pot
avea, ast fel, o imagine a flotei din punct
de ve de re operativ, tehnic și al as -
pectelor le ga te de afacere. Pot fi eva -
luate și com parate, în acest mod, per -
formanțele pe care diferitele con fi gurații
de vehicule le au. Comparațiile sunt
realizate pe baza costurilor, a
consumului de carbu rant și a emisiilor
de CO2. Cu ajutorul Trailer Efficiency
App, toate aceste in formații pot fi ac -
ce sate pe telefonul mobil. Bineînțeles,
nici inovațiile tehnice nu au lipsit.

Amintim în acest sens noul concept de
anvelope „Easy Rider” (marcă proprie),
cu capacitate mai mare de încărcare,
și soluția de dez infectare pentru
transportul frigo ri fic.

SCHMITZ CARGOBULL a pre zen -
tat o nouă abordare a potențialului creat
de digitalizare, printr-un inte re sant par -
te neriat. Schmitz Cargobull Te lematics
și TruckIN dezvoltă noi ser vicii sub for -
mă de platforme inteligente pentru re -
cru tarea de șoferi, accesarea de co -
menzi de transport și executarea
a c es tora, precum și capacități dis po ni -
bile de transport. Schmitz Cargobull in -
ves tește în TruckIN, deținând 20% din
capital și asigurând, astfel, dezvol ta rea
viitoare a serviciilor, ce vor fi disponibile
începând cu anul viitor - plat for ma pen -
tru recrutare șoferi la în cepu tul lui 2017
și aplicația privind ca pacitățile de trans -



port disponibile pe piață, în a doua parte
a anului. Aceste aplicații vor ajuta la re -
du cerea numă ru lui de km parcurși pe
gol de către trans portatori și vor ame -
lio ra problema lipsei de șoferi cu care
se confruntă întreaga industrie. Parte -
ne riatul dintre Schmitz Car go bull și
TruckIN repre zintă o nouă stra tegie de
dez voltare a serviciilor dedicate remor -
cilor. Sco pul este acela de a utiliza cât
mai mult potențialul creat de digitalizare
în jurul remorcii și a mărfurilor.

O altă premieră „electrică” a
constituit-o lansarea noului e-Crafter.
VOLKSWAGEN VEHICULE COMER -
CIA LE oferă transport cu emisii zero
în interiorul orașelor. Conceptul e-
Crafter asigură o autonomie de 200
km și masă utilă de până la 1,7 tone,
primele autovehicule urmând să intre
în exploatare anul viitor.

Efortul de a crește eficiența trans -
por turilor este susținut puternic și de că -
tre producătorii de anvelope. În acest
sens, HANKOOK a extins fa mi lia de
anvelope e-cube Blue pentru trans -
 port pe distanțe lungi. Pen tru toate
pozițiile pe axe (di rec toare, mo -
toa re, semi re mor că), anvelo -
pe le au fost eti chetate cu A
pen tru re zistența la ru lare.
Pe lân gă redu ce rea con -
su mu lui de carburant
cu 8% (în le gă tură

cu an ve lopele), con struc to rul de clară
că noua generație va aduce un plus de
până la 17% pen tru dis tan ța par cur să
și o creștere a rezis ten ței cu pâ nă la
55%, în com parație cu actuala ge -
ne ra ție.

IAA continuă să ofere o
imagine exactă asu pra ten -
din țelor din in dustria trans -
por tu ri lor. Anul acesta,
au par ti ci pat expozanți
din 52 de țări, top
cinci țări străine

fiind ocu pat de China (229), Italia
(145), Olan da (121), Turcia (92) și
Fran ța (85). Aproximativ 245.000
vi zitatori au trecut pragul ex -
po ziției la a ceas tă ediție.

Radu BORCESCU
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D emn succesor al lui Renault
Mag num, modelul Renault
Trucks T High, vehicul cu po -

dea perfect plată, este extrem de spa -
țios și este foarte prețuit de către
șoferii de cursă lungă. Pentru a oferi
un grad maxim de confort, Renault
Trucks a lansat, la sfârșitul lunii sep -
tem brie, o serie specială: High Edition.

Declarație
de eleganță
Cu vopseaua sa neagră, elegantă,

cu jante din aluminiu și finisajele cu

un aspect de carbon, T High Edition
iese imediat în evidență pe șosea.
Designul interior este subliniat de liniile
fine, de culoare roșie, care se asor -
tea ză cu mânerele roșii ale ușilor.

Modelul vine, de asemenea, dotat
cu elemente care îmbunătățesc aero -
di namicitatea, cum ar fi deflectoarele
mon tate pe acoperiș și cele laterale,
sau apărătoarele aerodinamice pentru
faruri.

Suspensia cabinei este pneuma -
ti că, în patru puncte, cu sistem de con -
trol al înălțimii. Vizibilitatea este îmbu -
nă tățită prin intermediul unor oglinzi

re trovizoare încălzite, reglabile prin
te lecomandă. Este disponibil, de ase -
me nea, un sistem de ștergătoare de
parbriz cu senzor de ploaie. 

La interior, cabina include o tapi -
țerie din pluș, cu logo-ul „High Edition”
embosat, din piele, și elemente ase -
mănătoare carbonului. Pentru un plus
de confort, volanul și cotierele scau -
nu lui șoferului pot fi disponibile în
piele. 

De asemenea, oferta include un
scaun șofer cu suspensie pneumatică
și centură de siguranță ajustabilă, su -
port lombar de asemenea ajustabil,

RENAULT TRUCKS 

T High Edition
iese la rampă
Renault Trucks oferă o versiune specială High Edition, în gama sa de
camioane T High. Versiunea High Edition a modelului T High, nava amiral a
gamei Renault Trucks destinată transportului de lungă distanță, vine cu o
serie de elemente care îi subliniază designul și îmbunătățesc confortul în
conducere și în timpul călătoriei. Acest model s-a întâlnit pentru prima dată
cu publicul la standul Renault Trucks, din cadrul târgului internațional IAA
Hanovra, desfășurat între 22 și 29 septembrie.



octombrie 2016 ............................................................................................................................................

L
A

N
S

A
R

E

29

trei trepte de încălzire și sistem de
ven tilație anti-perspirant. 

Alte elemente care completează
atmosfera interioară a gamei T includ
o iluminare discretă, cu leduri, de-a
lun gul pasajelor, atunci când șoferul
se odihnește, precum și lumini de
culoare roșie, pentru un grad maxim
de confort, în conducerea pe timp de
noapte. Luminile interioare sunt con -
tro la te de un sistem de management
cu trei poziții (activitate, odihnă, con -
dus pe timp de noapte), iar intensi ta -
tea acestora poate fi ajustată conform
ne cesităților. 

Pentru a maximiza siguranța șo -
fe rului, precum și a celorlalți utilizatori
ai infrastructurii rutiere, această ediție
specială este echipată cu pachetul
Pro tect, care include Adaptive Cruise
Con trol, indicatori luminoși adiționali
și faruri cu Xenon. 

Motorizare de top
T High Edition este echipat cu un

motor de 13 l, cu șase cilindri în linie
și 24 supape, echipat cu un sistem de
injecție common rail de înaltă presiune
(2.000 bar). Acesta este capabil să
dezvolte o putere maximă de 520 CP
la o turație cuprinsă între 1.432 și
1.800 rpm și un cuplu maxim de 2.550
Nm, pe o plajă de turații de la 1.100,
la 1.432 rpm. Propulsorul este capabil

să îndeplinească normele EURO VI
EEC, datorită unui sistem compact de
post-tratare a gazelor de eșapament,
care include un al șaptelea injector,
con vertor catalitic, filtru DPF cu rege -
ne rare automată și sistem SCR.

Modelul este dotat cu o cutie de
viteze automatizată Optidriver AT
2612F (14.94 - 1) cu 12 trepte pentru
mers înainte și 3 pentru marșarier. Pen -
tru un consum optim de com bus tibil,
camionul este echipat cu pachet Fuel
Eco+ cu Optivision, sistemul pre dictiv

de cruise control, cu GPS, al Re nault
Trucks. De asemenea, T High Edition
dispune de retarder Opti brake+. 

Oferind șoferilor de cursă lungă
un înalt grad de siguranță și de con -
fort, T High Edition de la Renault
Trucks este, cu siguranță, modelul
care poate transforma o cursă nor -
ma lă într-o experiență deosebită, mar -
că a eleganței tipic franțuzești.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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C u o viteză medie de 169 km/h
și un timp de 21,29 de se cun -
de, Iron Knight, condus de

Boije Ovebrink, a doborât recordul in -
ter național de viteză la 1.000 de metri
pentru pornirea de pe loc. A doborât
totodată recordul corespunzător pen -
tru distanța de 500 de metri, cu 131,29
km/h și 13,71 secunde. Recordul a

fost realizat pe un traseu de testare
în chis, din nordul Suediei. La data pu -
bli cării, recordul este evaluat  de către
FIA, Federația Internațională de Auto -
mo bilism.

„Se demonstrează, astfel, că trans -
misia noastră I-Shift Dual Clutch are
un potențial enorm și că nu vă va
deza măgi în situații extreme. Faptul că

autocamionul care doboară recordul
mon dial utilizează exact aceeași cutie
de viteze care se regăsește pe auto -
ca mioanele FH fabricate în serie ne
face să fim extrem de mândri”, declară
Claes Nilsson, Președinte și CEO
Volvo Trucks.

Pe parcursul lucrărilor la au to ca -
mion, o echipă de experți de la Volvo

CCeell  mmaaii  rraappiidd
CCaavvaalleerr  aall  șșoosseelleelloorr

VVoollvvoo  TTrruucckkss  IIrroonn  KKnniigghhtt

Iron Knight de la Volvo Trucks este cel mai rapid autocamion din lume, la
două categorii, doborând recordul de viteză la pornirea de pe loc pe 500 și pe
1.000 de metri. Autocamionul este construit special pentru a doborî recorduri,
din toate punctele de vedere, cu excepția motorului și a transmisiei I-Shift
Dual Clutch, fabricate în serie, ceea ce demonstrează că în fiecare camion
Volvo bate o inimă de campion.
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Trucks a descoperit moduri inovatoare
de a îmbina tehnologia cu designul. 

„Specialiștii din mai multe de -
partamente Volvo Trucks au colaborat
îndeaproape pentru a dezvolta un au -
to camion care să ofere o performanță
unică. În afara lanțului cinematic de la
Volvo Trucks, care este însăși esența
ca mionului The Iron Knight, am con -
stru it manual autocamionul de la zero.
Fap tul că am reușit să stabilim mai
mult de un record este absolut ui mi -
tor”, a spus Olof Johansson, tehnician
la Volvo Trucks.

Inimă... de serie
Motorul, montat în mijloc, este o

uni tate D13 modificată semnificativ,
cu intercooler răcit cu apă și patru tur -
bo compresoare. Cu o putere de 2.400
CP, un cuplu de 6.000 Nm și cântărind

4,5 tone, Iron Knight are un raport pu -
te re-greutate de peste 0,5 CP/kg.

Dar probabil că acest record se
datorează în special transmisiei I-Shift
Dual Clutch. „Pentru a doborî un re -
cord mondial de viteză, este necesară
o performanță excepțională. I-Shift
Dual Clutch este cea mai bună trans -
mi sie posibilă în acest sens, deoarece
menține cuplul pe roata motoare în
tim pul schimbării treptei de viteză,
exact ca o mașină de curse. Datorită
acestui element, The Iron Knight poate
ac celera fără a pierde timp prețios
atunci când schimbă treptele de
viteză”, explică Niklas Öberg, inginer
de testare la Volvo Trucks.

În afara ambreiajului ranforsat (dis -
cu rile și plăcile de presiune sunt fa bri -
cate dintr-un material de sinteză), The
Iron Knight utilizează aceeași cutie de
viteze care este montată pe auto -
camioanele Volvo FH fabricate în serie.

I-Shift Dual Clutch reprezintă o
ver siune avansată a sistemului I-Shift
şi poate fi descris ca două cutii de vi -
te ze legate în paralel. Când o treaptă
de viteză este activă, următoarea este
pre selectată în cealaltă cutie de viteze.
În timpul schimbării vitezelor în sine,
pri mul ambreiaj este decuplat exact
în acelaşi moment în care este cuplat
cel de-al doilea, astfel încât schim ba -
rea treptelor de viteză să aibă loc fără
întreruperi ale transmisiei forţei de
tracţiune.

În plus față de aceste elemente
dis ponibile în producția de serie, Ca -
va lerul de Fier dispune de o cabină
op ti mizată aerodinamic, fabricată din
fibră de sticlă. Deflectoarele laterale
au prize de aer mari, care alimentează
au tocamionul cu aer pentru răcire.
Sistemul electronic este menținut la
un nivel minim pentru a reduce greu -
ta tea vehiculului, iar software-ul a fost
re programat, pentru a permite o per -
formanță înaltă.

Omul din spatele
volanului
La volanul autocamionului The Iron

Knight se află Boije Ovebrink, cu o expe -
riență de peste 30 de ani atât la cursele
de autoturisme, cât și de autocamioane.
El a doborât, anterior, cinci recorduri de
viteză și a fost cam pion european, în
1994, la cursele de autocamioane. 

„The Iron Knight, construit de Volvo
Trucks poate fi rezumat într-un sin gur
cuvânt: perfecțiune. Este foarte fru mos
și devine un generator ine ga la bil de for -
ţă atunci când pedala de ac ce lerație
este la podea. Este cel de-al treilea au -
to camion care doboară re corduri pe ca -
re îl conduc și nu pot con cepe un suc -
ce sor mai bun pentru Wild Viking și
Mean Green”, explică Boije Ovebrink.

Cursele au avut loc la „Skellefteå
Drive Center”, un fost aerodrom din
afa ra localității Skellefteå, din nordul
Sue diei. Recordul de viteză a fost mo -
ni torizat și aprobat de Federația Inter -
națională de Automobilism, FIA. Auto -
ca mionul a parcurs distanța în ambele
di recții. Pe baza celor două curse, s-a
calculat media de timp și de viteză.
Recordul rezultat, prezentat de FIA,
este viteza medie a celor două curse.
În timpul curselor pentru stabilirea re -
cor durilor, The Iron Knight a atins o
vite ză maximă de 276 km/h.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Recorduri anterioare Volvo Trucks

2007„The Wild Viking” (1.600 CP) a doborât recordul mondial pentru
pornirea de pe loc, pe distanța 0-1.000 de metri, cu o viteză medie

de 158,8 km/h.

2010Recordul pentru aceeași distanță a fost doborât de „NH D16”
(1.800 CP), care a atins o viteză medie de 166,7 km/h.

2011Vehiculul hibrid „Mean Green” (un motor diesel de 1.800 CP și un
motor electric de 300 CP) a stabilit noi recorduri pentru 0-500 și

0-1.000 de metri cu pornire de pe loc, cu o viteză medie de 115,3 km/h și,
respectiv, 152,2 km/h.

2012„Mean Green” a luptat la categoria de pornire rapidă pe distanța de
1.000 m și a stabilit un nou record, cu o viteză medie de 236,6 km/h.

Boije Ovebrink
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cinci ani de activitate, DTO a
rămas fidelă principiilor sale

– nou, sobru, funcțional. Păstrând cu -
lorile flotei, negru și alb, noul sediu a
fost proiectat pentru a oferi condiții
idea le unei firme de transport cu 300
de camioane. Și nu discutăm doar de
bi rouri în sine, ci și de amplasarea a -
ces tora astfel încât să optimizeze
fluxu rile obișnuite pentru o companie
de transport – oameni și documente.

Practic, sediul reprezintă ultima in -
ves tiție majoră, ce încheie primii cinci
ani de existență ai DTO, caracterizați
prin tr-o dezvoltare fulminantă.

Astăzi, DTO operează peste 250
de camioane, în primăvara anului viitor
ur mând să depășească 300.

Dezvoltare fulminantă
Evoluția cifrei de afaceri este, poa -

te, cel mai bun indicator pentru evo -
lu ția spectaculoasă a companiei. De
la puțin peste 6 milioane de lei în 2012
(primul an complet de activitate), la
peste 55 de milioane lei anul trecut.

Iar 2016 aduce un nou salt spec -
ta culos, în condițiile în care doar în
pri mul semestru cifra de afaceri a de -

pă șit 70 de milioane lei. Profitul crește
la rândul lui, de la 2.319.361 lei în
2015, la peste 3 milioane în prima ju -
mă tate a acestui an.

Acesta este, în primul rând, rodul
in vestițiilor în flotă, peste 10 milioane
euro fiind alocați, numai în 2015,
pentru ca mi oane.

Amintim, de asemenea, faptul că
DTO deține și propriul service, ce
oferă servicii complete, inclusiv vulca -
ni zare, parcare supravegheată, vop -
si torie și spălătorie. Acesta deservește
în special vehicule aparținând altor fir -
me de transport, în condițiile în care
flota DTO are o vârstă medie de doar
doi ani.

La capitolul investiții în instrumente
per formante, care să asigure calitatea
ser viciilor de transport și un control
bun asupra costurilor, merită să amin -
tim achiziția recentă a unui ERP și uti -
li zarea pentru toată flota a sis te mu lui
FleetBoard, binecunoscutul FMS dez -
voltat de Mercedes-Benz.

În plus, DTO pune accent pe pre -
gă tirea personalului, iar șoferii be ne -
fi ciază constant de cursuri. De altfel,
anul trecut, doi dintre șoferii companiei
s-au aflat pe podiumul concursului in -
ter național FleetBoard Drivers' League.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Noul sediu DTO
Noul sediu a însemnat o investiție
de peste 13 milioane de lei.

În 2015, DTO a obținut locul 2 în TOP Profit România.
Cristi Dolofan, director general DTO: „În fiecare an, ne-am atins
obiectivele; în termeni de profit, vom rămâne, cu siguranță, în
zona pozitivă.”

Compania piteșteană Dolo Trans Olimp își continuă politica de
investiții inaugurând, în luna septembrie, un nou sediu.

Cristi
Dolofan
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O piață pe care poate intra ori -
ci ne, pentru că nu sunt nece -
sare autorizări suplimentare,

dar unde, în timp, nu rămân decât cei
care știu cum să o abordeze de fapt.
Transferul de know-how în conduce -
rea unui business, provocările și ten -
dințele care caracterizează domeniul
trans por tului express au fost aduse în
prim plan cu ocazia Conferinței Anuale
a Trans portatorilor de Mărfuri Express
din România, desfășurată în perioada
22 – 24 septembrie, la Băile Felix.
„Întrea ga piață autohtonă de transport
ex press, care include atât transportul ru -
tier cât și pe cel aerian, desfășurate
atât pe parcurs național, cât și in ternațio -
nal, s-a ridicat, în 2015, la 400.000.000
de euro. Transportul ru tier a reprezentat
jumătate”, a apreciat Alin Burlan, con -
sul tant în transporturi. El a ținut să
precizeze că aceste cifre au fost greu
de identificat, activitatea nefiind conto -
ri zată. Și în acest do me niu, clienții ge -
ne rează direcțiile de dezvoltare, iar
tendințele manifestate la nivel macroe -
co nomic se reflectă direct în cifrele de
afaceri înregistrate de actorii din
domeniu. Alin Burlan a su bliniat, în acest
context, că Ger ma nia continuă să fie cel
mai important par tener comercial al
României, atât pe segmentul de export,
cât și pe cel de import, urmată de Italia
Franța, Un garia și Turcia la exporturi și
de Italia, Ungaria, Franța și Polonia în
privința im porturilor.

Principalii clienți,
principalele tendințe
„Cea mai mare parte a expedițiilor

express răspund cererilor venite din
indus tria auto, ținând cont de faptul
că majoritatea producătorilor din do -
me niu își aprovizionează uzinele de
la furnizori care au deschis fabrici în
Ro mânia”, a explicat Alin Burlan, su -
bli niind că, în mod direct, cifrele con -
fir mă amplasarea marilor producători
auto. În opinia sa, provocările vor veni,
în 2017, din mai multe direcții. Printre
aces tea, un loc central îl ocupă pro -
ble mele generate de reglementările
pro tecționiste, precum MILOG (Ge r -

mania), MACRON (Franța), sau cele
adop tate în Ungaria, tendință la care
este foarte posibil ca, în viitorul nu
foarte îndepărtat, să se alinieze și alte
state, care urmăresc să își protejeze
industria locală. Lipsa forței de muncă
reprezintă o provocare și pentru acest
do meniu, chiar dacă șoferii nu au ne -
vo ie de calificări suplimentare cate -
go riei B de permis de conducere.
„Este foarte greu să găsim, astăzi,
șoferi de calitate, dar, mai mult decât
atât, este foarte greu să găsim oameni
de calitate, indiferent de funcția pe are
o avem în vedere. Ne confruntăm cu
o lipsă acută de forță de muncă în
par tea de Vest a țării, în timp ce, deși
în Est există șomaj, nimeni nu vrea să

se relocheze. Statul ar trebui să gă -
seas că o soluție, dar ar fi bine să ne
gân dim și noi la o variantă de rezol -
va re. Am putea, de exemplu, oferi cur -
suri de calificare pentru tinerii care
ter mină liceul și nu mai vor să urmeze
o facultate, pentru a găsi potențiali noi
an gajați”, a apreciat Alin Burlan.

Dieselgate,
migranți... criza
economică
Alte provocări cărora industria de

trans port express trebuie să le facă
față țin de scandalul Dieselgate, criza
migranților, Brexit și de instabilitatea
politică din Turcia. „Problemele cu care
Volkswagen s-a confruntat în cazul mo -
toarelor diesel s-au adeverit, ulte rior,
și în cazul altor producători”, a mai ex -
pli cat consultantul citat, adău gând că,
recent, unul dintre marii fabri canți a
declarat că se are în vedere între ru -
perea producției de motoare diesel, din
cauza costurilor mult prea mari de
adaptare a acestora la cerin țele de
mediu. Decizia va avea un im pact pu -
ter nic asupra transportului ru tier ex -
press, domeniu în care sunt uti lizate
cu preponderență vehicule diesel.

În paralel, criza migranților gene -
rea ză, încă din această perioadă, o
creș tere importantă a controalelor,

Conferința Transportatorilor Express de Mărfuri
din România

Unde mergem?
O piață de 200 de milioane de euro, pe care activează aproximativ
2.700 de companii, care rulează un parc de aproximativ 30.000 de
vehicule. Sau, altfel spus, piața românească a transportului rutier
express de mărfuri... un domeniu în care provocările, dar și
oportunitățile se raportează la timpii reduși de tranzit.

Zsolt
Gogucz

Alin
Burlan

Evenimentul a reunit cei mai importanți zece operatori din domeniu și a
creat premisele unui dialog pe teme concrete cu asociațiile profesionale,
dar și un cadru de networking deosebit. Cele mai de interes teme pentru
domeniul de transport expres s-au regăsit pe agenda conferinței:
tendințele cu care se confruntă piața, rolul asociațiilor profesionale,
comunicarea cu șoferii, dar și practici care pot fi aplicate pentru a
crește eficiența business-ului. 



E
V

E
N

IM
E

N
T

ceea ce se reflectă în mod direct în
timpii de tranzit. 

„Climatul economic și politic nu
este, în acest moment, unul favorizant,
la nivel european. Previziunile eco no -
mice nu sunt tocmai îmbucurătoare.
Criza economică nu a dispărut în to -
ta litate și, ciclic, vom trece prin pe ri -
oa de grele. Industria de transport ex -
press este una importantă pentru
pro ducătorii de autovehicule și, în fie -
ca re lună, apar firme noi pe această
piață”, a concluzionat Alin Burlan, su -
bli niind că, în multe cazuri, lipsa de ex -
pe riență a noilor intrați pe această pia -
ță generează distorsiuni, afectând
in clu siv relația dintre patroni și șoferi.

În dialog cu șoferii
Organizatorii conferinței dedicate

trans portului express au creat o pre -
mie ră, cu ocazia celei de-a treia ediții
a evenimentului, generând un dialog
direct între patronii partici panți și un
reprezentant al șoferilor din domeniu.
„Se manifestă, încă, un sentiment
puternic de ură între cele două tabere.
Nu există nici măcar o dorință ca aces -
te două părți să se apropie. Trebuie
să schimbăm acest lu cru. Șoferii au
creat, pe Facebook, un grup, care reu -
nește peste 12.000 de membri, iar
una dintre persoanele desemnate să
îi reprezinte se află ală turi de noi”, a
declarat Zsolt Gogucz, managing
director Kefren Expres și or ganizator
al evenimentului, su bli niind importanța
creării unui dialog în cadrul căruia fie -
care parte să afle care sunt proble -
mele reale pentru care trebuie găsite
soluții.

Timpii de tranzit,
consumul normat…
Primul element asupra căruia s-a

oprit Mehesz Tamas, reprezentantul
șo ferilor, s-a referit la timpul de tranzit
foarte scurt, care duce la supraso li ci -
tarea celor care conduc mașina, mai
ales în condițiile în care, în acest do -
me niu, echipajele nu reprezintă ceva
obișnuit. „Dispecerii ar trebui să țină
cont de realitate atunci când acceptă

un timp foarte scurt de tranzit”, a afir -
mat el, menționând că o cursă cu un
timp de tranzit de 20 de ore, în care
se întâmplă ca șoferul să nu aibă timp
nici măcar să mănânce, ar trebui să
se realizeze de către un echipaj de
două persoane. În opinia sa, timpul
de tranzit ar trebui să țină cont și de
timpul de odihnă. „Multe accidente se
produc pe fondul oboselii”, a precizat
Mehesz Tamas.

Consumul impus reprezintă o altă
sursă de neînțelegeri. „Consumul
oferit de fabricanți nu reflectă întot -
dea una realitatea. Pentru un consum
exact, trebuie să se țină seama inclu -
siv de încărcătură, condițiile de drum
sau de timpul de tranzit, care afec -
tea ză în mod direct stilul de condus.”

...salariul, traseul și
supraîncărcarea
„Chiar dacă nu vreau să discut

despre mărirea salariilor, foarte mulți
dintre șoferii cu care am discutat în
ultimul timp s-au plâns de probleme

financiare”, a mai arătat Mehesz Ta -
mas, apreciind că patronii ar trebui să
țină cont de cheltuielile zilnice cărora
trebuie să le facă față cei aflați în afara
țării. Amenzile aplicate în Franța repre -
zintă unul dintre motivele principale
pentru care mulți dintre șoferii din do -
meniul express se lasă de meserie, a
adăugat el. „În ultimul timp, am început
să fim des amendați, iar 3 amenzi
înseamnă 150 de euro (sumă care se
dublează dacă nu se plătește în timp
util), foarte mult, în condițiile în care
un șofer câștigă aproximativ 1.000 de
euro”. În acest context, Tamas le-a
soli citat patronilor să accepte utilizarea
auto străzilor, ținând cont de pro ble -
mele pe care le generează drumurile
na ționale. „Noi, șoferii, credem că
timpii de tranzit sunt calculați pentru
rulaj pe autostradă. Drumurile na țio -
na le înseamnă multe sensuri giratorii,
foarte obositoare, riscurile de accident
sunt mult crescute. Pe autostradă, am
putea câștiga timp pentru odihnă, iar
con sumurile de carburant ar fi mai
reduse”. Tot în sfera practicilor care pot
genera accidente intră și supra în căr -
carea, pe care Tamas a scos-o în evi -
dență. „Foarte mulți colegi se plâng de
această problemă și de riscurile pe
care le generează. Nu vorbim despre
de pășiri de 200-300 kg a masei ma -
xi me autorizate, ci de 500 kg sau o
tonă. Chiar dacă patronul afirmă că
plă tește amenda la un eventual con -
trol, o mașină astfel supraîncărcată
nu va mai răspunde corect la comenzi.
Vrem să ajungem în viață acasă”, a
concluzionat Tamas.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

Mehesz
Tamas

20 de participanți au câștigat abonamente pe un an la revista Ziua
Cargo.
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A cest articol a apărut pornind
de la un caz concret, pe care
îl voi descrie, în general, pen -

tru o mai bună înțelegere a analizei
ce va urma. Un angajat al unei firme
de transport a început să deturneze,
în schimbul unor comisioane nelegale,
către societăți concurente, clientela
com paniei pentru care lucra. Altfel
spus, persoana în cauză s-a folosit
de informațiile confidențiale cu care
intra în contact în timpul desfășurării
activității (prețuri, curse, clienți) și a
fur nizat cursele angajatorului său către
alte firme de transport, primind, în
schimb, sume de bani de la acestea.

Formele 
ilicite
Ce forme ilicite îmbracă aceste ac -

tivități? Cum arată practicile concu renția -
le nelegale în domeniul transpor tu lui?

Am putea numi, generic, acest gen
de activități ca fiind practici nelegale în
do meniul transportului, cu implicații di -
recte pe tărâmul concurenței ne lo ia le,
așa cum aceasta este reglemen ta tă de
Le gea 11/1991 privind com ba te rea con -
cu renței neloiale. Concurența nelo ia lă
poa te îmbrăca diferite forme. Art. 2 din
legea 11/1991 definește această noțiune.
Iată câteva dintre cele mai uzitate for -
me: concurența ne loială prin angajații
care pleacă dintr-o firmă, încep afaceri
similare sau, chiar, iden ti ce și pleacă îm -
pre ună cu clienții firmei unde erau an -
ga jați anterior; con cu rența neloială sub
for ma altor par te neri din piață, care con -
tactează di rect clienții fir mei prin inter -
mediul căreia au luat con tact cu acești
clienți; con curența ne loială prin con tac -
tarea an ga jaților unei companii și prin
plata de comi sioa ne sau alte promisiuni,
pentru a-i de termina să vândă clientela
acelei com panii. Această faptă din urmă
se apropie chiar de spionajul eco nomic.
Exis tă, de asemenea, con cu rență nelo -
ia lă prin discreditarea fal să făcută pe
piață de diferiți concu renți.

Aceste acțiuni pot îmbrăca diferite
for me ilicite.

Practici concurențiale ilicite în transport

Ne putem apăra?
Domeniul transportului de mărfuri în România este guvernat de o
concurență ridicată, provenită, în special, de la numărul mare de
actori pe aceasta piață. Ținând cont inclusiv de presiunile generate
de mediul concurențial extern și de încercările legislative de a
împovăra acest business (de exemplu, impozitarea diurnei, RCA în
creștere, norme europene de protecție a transportatorilor locali),
urmarea unor norme de bună conduită în afaceri și de respect față
de uzanțele cinstite devine cu atât mai importantă.

Radu Negru, Conferința
Transportatorilor Express

de Mărfuri din România
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Infracțiuni
Art. 5 din Legea 11/1991 privind con -

 curența neloială incriminează ca in frac -
țiuni unele fapte de acest gen.

Art. 289-290 raportat la art. 308 din
Codul penal reglementează luarea și
da rea de mită (de exemplu, acor da rea,
respectiv primirea co mi sio a ne lor mai
sus indicate).

Art. 304 din Codul penal regle men -
tează divulgarea informațiilor se cre te
de serviciu sau cu caracter con fi dențial.

Contravenții
Art. 4 din legea 11/1991 regle men -

tea ză contravențiile cu privire la con -
cu rența neloială, amenzi date de Con -
si liul Concurenței, cuprinse între
5.000-50.000 lei.

Fapte civile ilicite
Faptele de concurență neloială îm -

bra că forma ilicitului delictual, care
poa te să atragă răspunderea celor
vino vați pentru repararea prejudiciului.
Acest lucru este prevăzut expres de
art. 7 din Legea 11/1991, precum și
de dispozițiile generale ale Noului Cod
civil (art. 1349 și următoarele).

Dacă există o clauză de neutra li ta -
te/ne  concurență, răspunderea este una
ci vilă contractuală și se angajează în limi -
tele clauzei penale stabilite prin acor dul
părților (la noi, 50.000-100.000 EURO).

Remedii legale
a. Clauzele de neutralita te/necon cu -

rență între parteneri. Trebuie de ta lia te
con cret și foarte detaliat situațiile pro -
tejate. Aici se poate vorbi și de con flic -
tul între protecție și divulgarea prea mul -
tor informații (se poate întâmpla ca,
în cer când să te protejezi, să faci un acord
greu aplicabil).

b. Acte adiționale cu angajații cu pri -
vire la obligații de fidelitate, con fi den -
țialitate, loialitate și, chiar, ne con curență.

c. Acționarea în justiție a celor care
încalcă uzanțele și practicile corecte în
domeniu, pentru repararea preju di ciului
suferit. 

d. Sesizarea Consiliului Concu ren -
ței, ANAF, ISCTR, a Poliției și Par che tu -
lui cu privire la încălcări ale legislației în
vigoare, în vederea luării mă s urilor legale. 

e. Popularizarea acestui fenomen și
a celor care îl practică, în vederea izolării
acelora care deraiază de la practicile
concurențiale corecte.

Se impune o polarizare a tuturor par -
ti cipanților pe piața de transport, pentru
respectarea practicilor și uzan țelor cin -
stite în domeniu și sancțio na rea celor
care aleg o conduită nele gală. 

Avocat Radu NEGRU
office@avocatradunegru.ro

D acă, astăzi, cei mai mulţi trans  portatori au îmbrățișat
un sistem telematic sau altul, este esențial ca a -
cestea să răspundă necesităților companiei. Așadar,

îna in te să alegeți soluția telematică ideală pentru flota com -
pa niei, trebuie să sta biliți, din capul locului, obiectivele. 

Să le luăm una câte una. În primul rând, există probleme
ge nerate de stilul de condus al șoferilor? Tele ma ti ca are
soluția. WebEye, de pildă, a dez voltat pachetul DrivingStyle,
care fur nizează informații complexe și pre ci se despre modul
în care un șofer ex ploatează vehiculul. Frânează prea des,
fo losește inadecvat tempomatul sau retarderul - erori care
au ca re zul tat un consum mai mare de com bus tibil și mai
mul te vizite la service-ul auto - toate acestea se înre gis trea -
ză, iar managerul primește un raport com plex, din care re -
iese foarte clar profilul fiecărui șofer, ulterior putând in ter veni
pen tru a-l corecta.

În al doilea rând, cheltuiți prea mult pe combustibil? În a -
cest caz, trebuie să vă orientați către soluții care vă ajută să
mo nitorizați cu strictețe con su mul de combustibil, cum sunt
son de le litrometrice. 

În fine, activitatea flotei se des fă șoa ră cu preponderență
în spațiul co mu nitar? Atunci trebuie să fiți pregătiţi pentru a
face față restricțiilor impuse de tot mai multe state din spa -
țiul co mu nitar, pentru limitarea cabotajului și a trans por turilor
in ternaționale. Lista a fost deschisă de Finlanda, apoi Ger -
ma nia, Franța, Belgia au anunțat că vor impune un salariu
minim pe oră trans portatorilor locali și străini. Ast fel, a devenit
esențial pentru transportatori să știe cu pre cizie cât timp pe -
trece fie care șofer în țările pe care le tran zi tează, pentru a
eva lua corect costurile aferente trans por tului în spațiul co -
mu ni tar și pentru a bugeta, ca atare, sar ci nile de lucru. În
acest context, WebEye a dezvoltat so luția eControl, integrată
ser viciului eTachograph, care trans mite firmelor informaţii în
timp real despre numărul exact al orelor petre cu te de şoferi
pe teritoriul unei ţări, ra por tare care, până acum, se făcea
într-un mod relativ de că tre şoferi şi putea fi verificată cu acu -
ra teţe abia după câ te va săptămâni, o dată cu descărcarea
da telor. (Meda BORCESCU)

Cum alegi soluția
telematică ideală
Câteva ponturi
de la WebEye
Telematica, știința care îmbină
comunicațiile și IT-ul, nu mai este de
mult un moft pentru transportatori. S-a
demonstrat cu cifre că soluțiile
telematice pot schimba, realmente,
soarta unei companii care are în
administrare flote auto, în unele cazuri
rezultatele fiind spectaculoase.
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D e unde știm cine va ajunge la
destinație în siguranță, fără
in cidente sau accidente? Veți

spune că aceia care au abilități foarte
bune de conducere a autovehiculului!
Un studiu realizat în urmă cu câțiva
ani de către Thomas International a
des coperit că… nu! Cei care fac acci -
den tele sunt cei care consideră că știu
foarte bine să conducă. Și, în general,
chiar este așa! Și atunci ce are rele -
van ță în primul rând? COMPORTA -
MEN TUL!

Există câteva elemente de com -
por tament care se consideră a fi Si -
gure pentru șoferi și unele... Nesigure!
Sunt ele o certitudine? Sunt, cel puțin,
de încredere.

Iată care sunt aceste cuvinte:

Comportamente
sigure
Răbdător
Structurat
Bun observator
De încredere
Capacitate de concentrare
Auto-disciplinat
Responsabil
Prudent 

Comportamente
nesigure
Arogant
Agresiv
Impulsiv
Își asumă riscuri
Iresponsabil
Indisciplinat 
Ușor de distras
Nerealist 

Cu siguranță, există și excepții, în -
să comportamentele sigure descriu
per soanele cu risc mic de accident, iar
cele nesigure pe cele cu risc ridicat
de accidente.

DISC
Modelul comportamental de la

care Thomas International a inițiat cer -
cetarea pornește de la factorii DISC
(Do minare, Influențare, Stabilitate și
Con formare). 

Se pare că persoanele care au o
Do minanță ridicată au tendința de a se
grăbi și de a fi interesate, în primul
rând, să ajungă cât mai repede la desti -
nație, și nu de CUM ajung acolo! Une -
ori, devin competitive, iar competiția

pe șosea se traduce prin „Eu ajung
primul la semafor/intersecție/destinație!”

Cele care au o Influență ridicată
se pot ușor lăsa distrase de către eve -
ni mente, persoane din jur și își pierd
focalizarea asupra șoselei. Sunt
curioși cine conduce mașina roșie pe
lângă care trec și uită să se con ce n -
tre ze pe cea din fața lor!

Persoanele care au o Stabilitate
scăzută sunt rapide, dau dovadă de
multă vioiciune și le place diversitatea.
De ce ar urma același drum pe care

Peste 160.000 de vehicule comerciale (peste 3,5 t şi 9 locuri) dețin,
în prezent, copii conforme emise de ARR. La acestea, se adaugă un
parc cel puțin la fel de important sub 3,5 t sau 9 + 1 locuri, utilizat
în scopuri comerciale. Toate aceste maşini sunt conduse de şoferi
PROFESIONIŞTI... sau nu. Rezultatele pe care aceştia le generează
în trafic nu țin, însă, numai de abilitățile lor...

Modelul comportamental Thomas International

8 minute ca să îți
cunoști șoferii

Sorina
Bradea
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au mers și la transportul trecut? E mai
rapid? Poate că și altul este la fel de
ra pid, ce dacă nu au mai fost pe aco -
lo? Cu cât sunt mai diferite rutele, în -
căr căturile, mașinile, cu atât mai bine.

Cele cu Conformare scăzută simt
nevoia să facă lucrurile așa după cum
vor. Ah, există reguli, altele decât cele
standard? Nu e obligatoriu să le res -
pec te atâta timp cât nu îi verifică ni -
meni. Sau nu-i așa?!

Raportul
Dincolo de aceste informații suc -

cin te, orice transportator își pune
câteva întrebări legate de cel pe care

îl trimite în cursă: Va ajunge cu bine
la destinație? Va ajunge cu marfa con -
formă la destinație? Câte amenzi va
avea la întoarcere?

Răspunsul la aceste întrebări de -
pin de, așa cum am scris mai sus, de
com portament și, în al doilea rând, de
cu noștințe! Poți să ai cunoștințele și,
pentru că ai un anumit comportament,
nu le vei aplica!

Cum poate un angajator să afle
care este riscul de accident, respectiv,
ce fel de comportament manifestă pe
șosele un conducător auto?

Răspunsul la îndemână este eva -
lua rea. Raportul de Evaluare a șoferu -
lui permite identificarea, în doar 8 mi -

nu te, a profilului comportamental. Iată
ce capitole conține un astfel de raport:

- gradul de risc de a face accidente
(de la risc minim, la ridicat);

- stilul de condus și factorii de risc; 
- motivatori;
- valori;
- arii de risc necesar a fi investigate

într-o discuție față-n față/interviu; 
- focalizarea principală;
- pregătirea; 
- observarea drumului și plani fi ca -

rea;
- recunoașterea riscului și antici -

pa rea;
- luarea deciziei;
- poziționarea pe șosea/disciplina

în trafic/utilizarea semnalizării; 
- considerația față de ceilalți par -

ticipanți la trafic;
- considerația față de auto ve hi -

cul/pasageri/marfă; 
- conformarea la reguli/codul au -

to străzilor.
Acestea sunt informații necesare

atât unui angajator, pentru a fi con -
știent de direcțiile de dezvoltare ne -
ce sare oamenilor săi, cât și pentru
con ducătorul auto, cu scopul de a ve -
dea care sunt limitările pe care le are.
Nu putem să devenim profesioniști în
meseria pe care ne-o alegem, până
când nu suntem conștienți de limitările
pe care le avem și luptăm cu ele.

Mai multe despre ce îi motivează
pe șoferi, care sunt valorile pe care
di verse profile le aduc în lumea trans -
por tatorilor... în episodul următor!

Să aveți drumuri sigure și clienți
mulțumiți!

Sorina BRADEA
sorina_bradea@slgroplus.ro 

Managing Partner
SLG Thomas România

Fragment dintr-un raport DISC
„OBSERVAREA DRUMULUI ȘI PLANIFICAREA
Întrucât se plictisește repede și își pierde focalizarea, domnului Thomas i se
poate părea provocator să își mențină concentrarea, mai ales atunci când are
sarcini de rutină sau conduce pe distanțe lungi. În situații pozitive, el poate
rămâne focalizat și poate observa drumul în avans, dar foarte probabil că va
face acest lucru doar din când în când.

RECUNOAȘTEREA RISCULUI ȘI ANTICIPAREA
Dacă are experiență, abilități și își menține focalizarea, este posibil ca domnul
Thomas să detecteze pericolele și să acționeze pentru evitarea lor. Însă, în cele
mai multe situații, profilul indică faptul că nu le observă în avans. Fiind focalizat
pe ajungerea la destinație, el poate face presupuneri, este optimist și s-ar putea
să subestimeze gradul de risc, sau să supraestimeze abilitatea sa de a face față
riscului.

LUAREA DECIZIEI
Dacă se accentuează caracteristicile stabilității din profil, deciziile le va lua
metodic și cu pregătire în prealabil.
Dacă, însă, este distras, plictisit sau este în întârziere, este foarte probabil ca
domnul Thomas să acționeze, mai degrabă, impulsiv și să își asume riscuri.

POZIȚIONAREA PE ȘOSEA/DISCIPLINA ÎN TRAFIC/UTILIZAREA SEMNALIZĂRII 
Dacă domnul Thomas călătorește pe rutele obișnuite, de rutină, el poate să
conducă după planul inițial. Dacă este distras sau plictisit, atunci domnul
Thomas nu va respecta semnele de circulație sau marcajele și nu va fi atent la
poziția pe șosea, din cauza lipsei de concentrare. De aceea, el poate folosi o
abordare în forță, pentru a recâștiga poziția, și folosește semnalizarea pentru
a-și arăta intenția.”

PUBLICITATE
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S tatistic vorbind, șoferii angajați
într-o firmă de profil sunt doar
în proporție de 20% productivi,

pentru ca 60% să fie activi, 17,5% no -
civi și 2,5% distructivi. Sunt cifre de
care managerul trebuie să țină cont,
atunci când gândește strategia de
motivare și de fidelizare. Din discuțiile
purtate cu patronii din transporturi, am
învățat ceva. Problemele care se pot
rezolva cu bani sunt minore, pro ble -
mele importante sunt cele care nu se
pot rezolva astfel. 

Lucrurile cu adevărat
importante nu țin
de bani
„Pe segmentul de motivare, există

trei instrumente principale aflate la în -
demâna managerului. Niciunul dintre
acestea nu este financiar”, a explicat,
de asemenea, Sandor Gabor, pre șe -
din te IFPTR, cu ocazia conferinței de -
di cate transportului expres, de la Băile
Felix. Astfel, o treime dintre șoferi este
sensibilă la recunoașterea realizărilor.
O altă treime va fi motivată prin faptul
că directorul este interesat de viața
per sonală. În acest caz, rezultatele
ob ținute vor fi mult mai bune dacă,
îna inte de a transmite o comandă, șo -
fe rului i se pun câteva întrebări prin
care arăți că este important ceea ce
simte. „Am auzit că s-a măritat fiica
ta. A fost bine? Ai reușit să te odih -
nești?”, de exemplu. În fine, o altă trei -
me dintre șoferi trebuie capacitată din
punct de vedere profesional. În acest
caz, patronul trebuie să își transmită
cu sinceritate planurile, astfel încât
echipa să înțeleagă foarte bine pentru
ce lucrează. Dacă șoferul își va regăsi
in teresul propriu în strădaniile directo -
ru lui, se va alinia cerințelor companiei.

„În toate aceste cazuri, recom pen -
se le trebuie să funcționeze într-un ca -
dru transparent. În relația cu șoferul,
așa cum se întâmplă în orice altă re -
la ție, funcționează legea acțiunii și a
reac țiunii. Șoferii nu vor fi niciodată

loiali companiei, pentru că nu este a
lor, vor fi loiali vizavi de felul în care
se simt în firmă, de modul în care
relaționează cu șeful sau colegii. Așa
fun c ționează creierul uman!”, a apre -
ciat Sandor Gabor.

De aceea, managerul nu trebuie
să renunțe, în niciun moment, să co -
mu nice, eliberându-se, însă, de propri -
ile temeri, pe care șoferii le simt. Dacă
patronul pleacă de la temerea că
șoferii îl vor fura, aceștia o vor simți.
Chiar dacă nu vorbește, gândul res -
pec tiv îi va împinge să fure, în fapt.
Afir mația lui J. W. von Goethe, „Tra -
tea ză-i pe oameni ca și cum ar fi ceea
ce vrei să fie și-i vei ajuta să devină
ceea ce sunt în stare”, este foarte po -
tri vită în acest context. În construcția
unei relații corecte, în care fiecare dă
ceea ce poate mai bine, comunicarea
este cea care face diferența. 

Potrivit președintelui IFPTR, există
7 aspecte de care trebuie să se țină
cont în comunicare.

Paradoxul...
Primul constă, în fapt, dintr-o dile -

mă, generată de funcționarea creie -
rului uman. Comunicarea se bazează
pe încredere. Iar garanția câștigării
în crederii rezidă în eficacitatea comu -
ni cării. Aparent, cele două afirmații
reprezintă un paradox. Prima soluție
la această problemă este să vă puteți
abține. „Interesant, forma supremă de
co municare este tăcerea, dar TĂ CE -
REA ACTIVĂ. O bună strategie de co -
mu nicare este aceea de a nu răs pun -
de la întrebări. Poți întotdeauna să
spui altceva. Nu uitați: cel care con -
du ce discuția este cel care întreabă,
nu cel care răspunde. Dacă îl lăsați

Este o întrebare la care caută răspunsul orice patron sau manager
din domeniul transporturilor. Întrebarea de la care trebuie să
pornim este, însă, „Ce va face șoferul după ce îi transmit
informația?”.

Cum comunic
cu șoferul?

Sandor Gabor, Președinte IFPTR:
„Orice ați face, după un anumit număr de ani, întotdeauna vă vor părăsi
șoferii. Nu avem altă șansă de a supraviețui decât să dublăm numărul de
angajări. Întotdeauna, un anunț dat într-un ziar pe care îl citește bunica,
mama sau tatăl potențialului angajat de 28 de ani va pune lucrurile în
mișcare.” 
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pe șofer să întrebe, el va conduce dis -
cuția. Și încă ceva, nu puneți întrebări
la care nu știți răspunsul”, a arătat
Sandor Gabor. Pentru a înțelege mai
bine această stare de fapt, trebuie să
avem în vedere că viața, atât a pa tro -
nului cât și a șoferului, este un mozaic,
pe care fiecare îl apreciază în funcție
de cum ar trebui să îi fie bine. „În acest
context, ne raportăm la noroc și avem
tendința să spunem «așa ne-a fost
dat». În paralel, avem falsa impresie
că viața este un rezultat al unor decizii
raționale. În fapt, contează visul pe
care îl ai în viață, planul personal. Im -
por tant este, inclusiv în calitate de
patron, să îți asumi o misiune, o vi -
ziune despre cum să arate viața peste
10 sau 15 ani, după care să aplici su -
gestia a doua”, a subliniat președintele
IFPTR.

... visul...
sinceritatea...
finalitatea...
După ce ați terminat acest exer -

ci țiu de imaginație, faceți un altul, de
sinceritate. Comunicați autentic și
transmiteți-vă planurile. Trebuie să
faceți ceva pentru a veni în întâm pi -
na rea norocului. „Veți întâlni obstacole,

dar puteți reuși, dacă „visul” sau planul
pe care îl aveți este autentic. Țineți
cont de faptul că realitățile sunt cele
per cepute, nu cele pe care le invocați.
Toți interlocutorii care se confruntă cu
stresul se raportează la adevărurile
pro prii, care sunt, din punctul lor de
ve de re, sustenabile”. 

A treia sugestie. „În orice situație de
comunicare, trebuie să aplicați o soluție
banală, raportată la anumite lucruri care
vă deranjează, ca, de exem  plu, salariul.
Ideea este de a oferi, prin comunicare,
o altă perspec ti vă, al ter nativă”, a arătat
Sandor Gabor. Ast fel, la afirmația
șoferului că are sa lariul mic, îi poți pune
o serie de în tre bări. „Ai rate la bancă?
Ți-ai plătit factu ra de curent? Are copilul
ce să mă  nân  ce?” Se creează, astfel,
o altă viziune, vizavi de acea realitate
cu care se confruntă, astfel încât, în
final, șo fe rul să poată spune că are
suficienți bani. Managerul trebuie să
fie, însă, di  plo mat, să adopte strategii
în comunicare. 

„Întotdeauna, comunicarea verbală
este marcată de criză de timp. Iar, în
a cest context, pot fi adoptate inclusiv
tehnologii de comunicare valabile în
2016. Astăzi, nu mai trăim în era in -
for mațională, ci în era comunicării.
Cine știe să comunice va câștiga”. 

A patra sugestie asupra căreia s-a
oprit președintele IFPTR ține de faptul
că, în comunicare, nu contează ce
spui. Contează ceea ce va face in ter -
locutorul după. Este prea puțin im por -
tant dacă vorbești agramat sau ele -
gant, sau cât ești de coerent. Dar

trebuie să scapi de idei preconcepute,
să nu te gândești la ceea ce se vor -
beș te în parcare; să îți constitui rezer -
ve reactive și active, să-i câștigi atenția
interlocutorului și să îi cucerești î n cre -
derea. Abia apoi îl poți determina să
acționeze în direcția pe care o dorești.
Managerul trebuie să țină, însă, cont
de un lucru. În privința credibilității, se
află pe locul 3, după ceea ce șoferul
are senzația că știe și după ceea ce
a auzit de la alții (în parcare, de exem -
plu).

…ambasadori…
empatie…
A cincea sugestie. Dacă, din punc -

tul de vedere al funcționării creierului,
orice i-ar spune patronul șoferului nu
are impactul informațiilor primite în
parcare, ideea câștigătoare este de
a-și face ambasadori și câini de vână -
toa re, care să le transmită corect infor -
ma țiile în parcare, într-o formă în care
ele pot fi asimilate.

A șasea sugestie se oprește asu -
pra strategiei. „Pentru comunicare, nu
este nevoie de imaginație, ci de
EMPATIE. Contează modul în care

„Ca să aveți prestigiu și autoritate
în comunicarea cu șoferii, trebuie
să aveți înțelepciunea de a spune
de 4 ori «Nu», ca să vă puteți
permite un «Da».”
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„Ca să câștigi în afaceri, nu
trebuie să fii neapărat foarte
deștept, ci să știi să comunici.
Relațiile contractuale cele mai
generoase sunt cele încheiate prin
strângerile de mână, nu neapărat
prin contracte.”



.............................................................................................................................................. octombrie 201642

C
O

N
S

U
LT

A
N

Ț
Ă

sunt construite mesajele și ordinea în
care sunt comunicate. Managerul
trebuie să știe că nu are niciun sens
să își asume confruntări de genul
«care pe care». Dacă temerile șofe -
ru lui țin de sechele adunate de prin
par care, patronul se teme că, deși are
o gândire foarte bună, nimeni nu îl ur -
mea ză. Toate aceste îngrijorări ge ne -
rea ză gânduri, iar gândurile sunt cele
care contează în final, nu ceea ce ma -
nagerul sau șoferul spun la un anumit
moment dat. Bolile contagioase se
iau, iar riscul contaminării crește pro -
por țional cu înverșunarea de a lupta
împotriva acestora. De exemplu, toți
patronii luptă împotriva furturilor co -
m ise de șoferi, dar această atitudine
ge nerează tot furturi”, a precizat pre -
șe dintele IFPTR.

El a adăugat că, în condițiile în
care patronul de transport vrea să își
ducă planul sau „visul” la bun sfârșit,
în loc să se confrunte cu șoferii, să nu
comunice sau să renunțe cu totul la
comunicarea cu șoferii, trebuie să și-i
atragă parteneri. În fond, și ei trebuie
să plătească facturi... Pentru aceasta,

tre buie să mențină un echilibru func -
țio nal între ceea ce înseamnă a fi inte -
re sat de viața șoferului și interesant
pen tru angajatul său. Aceasta este
zona în care managementul poate să
jon gleze. „Și nu vă luați după alții. Nu
ur mați turma! Veți pierde! Dacă pa -
tro nul este sincer și autentic, șoferii îl
vor urma. Vă recomand să nu vă pier -
deți entuziasmul și siguranța de sine.
Dacă nu renunțați, dacă vă păstrați
obiectivele, ei se vor alinia. Important
este să știe în mod sincer ce vreți”, a
ar gumentat Sandor Gabor.

... timpul potrivit
Știți unde greșim în management?

În principal, avem tentația de a ne
raporta la greșeli, ca să învățăm din
ele. Dar excelența în management re -
zultă din recunoașterea măsurilor po -
zi tive care generează efecte pozitive.
„Atunci când firma înregistrează o
creș tere, trebuie analizate și ac cen tua -
te măsurile care au generat rezultate
bune. În universul acesta, realitățile
nu sunt ceea ce par să fie; de cele mai
multe ori patronul poate avea relații
bune cu șoferii, dacă se îngrijește de
co piii și de nevasta lui. Evident, orice
sacrificiu, inclusiv cel făcut de șofer,
are un preț, de timp, de bani sau de
altă natură. În final, sunt 2 categorii
de șoferi: unii care au plecat deja și

alții care, la un moment dat, vor urma
să plece. Managerul trebuie să ac -
cep te realitatea, să crească numărul
de angajări și să acționeze în con se -
cin ță, în direcțiile bune, care îm bu nă -
tă țesc statisticile.”

Președintele IFPTR a explicat că
partea cea mai mare a șoferilor se ra -
por tează la obiective pe 3-4 luni, foarte
rar la o perspectivă mai lungă. Dar a -
ces  te obiective există. Fiecare anga jat
trăiește și muncește ca să își plă teas -
că facturile, să își ia motocicletă, de
exem plu, să își susțină copilul la facul -
ta te... „Puneți-le întrebări pe acest teren,
înainte de a le transmite sar ci nile. Și
nu dați dispoziții decât în mo men tul în
care apare faimoasa între ba re: «șefu',
de ce m-ai sunat?». Ce rerile sau oferte -
le, generic vorbind, trebuie transmise în
momentul în care fie sesizați că inter -
lo cutorul este pre gă tit să le asculte, sau
el se exprimă la modul invocat. Orice
sarcină dată înainte de a vi se cere nu
este ac cep tată. Aceasta este ce-a de-
a șaptea su gestie pe care v-o fac”, a
con clu zionat președintele IFPTR.

O dată ce știi să comunici cu sin -
ce ritate, poți învăța cum să gestionezi
conflictele. Dar gestiunea conflictelor
o vom aborda în numărul următor al
re vistei.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

„Aveți mașinile personalizate?
Aveți uniforme pentru șoferi sau,
măcar, o cămașă? Fidelizarea prin
distinctivitate este o pârghie
pentru a-i face să fie mândri.”



octombrie 2016 ............................................................................................................................................ 43

P
R

E
Z

E
N

TA
R

E

A nterior, așa a funcționat: be -
ne  fi cia rul găsea transportul
po trivit și se în cheia o în țe le -

gere, cu acordul ambi lor părți. Mai tre -
buiau trimise docu men tele ne cesare
prin fax sau e-mail. Era mult de aș -
teptat, iar, câteodată, se întâmpla ca
do cumentele nici să nu ajungă. Apoi
începea șirul de tele foa ne, cu care se
pierdea mult timp pre țios și care punea
nervii la încercare. Acest lucru s-a
schim bat odată pentru totdeauna, prin
func  ția unică de în căr care a docu -
mentelor. 

Purtătorul de cuvânt al TimoCom,
Marcel Frings, a declarat: „Cu ajutorul
funcției de încărcare și descărcare a
do  cu mentelor, integrată în indexul
trans  por tatorilor, este posibil ca docu -
men tele des utilizate, cum ar fi, de
exemplu licen ța, antetul sau asigu ra -
rea de trans port, să fie încărcate în

pro filul propriu al firmei și să fie acce -
sibile, în acest fel, pentru toți utilizatorii
TimoCom. Nu mai este necesară tri -
mite rea docu men te lor prin fax sau
e-mail. Pe lângă eco no mia de timp,
acest sistem mai are un alt mare avan -
taj: utilizatorii își pot mări compe ti ti vi -
tatea cu ajutorul do cu men telor încăr -
ca te, deoarece, dacă au un profil
per  so nal mai transparent și de taliat,
au șanse mai mari pentru înche ierea
tranzacției.”

Siguranță
și vizibilitate
Mai ales în cazul schimbării de

infor mații digitalizate, nu trebuie să
uităm de protecția datelor. Cu proble -
me de siguranță ne întâlnim adesea,
în cazul serviciului de mesagerie des -
chi să sau al trimiterii de e-mailuri. În

funcția de încărcare a documentelor,
datele utilizatorilor TimoCom sunt în
siguranță, dat fiind faptul că acestea
cad sub incidența prevederilor legii ger -
mane de protecția datelor. Sto ca rea
documentelor este întotdeauna si gu ră
și codificată. De asemenea, utili zatorul
decide dacă documentele în cărcate
vor fi vizibile pentru ceilalți uti lizatori
sau nu. În cazul în care a ales ca docu -
me ntele să fie vizibile, abo  nații plat for -
mei de transport au po si bilitatea de a
le vizualiza sau descăr ca. 

TimoCom a depus bazele digi ta -
li zării. Acum, ceea ce mai trebuie făcut
de către cei peste 36.000 utilizatori
se poate defini printr-un singur cuvânt,
alcătuit din 10 litere: încărcarea!

Mai multe informații despre
TimoCom puteți găsi pe

www.timocom.ro.

Funcții noi 
în platforma
TimoCom
Există un cuvânt, alcătuit din 12 litere, care este utilizat din ce în
ce mai des în sectorul de transport și logistică, descriind o
noțiune care nu mai poate fi evitată de către companii. Acest
cuvânt este „digitalizare” și este clar că este utilizat tot mai des
de către transportatori. Deoarece cu aceasta își pot asigura
competitivitatea, companiile trebuie să se preocupe, din acest
moment, de optimizarea propriilor afaceri. Furnizorul de servicii IT
TimoCom a introdus o nouă funcție pe platforma sa de transport,
cu care a înlesnit munca de zi cu zi celor 110.000 utilizatori ai săi:
funcția de încărcare și descărcare a documentelor. 
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Ș coala de Conducere Defensiva și Pilotaj Titi Aur
este unul dintre liderii din industria pregătirii con -
du cătorilor auto din România, având ca scop re -

du cerea accidentelor rutiere. Sunt oferite soluții eficiente
pentru pregătirea conducătorilor auto, prin activități de
cercetare-dezvoltare ce urmăresc inovarea metodelor
de instruire, cu scopul de a oferi training-uri de înaltă ca -
litate. 

Etapele Programului de Formare
Un asemenea curs nu presupune o predare „ca la

școa lă” a unei materii. Într-o primă fază, se face o eva -
lua re preliminară, pentru a identifica nivelul conducătorului
auto, apoi se trece la primul nivel de conducere defensivă,
adică pregătirea conducătorului auto pentru situații-limită
frecvente. Pasul al treilea este cel de consolidare a cu -
noș tințelor (e-learning), unde sunt pregătite o serie de
mo dule de învățare și testare a cunoștințelor, urmat de
al doilea nivel de conducere defensivă, unde condu că -
to rului auto îi sunt dezvoltate aptitudini și competențe
com plexe pentru situațiile din trafic. Există și o parte de
feedback & follow-up, unde este realizat un raport per -
sonalizat pentru conducătorul auto și pentru flotă, ciclul
încheindu-se cu training-uri personalizate în funcție de
aplicația fiecăruia. 

Răspuns la provocările
transportului cu cisterne
Chiar dacă această nișă a cursurilor de conducere

defensivă este încă la început, Academia Titi Aur a răs -
puns acestei provocări și cererilor din piață oferind, în
cadrul cursurilor pentru vehicule grele, și posibilitatea
de a te pregăti pentru situații neprevăzute la volanul unei

Conducere
defensivă pentru
cisternari
În ultimii ani, companiile ce efectuează servicii de transport și-au
îndreptat atenția către cursurile de conducere defensivă, dorind
să crească nivelul de siguranță în care se desfășoară activitatea
lor. În întâmpinarea acestor cereri, a venit Academia Titi Aur,
propunând pieței un astfel de produs, ba chiar unul specializat. 

Silviu
Moraru
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cist erne. Așa cum se spune, „cisternarii” reprezintă o ca -
te gorie aparte a tagmei șoferilor profesioniști, „mai pro -
fe sionistă”, dacă îmi este permis să mă exprim așa. „Un
client important, mare companie petrolieră din România,
ce are o politică de safety foarte sănătoasă, ne-a solicitat
astfel de cursuri, pentru a spori nivelul de siguranță a
an gajaților săi și a traficului, în general. În industria de
trans port de combustibil, siguranța este un element
extrem de sensibil și contractorii lor le-au solicitat ca
șoferii să beneficieze de o astfel de pregătire”, spune
Silviu Moraru, trainer în cadrul Academiei Titi Aur. 

Pregătirea pe simulator îmbunătățește relația om-
mașină și îi face pe șoferi să cunoască limitele fizice ale
cis ternei. „Șoferul va înțelege înțelege cum, în funcție de
gradul de în căr care a cisternei și de transferul de mase,
el ar putea ajun ge în situația de răsturnare, va putea să
vadă unde este acel prag și să știe cum să se comporte
în astfel de situații-limită, în care nu ai voie să greșești,
să nu fi pre gătit”, a continuat acesta. 

Pe un circuit rotund, unde se efectuează aceste teste,
se fac și simulări de derapaje cu cisternele, pe ud și pe
uscat, cu diferite grade de încărcare. Șoferii învață cum
trebuie să se comporte atunci când mașina derapează
și ce trebuie să facă pentru a intra iar în posesia con -
tro lului asupra mașinii. Acestea sunt doar o parte din
exer cițiile ce se fac în cadrul cursurilor. 

„Un șofer de cisternă ce transportă combustibil are
o mare responsabilitate, pentru că el merge cu o bombă
pe șosea. Iar, pe măsură ce acesta își face cursa și are
des cărcări în 3-4 locații, riscul de explozie crește, din ca -
u za faptului că se golește cisterna de lichid, dar se creea -
ză vapori, care sunt ușor inflamabili. De aceea trebuie
să îți adaptezi în permanență stilul de condus, în funcție
de cantitatea de combustibil rămasă în cisternă, pentru
că și dinamica acesteia este într-o permanentă schim -
bare”, spune Silviu Moraru. 

Pe lângă exercițiile realizate pe simulatoarele din
cadrul Academiei, se lucrează și pe partea de res pon -
sa bilizare și de atitudine pe care șoferul de mărfuri peri -
cu loase trebuie să le aibă în trafic. Pentru companiile-
cli ent ai căror șoferi au urmat cursurile de conducere
de fensivă, numărul de accidente în care au fost implicați
șoferii lor a scăzut foarte mult, spun statisticile. 

Deși efectuează cursuri de conducere defensivă
pentru vehicule grele de patru ani, doar din acest an se

poate face pregătire și pe cisternă. Inițial, a fost folosită
doar pentru clienții care au și solicitat un asemenea si -
mu lator, dar companiile ce au dorit să își pregătească
șo ferii pentru astfel de situații au apărut imediat, simu -
la torul de cisternă fiind unic în țară. Creșterea de cereri
pentru cursuri defensive este în creștere în ultimii ani,
mai accelerată pentru turisme și mai lentă pentru ve hi -
culele grele, dar încep să fie din ce în ce mai solicitate
ast fel de servicii. Chiar și șoferii vechi, cu experiență, deși
reticenți în primă fază, au conștientizat că le este benefică
o astfel de pregătire, plecând de la cursuri cu o viziune
to tal schimbată despre acestea, în comparație cu mo -
men tul sosirii.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro 
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Beneficiile conducerii defensive
- Reducerea numărului de accidente 
- Conducere economică
- Reducerea nivelului de poluare
- Scăderea costurilor de exploatare
- Scăderea timpului de imobilizare în service
- Creșterea nivelului de siguranță rutieră
- Reducerea cheltuielilor cu asigurările 
- Îmbunătățirea atitudinii angajaților
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L a o flotă de peste 20 de an -
sam bluri cap tractor – se mi re -
morcă, vorbim deja de minim

240 de an ve lope aflate permanent în
contact cu solul. Va loarea de nou a
aces tora se află, probabil, în jurul va -
lorii de 70.000 euro. În cazul unei flote
cu 200 de ansambluri, suma este de
10 ori mai mare, situându-se la un
prag de aproximativ 700.000 euro.

Și de aici se naște, firesc, și în tre -
ba rea: de ce nu se im plementează un
pro gram funcțional care, în medie,
duce la o economie de 10% din buge -
tul de anvelope?

Din punctul nostru de vedere, mo -
ti vele sunt mai multe.

Lipsa unui instrument
de control
Un principiu de bază în ma na ge -

ment spune că ceea ce nu pot mă su -
ra, nu pot controla. Este cât se poate
de ade vărat și în cazul nostru. Indi fe -
rent de mărimea flotei, pro blemele pe
care un manager de flotă trebuie să
le re zolve sunt un „perpetuum mobile”,
adică nu se termină nicio dată. Cum
anvelopele reprezintă „doar” un cost
în pro cente de o singură cifră, atenția
este îndreptată către alte elemente
de cost.

Pe de altă parte, dacă managerul
are la dispoziție un instrument care
să îi spună că performanța medie a
an velopelor nu este de 200.000 de
km, cum se așteaptă (și cum și-a bu -
ge tat), ci doar de 180.000, atunci poa -
te să realizeze că, practic, pierde 11%
din valoarea fiecărei anvelope pe care
o cumpără. 

Lipsa de mentenanță a an ve lo pe -
lor (în special re fa cerea presiunii) duce
atât la scăderea duratei de viață a
aces tora, cât și la creșterea consu -

mu lui de combustibil. Da că ar avea
la dispoziție o listă cu vehiculele sale
și cu data la care s-a făcut ultima veri -
fi care a anvelopelor, atunci ar fi mult
mai ușor să ia decizii și să urmărească
dacă mentenanța se execută la timp.

Și exemplele pot continua. Cu alte
cuvinte, lipsa unui in strument de con -
trol duce la un vid de informații care
este imposibil de controlat și, ca atare,
trece la coada lis tei de priorități.

Lipsa de personal
dedicat parțial
sau total
Acest punct este legat, de fapt, tot

de lipsa instru men tului de control. Ne -
rea lizând cât pierde, un proprietar de
flotă sau un manager nu poate aloca
resurse supli men tare care, la prima
ve dere, nu ar face decât să ridice cos -
tu rile. În practică, alocarea de resurse
umane pentru a monitoriza anvelopele
se întoarce sub formă de eco no mii,
chiar și după scăderea costurilor cu
per soana res pec tivă. De la un număr
de 50 de ansambluri în sus, este eco -
nomic viabil să existe o persoană de -
dicată 100% ma nagementului anve -
lo pelor. Din experiența unor com panii
de transport care au mers pe această
cale, existența unei persoane care să
aibă în responsabilitate anvelopele
adu ce beneficii atât pe termen scurt,
cât și pe termen lung, prin optimizarea
fluxurilor de lucru cu anvelopele.

Informații
contradictorii
Un alt element este reprezentat

de dorința vânzătorilor de anvelope
să scoată în evidență calitățile pro du -
selor pe care le comercializează. Este
nor mal ca fiecare vân ză tor să își pre -
zin te cât mai bine anvelopele din por -
to foliu, dar este în interesul clientului
să ia deciziile care îi aduc cel mai scă -
zut cost/km. Managerul de flotă este
per ma nent asaltat cu oferte și, la un
moment dat, poate fi pus în situația
în care să aleagă unele produse doar
pentru că au un preț promoțional. În
cazul în care nu cunoaște per formanța
exactă a acelor produse, poate să
ajungă în situația de a obține, de fapt,
un cost/km mai mare decât estimat. 

Acestea sunt doar câteva dintre mo -
tivele pentru care ma nagerii de flotă au
dificultăți în a implementa un pro  gram
de management al anve lo pelor și de a
obține o so luție solidă pe termen lung.
În acest moment, există pe piață o so -
lu ție software completă (WindTyre), pro -
dusă de WindSoft, care poate să rezol -
ve nevoia de exis ten ță a unui instrument
de control. Odată implementată o astfel
de solu ție, managerului îi va fi mai ușor
să re zolve și pro ble mele de ordin opera -
țio nal, având o viziune de an sam blu
asu pra întregului proces. 

Cosmin LIXANDRU
cosmin.lixandru@windsoft.ro

Dificultățile întâmpinate
în managementul
anvelopelor
Deși noțiunea de management al anvelopelor este răspândită
destul de mult în rândul transportatorilor și toată lumea este de
acord că implementarea procedurilor specifice aduce economii
financiare și creșterea gradului de siguranță rutieră, sunt puține
cazurile în care acestea se și implementează.

De la un număr de 50 de
ansambluri în sus, este economic
viabil să existe o persoană
dedicată 100% managementului
anvelopelor.

Cosmin
Lixandru
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S erviciul primit este unul minim:
niște documente care nu au
niciun înțeles și taxe de plată

la stat. Iar, la sfârșit de an, se întoc -
meș te un bilanț, pe care antreprenorul
îl sem nează de foarte multe ori și la
sec țiunea „întocmit”, pentru că per -
soa na care l-a realizat nu își asumă
aceas tă răspundere și poate nu este
acreditată să o facă, nefiind expert
contabil înregistrat/activ la CECCAR.

Uneori, pe lângă aceste lucruri,
apar taxe suplimentare, penalități și
do bânzi de întârziere, rezultate din
erori de calcul sau declarare.

Fără să aibă competențele ne ce -
sare, antreprenorul este responsabil
de declararea și plata corectă a taxelor
datorate de companie.

Mai devreme sau mai târziu, apar
semne de boală, cum ar fi:

- nu sunteți de acord cu cifrele co -
mu nicate de contabil;

- nu înțelegeți sumele pe care tre -
buie să le plătiți la stat;

- aveți impresia că nu primiți re co -
mandări și nu valorificați oportunitățile
de optimizare fiscală;

- contabilul nu vrea să înțeleagă
bu siness-ul și nevoile companiei de
ra portare;

- apar penalități, amenzi, de-re gis -
trări de la TVA, alte probleme despre
care nu ați fost informat;

- nu înțelegeți documentele pe ca -
re le semnați.

În funcție de nivelul de toleranță,
an treprenorul decide, la un moment
dat, să facă o schimbare.

Cum poți să faci o
alegere mai bună?
Acest serviciu poate fi un dife ren -

ția tor, o armă, pentru tine. Consultantul
tău financiar va face parteneriat cu
tine și se va ocupa de finanțele afacerii
tale, fiind mai mult decât un contabil,
astfel:

- comunică în termeni pe înțelesul
tău, explicând impactul fiecărei decizii
și legile fiscale și contabile care îți
afec tează business-ul;

- te însoțește în deciziile de bu si -
ness, fără a bloca dezvoltarea, cu so -
lu ții juridice, contabile și fiscale afe -
rente;

- găsește soluții la situații atipice;
- stabilește o procedură de lucru:

un minimum de informații pe care să
le primești în fiecare lună;

- creează, împreună cu tine, un
ra port de management, organizat pe
struc tura afacerii și nu pe conturi și
rutine contabile;

- lucrează cu buget și analiză de
va riații;

- controlează competențele glo ba -
le, legate de cunoașterea cadrului le -
gal, a legislației muncii, a industriei.

Dacă totul pare în regulă acum, te
sfă tuiesc ca, măcar o dată la un an,
să ai o discuție cu un alt profesionist,
să faci o evaluare a calității serviciului
pri mit și să ai o a doua opinie pentru
spe țe mai complexe. Deși poate fi un
cost suplimentar, colaborarea cu un
con sultant financiar nu este o chel -
tuială, din punct de vedere strategic,
ci o investiție în securitatea afacerii
tale.

Cum te poate ajuta
un partener
strategic?
O componentă importantă în pro -

iec tele de strategie este conectarea cu
bu siness-ul a contabilității și ope ra țiu -
ni lor, prin raportare. Astfel, împreună
cu un consultant care acționează ca
un partener al afacerii, te poți asigura
că implementezi un proces prin care
ma nagementul are la dispoziție datele
necesare pentru a evalua și decide,
în cel mai eficient mod posibil. În com -
ple tare, poate fi realizat controlul im -
ple mentării planului strategic.

Dacă este necesar, consultantul
poate asigura revizuirea situațiilor fi -
nan ciare și a operațiunilor complexe,
pre luând chiar activitatea de con ta bi -
li tate și raportare și lucrând pentru op -
ti mizare fiscală. În același timp, poate
fi inclusă o componentă de training
pen tru cei implicați, așa încât noile in -
strumente și raportări să fie ușor de
uti lizat. Mai mult decât atât, con sul tan -
tul financiar poate construi, împreună
cu managementul companiei, stra te -
gia pentru anul următor, concreti -
zând-o în formă de buget. Urmărește
lu nar rezultatele și propune acțiuni co -
rec tive.

În final, poate structura un pachet
in teresant - strategie & financiar - prin
care să fie optimizat bugetul, iar in ter -
vențiile sale să devină mai eficiente...
pentru că este un partener. 

Ioana ARSENIE
Consultant financiar și de management

ioana@ioanaarsenie.ro 
0727.765.520

Antreprenorii se confruntă cu probleme administrative multiple.
Sarcina gestiunii, a conformării cu reglementările în vigoare, volatile
și incoerente uneori, dar și lipsa de profesionalism a celor cu care
lucrează pe partea financiară, i-au adus în această dificultate.

Consultantul financiar -
un partener pentru
afacerea ta

Ioana
Arsenie
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REFINANȚARE DE
1,4 MILIARDE EURO
PENTRU P3

P3 Logistic Parks, unul dintre cei
mai mari investitori specializaţi,
dezvoltatori şi manageri de
proprietăţi europene de logistică,
anunță încheierea procesului de
refinanțare pe termen lung, în
valoare de 1,4 miliarde euro,
convenită cu un grup de instituții
internaționale de prestigiu.
„Suntem încântați că am încheiat
această refinanțare pe termen
lung. Actualii noștri parteneri
financiari au susținut strategia
noastră de dezvoltare pe plan
european, acum întărită cu câțiva
noi creditori. Relațiile pe termen
lung pe care le avem cu creditorii
noștri sunt de neprețuit pentru noi,
mai ales acum, când P3 continuă
să creeze valori durabile. Aceste
noi acorduri ne oferă flexibilitatea
de a profita din plin de
oportunitățile prezente și viitoare

de care Grupul dispune. Suntem
recunoscători consilierului nostru,
Eastdil Secured, pentru sprijinul și
expertiza oferite.”

NOU CO-COUNTRY
HEAD ÎN ROMÂNIA
PENTRU CTP 

CTP anunţă că Ana Dumitrache
este noul Co-Country Head pentru
România al companiei, care va
coordona operaţiunile alături de
Remon L. Vos, CEO CTP. Ana
Dumitrache are o vastă experienţă
în domeniul imobiliar şi în finanţe.
Pe parcursul carierei sale de
succes din domeniul bancar, a
lucrat pentru cea mai mare bancă
din România – primul finanțator
imobiliar de top din țară – și a
dobândit puternice cunoştinţe în

domeniul imobiliar, cooperând cu
dezvoltatorii de top în ECE şi
devenind unul dintre cei mai
respectaţi profesionişti din
industrie. Activitatea Anei
Dumitrache se va axa, în special,
pe dezvoltarea afacerii, va fi
responsabilă de finanţare şi
contabilitate şi va sprijini
operaţiunile globale ale CTP în
România. Obiectivul Anei
Dumitrache în cadrul CTP va fi să
reproducă succesul ei din sectorul
bancar, aducând echipei un plus
de forţă şi profesionalism. Cele
mai importante proiecte ale CTP
sunt parcurile de afaceri şi
logistică situate de-a lungul
autostrăzii A1, dar și proiectele pe
care CTP le-a lansat în Sibiu și
Cluj sunt de o importanţă
semnificativă. Datorită achizițiilor
făcute în România, în 2015,
compania este în prezent unul
dintre principalii dezvoltatori
industriali de pe piața
românească.

COSTURI REDUSE CU
50% LA GESTIONAREA
PALEȚILOR

La nivelul industriei producătoare
de ambalaje din carton, se
înregistrează, în prezent, unul
dintre cele mai ridicate niveluri de
eficienţă logistică, rezultat al
externalizării activităţilor cu paleţi,
fiind obţinută o reducere de până
la 50%, după primul an, confirmă
o analiză CHEP România, filiala
liderului mondial în servicii de
închiriere a paleţilor. În cadrul
acestui model logistic, compania
închiriază paleții în cantitatea
necesară, doar pentru perioada în
care are nevoie de aceștia.
Conversia la sistemul de
închiriere implică externalizarea,
către furnizorul logistic, a
activităților administrative cu
depozitarea, colectarea din piață,
reparaţia, precum și a obligaţiilor
legale cu privire la declararea şi
reciclarea paleţilor. Sistemul de
închiriere a paleţilor a fost
introdus de CHEP, în sectorul de
packaging, în urmă cu trei ani, şi
acoperă, în prezent, nevoia pieței
de scădere a costurilor indirecte

Faurecia şi-a deschis cea
de-a patra fabrică din
România, la Budeşti, judeţul
Vâlcea, unde vor fi produse,
zilnic, 11.000 de huse pentru
scaunele autoturismelor
noilor modele de
Volkswagen, Audi, Peugeot
şi Renault. Investiţia este de
12 milioane de euro şi va
asigura locuri de muncă
pentru peste 700 de români.
Lucrările de construcție a
unității de 12.000 mp au
durat 5 luni, iar recrutarea
personalului, alte 5 luni.
Fabrica are 1.200 de angajaţi
şi cei mai mulţi dintre ei sunt
tineri din Râmnicu Vâlcea şi

din comunele învecinate.
Până la finalul anului, vor
mai fi angajaţi 600 de
oameni. O veste bună, având
în vedere că, în evidenţele
Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
erau, în luna iulie, aproape
9.000 de şomeri. Conducerea
fabricii estimează că, până la
finalul acestui an, vor fi
echipate cu tapiţerii produse
la Budeşti 280.000 de maşini.
Faurecia mai are alte trei
fabrici la Craiova, Tălmaciu -
în judeţul Sibiu, şi Piteşti, iar
anul trecut a avut vânzări
totale de 203 milioane de
euro.

O NOUĂ FABRICĂ FAURECIA
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cu logistica, în contextul inflaţiei
preţurilor pentru materie primă și
al presiunilor legislative
suplimentare, referitoare la
ambalajele puse pe piaţă

BISTRIȚA RETAIL PARK
A ALES VITALIS
CONSULTING

Noul proiect, Bistrița Retail Park, al
cărui consultant exclusiv pentru
închiriere este CBRE, va fi
administrat, din această lună, de
compania de project management
Vitalis Consulting. Bistrița Retail
Park, dezvoltat de Element
Development, are o suprafață
totală închiriabilă de 15.000 mp,
un food-court de 6.000 mp și se va
dezvolta într-o zonă cu puternic
potențial pentru comerțul local.
Compania Selgros, unul din marii
jucători ce va face parte din acest
proiect, va implementa, în Bistrița
Retail Park, noul său concept de
retail, ce răspunde preferințelor
clientului final la un nivel mult mai
înalt. „Bistrița Retail Park va fi un
centru comercial perfect adaptat
orașului, ca suprafață, design și

mix de retaileri. Am agreat
condițiile comerciale cu
majoritatea viitorilor chiriași și
suntem încântați să facem parte
dintr-o echipă ce va livra un
produs sustenabil și de succes, pe
piața de retail” spune Carmen
Ravon, Head of Retail Leasing,
CBRE Romania.

DTZ ECHINOX – RATĂ
DE OCUPARE DE
APROXIMATIV 100%

La finalul lunii iunie 2016, stocul
de retail modern din România se
ridica la 3,38 milioane mp. Cea
mai mare parte a stocului de retail
este reprezentată de mall-uri –
57%, urmată de parcuri de retail –
35% și de galerii comerciale – 8%.
Trei proiecte de retail au fost
finalizate în semestrul întâi 2016,
având o suprafață totală
închiriabilă de 69.000 mp:
Shopping City Timișoara – faza II,
Mercur Craiova și Satu Mare
Shopping Plaza. În plus, proiectul
Coresi Shopping Resort din
Brașov a fost extins cu o suprafață
închiriabilă de 14.000 mp.

Densitatea spațiilor de retail
modern la mia de locuitori, în
România, este de 164 mp, la
finalul S1 2016. Bucureștiul, cu un
stoc de retail modern de 1,12
milioane mp are, la finalul S1
2016, o densitate de 595 mp de
spații de retail modern la mia de
locuitori. „În a doua jumătate a
anului 2016, spații comerciale în
suprafață de aproximativ 148.000
mp sunt programate pentru
finalizare, 65% dintre acestea fiind
localizate în București. În orașele
regionale, cele mai importante
livrări sunt Shopping City Piatra
Neamț și extinderea City Park
Constanța, ambele în portofoliul
NEPI. Pentru anul acesta,
estimăm că nivelul de livrări noi de
spații de retail modern va fi cu
50% mai ridicat față de 2015.
Având în vedere că, în anul 2017,
nu sunt programate livrări
semnificative de spații de retail
modern, coroborat cu creșterea
înregistrată în vânzările retailerilor,
ne așteptăm ca nivelul de chirii să
își mențină trend-ul ușor crescător,
înregistrat în 2016”, a concluzionat
Bogdan Marcu, Partner – Retail
Agency.

PUBLICITATE
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C onstrucția celei de-a treia plat -
forme logistice din România
a început la 18 iulie 2016 și

este planificată a se finaliza în de cem -
brie 2017. Această nouă investiție FM
Logistic, estimată la 20 milioane euro,
include studiul de fezabilitate, achiziția
și viabilizarea terenului și construcția
depozitului.

Platforma FM Logistic de lângă
au tostrada A1 București - Pitești va
avea, în prima fază, două celule de
20.000 mp, birouri și spații tehnice în
su prafață de 2.500 mp, parcări, dru -
muri și spații verzi, întinse pe 30.000
mp. Conform planului de dezvoltare
FM Logistic, depozitul din Dra go mi -
rești poate fi extins până la capacitatea
maximă de 80.000 mp.

Certificare pentru
construcții verzi
FM Logistic derulează programe

de dezvoltare durabilă și acordă o im -

por tanță sporită inovației și îmbună -
tă țirii continue. Compania se va axa,
în continuare, pe creșterea perfor man -
ței, sporirea eficienței și reducerea
impac tului clădirii asupra mediului,
printr-un minuțios proces de selecție
a partenerilor și materialelor utilizate
în cadrul acestui proiect. 

NG Concept, antreprenor general,
cu experiență de peste 30 de ani în
ingineria construcțiilor, împreună cu
partenerii săi - companii românești cu
experiență în domeniu, selectate în
func ție de sistemele de securitate a
mun cii implementate în structurile lor
și certificările privind respectarea me -
diu lui, vor avea în vedere, pentru noua
plat formă FM Logistic, obținerea certi -
fi cării LEED® (simbol al excelenței în
do meniul construcțiilor verzi). Astfel,
fa cilitățile FM Logistic Dragomirești
vor constitui prima platformă logistică
certificată LEED® din România.

FM Logistic va deservi, în cadrul
acestui depozit, companii din sectorul

pro duselor cosmetice și farmaceutice,
având o celulă de 10.000 mp dedicată
pro duselor farmaceutice, în care se
vor realiza investiții specifice, conform
re glementărilor în domeniu. 

FM Logistic
în România
În prezent, FM Logistic oferă clien -

ți lor săi din România soluții logistice
per sonalizate, pentru optimizarea ope -
ra țiunilor din cadrul lanțului de aprovi -
zio nare, precum depozitare, o gamă
com pletă de servicii de transport,
cami oane complete sau parțiale, cu
tem peratură ambientală și controlată
și servicii cu valoare adăugată (co-
packing). 

FM Logistic a înregistrat, în ultimul
an fiscal (aprilie 2015-martie 2016), o
cifră de afaceri de 24 milioane euro,
are, în prezent, 450 de angajați și ope -
rea ză trei platforme logistice în Ro -
mâ nia - în zonele Timiș, București și

FM Logistic 
Piatra de temelie pentru
o nouă platformă
Compania FM Logistic a organizat, pe data de 22 septembrie,
ceremonia de demarare a lucrărilor la cel de-al treilea depozit
propriu în România, care va fi situat în Dragomirești, județul Ilfov,
în imediata apropiere a Autostrăzii A1. 

De la stânga la
dreapta: Peter
Kapusta - Construction
Manager NG Concept,
Marina Bojin - Building
Project Manager NG
Concept, Gilles Faure -
CEO Batilogistic și
Cătălin Olteanu -
Director General FM
România
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Dâmbovița, cu 65.000 mp suprafață
totală de stocare, și 2 terminale lo gis -
tice de cross-docking, situate în Cluj
și Bacău. Consolidarea prezenței în
Ro mânia, excelența operațională, prin
procesul de îmbunătățire continuă, și
dezvoltarea unei oferte complete de
servicii de distribuție și grupaj, fac
parte din planul de dezvoltare FM
Logistic pentru următorii ani, în Ro -
mânia.

Experiență și inovație
FM Logistic, o afacere de familie

în ființată în anul 1967, în regiunea
Lorraine din Franța, este unul dintre
cei mai importanți jucători logistici
inter naționali, oferind soluții  pentru
op timizarea operațiunilor din cadrul
lan țului global de aprovizionare, de la
depozitare și distribuție, până la co-
packing și Supply Chain Management.

FM Logistic operează în șase sec -
toa re principale - alimentar, retail, in -
dus  tria bunurilor de uz casnic și îngri -
jire personală, cosmetic/produse de lux,
farmaceutic, produse industriale și
electronice. Operatorul este prezent în
13 țări, are, în total, 21.800 angajați și
o cifră de afaceri de 1.034 miliarde euro,
înregistrată la 31 martie 2016 (creș tere
de 2,9% față de anul fiscal anterior). 

Planul de dezvoltare FM Logistic
se bazează, pe lângă expansiunea

geo grafică, și pe inovație, aceasta rea -
li zându-se în conformitate cu normele
pentru protejarea mediului. FM Logistic
este una dintre companiile care au
implementat soluția de pool ing, ale
cărei rezultate au fost recu nos cute,
aducând numeroase premii de-a lungul
anilor. Începând cu anul 2014, FM
Logistic s-a alăturat pro gra mului
independent Green Freight Eu ro pe
(GFE) al cărui obiectiv este prote jarea
mediului, prin îmbunătățirea per for -
manței transportului rutier din Euro pa.
Acest proiect face parte din stra tegia
de sustenabilitate FM Logistic.

În 2015, FM Logistic a dezvoltat
soluția CityLogin – soluție ecologică
de distribuție în interiorul orașelor în
con formitate cu solicitările de sus te -
na bilitate la nivel european.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Cătălin
Olteanu

PUBLICITATE

Elemente cheie - platforma FM Logistic
Dragomirești

- la început vor fi construiți 20.000 mp - dintr-un potențial de 80.000 mp;
- 10,000 mp dedicați stocării produselor cosmetice;
- 10,000 mp spațiu de depozitare autorizat pentru produse farmaceutice;
- aceasta va fi și prima platformă logistică certificată LEED® din România.
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C ompania Covalact a crescut,
în ultimii ani, cu procente de
peste 20%, iar tendința se

men ține, potrivit lui Liviu Ion, Supply
Chain Manager al Covalact. „Chiar
dacă este foarte greu să anticipăm cu
exactitate ce se va întâmpla peste doi
sau trei ani, vedem perspective pozi -
ti ve privind dezvoltarea companiei. Iar,

pentru a susține această dezvoltare,
din punct de vedere operațional și lo -
gis tic, avem în vedere o serie de
inves tiții”, a continuat el. În acest sens,
se are în vedere dezvoltarea depo zi -
tului regional de distribuție din Bucu -
rești, care se va transforma dintr-unul
destinat clienților tradiționali, într-unul
care va deservi, din punctul de vedere
al stocurilor, inclusiv clienții inter na -
țio nali, mai puțin platformele logistice.
„Bineînțeles, vom avea  nevoie să
echi păm depozitul cu echipamente de
stivuit, lize electrice și elevatoare cu
catarg. Investiții vor fi făcute și în ca -

drul depozitului nostru principal din
Sf. Gheorghe, unde vom achiziționa
un reach truck”, a mai arătat Liviu Ion.
În paralel, vor fi dezvoltate alte două
puncte de cross-docking, în Bacău și
în Cluj, proiectele aflându-se în de ru -
lare împreună cu parteneri logistici.

Trei echipamente...
trei zone de aplicare
Trei echipamente STILL au fost

tes tate în depozitele Covalact: trans -
pa letul electric pietonal cu platformă
ra ba tabilă STILL EXU - SF 20, trans -

Covalact 
testează STILL
Atunci când cresc vânzările, producția și activitatea logistică
trebuie să se adapteze. Covalact construiește, în prezent, soluții
pentru a menține, din punct de vedere operațional, evoluțiile
pozitive anuale ale afacerii, de peste 20%. În toată această
ecuație, echipamentele din depozit joacă un rol extrem de
important.

STILL - EXU-SF 20 
Sarcină nominală – 2.000 kg
Centru de greutate sarcină - 600

mm
Înălțime maximă ridicare furci -

125 mm
Lungime utilaj - 1725 mm
Lățime utilaj - 720 mm
Lungime utilaj fără furci - 575 mm
Lățime utilaj la nivelul furcilor -

560 mm
Dimensiuni furci - 1150 mm / 170

mm / 560 mm
Rază de întoarcere - 1.524 mm
Lățime culoar de lucru - palet

800x1200 - pe lung - 2.028 mm
Roți de suport / roți de tracțiune -

poliuretan 85x100 mm /
poliuretan 230x75 mm

Rampă maximă cu / fără sarcină -
11 / 24%

Viteză maximă cu / fără sarcină - 6
/ 6 km/h

Comandă - ELECTRONICĂ
Sistem frânare -

ELECTROMAGNETIC
Baterie - STILL 24 V / 2PzS 230 Ah,

tray 112
Redresor - timp de încărcare 7-8,5

H - E 24/30 PXS
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pa letul electric dotat cu catarg tripplex
EXV - SF 14 și stivuitorul cu catarg
re tractabil FM – X 14. 

STILL - EXU - SF 20 are o sarcină
no  minală de 2.000 kg și o înălțime de
ri dicare a furcilor de 125 mm. Utilajul
este construit din poliuretan dur, rezis -

tent la impact, fără a avea deformări
per manente sau fisurări, timona multi -
func țională este ergonomică, rezis ten -
tă la impact, echipamentul bene fi ciind
de frânare electromagnetică de sigu -
ran ță, atât în poziția verticală cât și în
cea orizontală. De asemenea, ti mona

este optimizată pentru prindere, cu
butoane mari pentru dreptaci și stân -
gaci, ușor de acționat, chiar și în cazul
în care operatorul poartă mă nuși, orele
de funcționare și starea bateriei fiind
afișate electronic. În mo mentul frânării
și al eliberării butonului „drive”, se rea -
li zea ză recuperarea energiei, pentru
ca, atunci când este apăsat butonul de
impact, utilajul să își schimbe direcția
de mers, pentru a preveni imobilizarea
acci dentală a ope ratorului. Toți para me -
trii referitori la deplasare, sistemul elec -
tric de frâ nare și celelalte funcții electri -
ce sunt configurabile și se pot modifica,
în func ție de cerințele clientului, prin
programul STILL Service.
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STILL - EXV-SF 14
Sarcină nominală - 1.400 kg
Centru de greutate sarcină - 600

mm
Tip catarg - TRP 2265
Sarcina reziduală la h maximă -

680 kg
Înălțime catarg coborât - 2.265 mm
Înălțime liberă de ridicare, fără

extensia catargului - 1.745 mm
Înălțime maximă ridicare furci -

5.316 mm
Înălțime catarg deschis - 5.802 mm
Lungime utilaj - 1.950 mm
Lățime utilaj - 800 mm
Lungime utilaj fără furci - 800 mm
Lățime utilaj la nivelul furcilor -

580 mm
Opțiunea fleet manager inclusă și

activată
Dimensiuni furci - 1.150 mm / 180

mm
Rază de întoarcere - 1.590 / 1.973

mm
Lățime culoar de lucru - palet

800x1200 - pe lung - 2.465/2.795
mm

Roți de suport / roți de tracțiune -
poliuretan 85x100 mm /
poliuretan 230x75 mm

Rampă maximă cu / fără sarcină -
5 / 10°

Viteză maximă cu / fără sarcină - 6
/ 6 km/h

Comandă - ELECTRONICĂ
Sistem frânare - ELECTRO-

MAGNETIC
Baterie - STILL 24V 2PzS-B 250

Ah, tray 112
Redresor - E 24 / 45 ECO XM

Liviu Ion,
Supply Chain

Manager
Covalact
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STILL EXV - SF 14 are de o sarci -
nă nominală de 1.400 kg, sarcina
reziduală la înălțime maximă fiind de
680 kg, în condițiile în care furcile se
pot ridica până la 5.316 mm. Echi pa -

mentul beneficiază de un motor trifazat
de 1,2 kW, complet încapsulat, fără
cos turi de întreținere, de catarg tele -
sco pic cu protecție pentru utilizator,
ofe rind o operare stabilă a sarcinii și
la înălțime, prin geometria optimizată
a catargului. Timona multifuncțională
este ergonomică, rezistentă la impact,
cu frânare de siguranță, optimizată
pen tru prindere, beneficiind de un grad
de protecție IP 65, contra prafului și
a umezelii. Tehnologia folosită și con -
su mul redus permit folosirea unor ba -
te rii cu capacități mai mici, fără efect
ne gativ asupra ciclului de lucru, în
timp ce funcția „OPTISPEED 3.0” per -
mi te controlul eficient al deplasării uti -
lajului și manevrarea acestuia în spatii
înguste, în siguranță. Stivuitorul EXV-
SF este, potrivit producătorului, deo -
se bit de rapid, pentru ridicarea paleților
la mare înălțime, puternic și foarte in -
te ligent. Prevăzut cu o platformă de
di mensiuni mari și brațe laterale de
pro tecție, accelerează până la o viteză
ma ximă de 10 km/h, și deplasează
până la 2.000 kg (1.400 kg, în cazul
nos tru), într-un timp record. De men -
ționat că înălțimile de stocare de peste
cinci metri nu reprezintă o problemă.
Acest organizator inteligent de depo -
zi te este, de asemenea, singurul sti -
vu itor de ridicare a paleților la înălțimi
mari prevăzut cu un afișaj de infor -
ma re color. Împreună cu motorul pu -
ter nic, care nu necesită mentenanță
frec ventă, și cu elementele precise de
con trol, potrivite atât pentru operatorii

dreptaci, cât și pentru cei stângaci,
stivuitorul poate atinge performanțe
sem nificative. 

FMX - 14 este, potrivit produ că to -
rului, mai mult decât un stivuitor cu furci.
Grație stabilității active a sarcinii (ALS),
care reprezintă un impuls au to mat de
egalizare, oferă o modalitate rapidă și
efi cientă de oprire a vibrațiilor care apar
la înălțimi mari, reducând timpul de aș -
tep tare la raft cu până la 80%. Rezul -
ta tul este o creștere sem ni ficativă a vite -
zei de răspuns. În plus, datorită marii
ca pacități de încărcare reziduale, echi -
pa mentul poate ridica sar cini de până
la 1.000 kg, la o înăl ți me de 13 metri -
în cazul testului 8,3 m - sarcina la înăl -
ți me maximă fiind de 1.150 Kg. Con -
ceptul ergonomic asi gură lucrul relaxat,
confortabil și în sigu ranță pe parcursul
fiecărui schimb. Pedalele, volanul,
scaunul pot fi adap ta te în diferite mo -
duri, în funcție de si tuația de lucru, con -
struc ție și pre fe rințele operatorului.

Rezultatele
Acestea sunt datele furnizate de

pro ducător cu privire la echipamentele
des tinate testării. Care sunt, însă, con -
clu ziile la care au ajuns reprezentanții
Covalact, după patru săptămâni de
utilizare? 

„Chiar dacă este foarte dificil să
tragi concluzii de substanță într-o pe -
rioadă de patru săptămâni, cât a durat
testul, pot afirma că fiecare echi pa -
ment în parte a făcut exact ceea ce
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STILL - FM-X 14
Sarcină nominală - 1.400 kg
Centru de greutate sarcină - 600

mm
Tip catarg / unghiul de basculare

față / spate - TRP 3300 / 2° / 4°,
fwd/bw fork tilt

Capacitate reziduală la înălțime
maximă (8.300 mm) - 1.150 kg

Înălțime catarg coborât - 3.300 mm
Înălțime liberă de ridicare - 2.740

mm
Înălțime maximă ridicare furci -

8.300 mm
Înălțime cabină - 2.212 mm
Lățime totală - 1.270 mm
Dimensiuni furci / translație

laterală - 1.150 mm, 100x40 mm /
± 50 mm

Rază de întoarcere - 1.612 mm
Lățime culoar de lucru - palet

800x1200 - pe lung - 2.782 mm
Lățime culoar de lucru - palet

1000x1200 - pe lat - 2.727 mm
Opțiunea fleet manager inclusă și

activată
Scaun șofer amortizat hidraulic,

reglare spătar, reglare
longitudinală, suport lombar

Controlul funcțiilor hidraulice
Joystick, ce controlează și direcția

de deplasare, și claxon
Roți suport / Roți tracțiune -

poliuretan - Ø 310 / poliuretan Ø
360

Lampa de avertizare - girofar cu
întrerupător

Avertizare sonoră la mersul în
direcția trenului de rulare

Rampă maximă - 15 / 20°
Viteză maximă cu / fără sarcină 14

/ 14 km/h
Baterie - 48V 4PzS 620 STILL
Încărcător - E 48 / 80 HFX
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ne așteptam și ne doream, inclusiv
din punctul de vedere al siguranței în
ex ploatare”, a arătat Liviu Ion, preci -
zând că, în depozitele Covalact, echi -
pa mentele nu sunt exploatate util izân -
du-se o viteză mare, pentru a crește
gradul de siguranță. El a menționat
că stivuitoriștii au apreciat răspunsul
foarte bun al echipamentelor la co -
menzi, comportamentul în cazul în
care se accelerează sau se frânează,
dar și stabilitatea de care au dat do -
vadă. „Nu au resimțit, în niciun mo -
ment, senzația că, atunci când este
transferat un palet, s-ar putea con -
frun ta cu situații neplăcute, din punctul
de vedere al siguranței în exploatare.
De asemenea, echipamentele sunt
bine construite din punct de vedere
er gonomic, atât reach truck-ul, cât și
celelalte două utilaje oferind ușurință
în exploatare și manevrabilitate”, a
adăugat Supply Chain Managerul Co -
valact. În opinia sa, vizibilitatea este,
de asemenea, excelentă, chiar dacă
părerile stivuitoriștilor au fost împărțite,
din acest punct de vedere. „În ceea
ce privește percepția stivuitoristului,
tre buie să ținem cont de partea su -
biectivă. Am avut atât stivuitoriști cu
mai multă, cât și cu mai puțină expe -

rien ță, care au utilizat echipamentele.
Bine înțeles, atunci când vorbim de -
spre percepții, trebuie să avem o anu -
mi tă rezervă. Dar am apreciat atitudi -
nea producătorului, care a ținut cont
de problemele evocate de unul dintre
stivuitoriști, oferind, ulterior, o variantă
care s-a pliat cerințelor”. 

Utilizarea sistemului fleet manage -
ment a crescut, în paralel, gradul de
responsabilitate al utilizatorilor. „Stivu -
i toriștii au fost mult mai atenți, știind
că au un card personalizat, iar logarea
pe echipament a fost percepută ca
fiind semnătura de predare a utilajului.”

Liviu Ion a subliniat că a apreciat,
în special, modul în care a interac țio -
nat cu echipa STILL. „Pot spune că
este de nota 10 modul foarte rapid în
care echipa de service a reacționat,
atunci când au apărut mici defecțiuni,
gene ra te de modul de exploatare, sau
de fap tul că echipamentele testate nu
erau unele noi. Pachetul de servicii
care a însoțit echipamentele și co mu -
ni carea foarte bună au fost elementele
pe care le consider ca fiind un mare
plus”, a concluzionat Supply Chain
Ma na gerul Covalact.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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F urnizorii primesc comenzi din
partea clienților și, prin con -
tract, stabilesc, în cel mai bun

caz, ziua/săptămâna de livrare. La
rân dul lor, cea mai mare parte a fur -
nizo rilor apelează la transpor t a tori/o -
pe ra tori logistici, care preiau res pon -
sabi litatea pregătirii și transportării
a ces tora către ordonatori.

Aceste condiții contractuale nu
garantează și că, în ziua stabilită, la
prezentarea la descărcat, furnizorul
gă sește un doc liber care să îl aștepte.
Motivele sunt dintre cele mai variate:

- personalul alocat operațiunilor
de recepție este utilizat și pentru alte
operațiuni în depozit;

- docurile sunt folosite atât pentru
in trări, cât și pentru ieșiri de marfă;

- necesarul de rampe a fost sub -
di mensionat;

- spațiul de depozitare este insufi -
cient și docurile sunt folosite cu scop
de depozitare; 

- echipamentele de descărcat nu
sunt suficiente sau sunt neco res pun -
zătoare;

- furnizorii se grupează într-un in -
ter val îngust de timp de descărcare;

- spațiul alocat recepției este sub -
di mensionat și recepțiile blochează și
alte docuri;

- numărul de paleți/articole de re -
cep ționat din camion este mai mare
decât numărul normal pe unitatea de
suprafață;

- sistemul informatic merge greu;
- procesul de recepție este greoi.
La toate acestea, se adaugă lipsa

lo curilor de parcare și întârzierile pro -
du se de șoferi.

În oglindă, aceleași probleme sunt
în tâmpinate și la pregătirea și progra -
ma rea pentru încărcare și livrare către
clienți a comenzilor. 

Poate un sistem informatic să inte -
gre ze toți jucătorii dintr-un supply
chain, oferind vizibilitate asupra resur -
se lor de interfață și liniarizând, prin
pla nificare, punctele sensibile?

Cu siguranță, răspunsul este „DA,
se poate”, dacă a fost gândit ca o so -
luție în sprijinul operaționalului și care
ține cont de nevoile fiecărei verigi din
lanț. În urma cazuisticii complexe de
pe piața românească, soluția, gândită

și dezvoltată de o echipă formată din
practicieni, designeri de procese și
softiști, reprezintă, astăzi, o investiție
cu cost variabil, ce elimină, practic,
telefoanele de control și confirmare
din lanț. 

Accesibilă și…
indispensabilă
Aplicabilă oricărei companii, acce -

si bilă de pe orice terminal, vizibilă în
de taliu pe nivele de competență, apli -
ca ția a devenit un instrument de lucru
in dispensabil și, în același timp, un
instru ment de control pentru mana -
ge ment.

Pentru utilizarea unei astfel de so -
luții, nu ai nevoie de servere, echi pa -
m ente speciale sau cerințe deosebite
pentru companiile de transport. 

Într-o primă fază, se definesc spe -
cificațiile ce trebuie setate în sis tem,
și anume:

- număr de depozite;
- docurile pentru fiecare depozit

în parte, și anume: număr, de recepție,
de expediție sau mixte;

- locurile de parcare pentru ca -
mioane;

- docurile la care fiecare furnizor
va putea avea acces, în funcție de po -
ziția locației de picking, specificitatea
produsului, temperatura de depozitare; 

- utilizatori care vor interveni în
ope rațiunile de transfer: clienți, furni -
zori, pază, șoferi, recepție, expediție,
ma nagement, planneri.

Pentru a opera și vizualiza, în timp
real, orice modificare sau mișcare,

este important să fie realizate interfețe
cu sistemele companiei coordonatoare
în supply chain.

Pașii de parcurs în planificarea
operațiunilor de transfer al mărfurilor
sunt următorii:

1. Comenzile date furnizorilor pot,
deja, conține informația despre nu mă -
rul comenzii, care se va regăsi și în
sistemul de planificare. Comanda poa -
te fi simplă și se poate transfera un
număr de comandă și furnizorul căruia
i-a fost alocată, dar poate ajunge până
la transferuri de date complexe, legate
de număr de paleți/greutăți, volume
care pot fi folosite și pentru un modul
de cross-docking.

2. Furnizorii, în urma pregătirii co -
men zilor, vor planifica, pe portal, cami -
oa nele. Aceștia au posibilitatea să
selec teze ora exactă, pe intervale pro -
gra mabile din cinci în cinci minute.
Ast fel, se pot planifica atât vehicule de
volum cât și vehicule de distribuție
sau curieri. 

Un element de noutate intervine în
realizarea planificării la descărcare nu
de către furnizor, ci de către un ope -
ra tor logistic care prestează servicii
pe contul furnizorului și care, împreună
cu marfa acestuia, poate transporta
și alte comenzi ale unor clienți diferiți.
Astfel, într-o singură operațiune, toate
comenzile sunt planificate și Or do na -
torul mărfii știe deja ora și comenzile
care vor sosi.

Se poate vizualiza, în orice mo ment,
statusul comenzilor și gradul de în -
cărcare al zilei și al porților. Planner-ul,
responsabilul cu mișcările și corecti tu -

Un supply chain integrat
Performanța la docuri –
probleme și soluții: „eTSM®”
În cursa pentru performanță, orice minut economisit este important,
iar unul dintre factorii de ineficiență înregistrați des în schimbul de
mărfuri este planificarea la încărcare/descărcare a camioanelor.

Ce probleme principale soluționează utilizarea
unui astfel de sistem?

1. Evaluarea corectă a capacităților și resurselor de care dispune un
ordonator.
2. Optimizarea resurselor în luna și în programul de lucru zilnic.
3. Trasabilitatea respectării contractelor între furnizor și clienți la orice nivel.
4. Informații în timp real pentru departamentele de achiziții și vânzări.
5. Securizarea mai bună a incintelor depozitelor.
6. Primirea în avans a documentelor pentru facilitarea și pregătirea
recepțiilor.
7. Prezența unui document valabil și de încredere, ca bază pentru realizarea
bugetelor de investiții și dezvoltare viitoare.
8. Existența unui sistem de raportare la orice nivel, care să poată fi baza
selecției de parteneri de încredere.
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di nea alocărilor poate oricând modifica
prin drag&drop un camion poziționat la
o altă oră sau la o altă poartă. 

Șoferii se pot
reprograma pe
smartphone
Traficul de pe șoselele României

împiedică, adesea, păstrarea cu rigu -
ro zitate a unui planning. De aceea,
șo ferul poate, de pe orice smartpho -
ne/tabletă cu acces la internet, să se
reprogrameze.

Odată sosit la poartă, șoferul este
validat în sistem, de către portar, și
atât depozitul, cât și furnizorul, știu în
timp real despre momentul sosirii ca -
mionului.

Starea camionului este repre zen -
tată figurativ, prin culori care să dea
în permanență imaginea gradului de
în cărcare a locurilor de parcare, docu -
ri lor sau nivelul de operațiuni finalizate.

Cu cinci minute înainte de ora pro -
gra mată, șoferul primește mesaj de
de plasare pentru andocare la poarta
la care a fost programat, sau pe o
alta, dacă planul a suferit, între timp,
mo dificări.

Recepționerul validează începerea
des cărcării (deci ocuparea docului),

eli berarea camionului de la poartă
(dis ponibilizarea camionului), fina li za -
rea recepției și disponibilizarea spa -
țiu lui de recepție pentru o nouă des -
căr care. 

Sistemul permite înregistrarea
even tualelor neconformități în timp
real, astfel încât toți partenerii implicați

să fie notificați de problemele consta -
ta te pe parte calitativă ori cantitativă,
per mițând trimiterea notificărilor auto -
ma te către toți partenerii implicați. 

Camioanele nu pot staționa în
curte timp nelimitat, de aceea, paza
tre buie să valideze ieșirea camioa ne -
lor din curte, ocupându-se și de verifi -
ca rea sta țio nării peste perioada ma -
xi mă setată, cât și de scoaterea
ca mioanelor în spațiul extern curții.

Cu siguranță, momentele impor -
tan te pe traseul mărfii pot fi identi fi -
ca te,măsurate și cuantificate și, în
acest scop, în timp real, există rapoar -
te referitoare la fiecare jucător în parte.

Sistemul de raportare este împărțit
atât în afișare grafică, precum și în
afi șare tabelară.

Rapoartele permit utilizarea datelor
sta tistice, în vederea optimizării con -
tinue a activității operaționale.

Graficele sunt create pe 3 axe, și
anume: din perspectiva furnizorilor,
cea a operațiunilor și cea a clienților,
ofe rind o imagine on-line asupra rezer -
vă rilor, volumelor și a ratingului fur ni -
zorilor și clienților.

Adriana PĂLĂȘAN
Managing Partner Supply Chain

Management Center

Adriana
Pălășan

PUBLICITATE
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P rin colaborarea cu ORTEC,
com pania doreşte să optimi -
ze ze reţeaua sa logistică, să

cree ze valoare adăugată pentru clienţii
săi, trecând cu uşurinţă peste fluc tua -
ţi ile sezoniere. 

„ORTEC ne-a ajutat să obţinem o
creştere de 5% a cantităţii de produse
livrate şi o reducere a costurilor de
apro ximativ 300.000 euro”, a declarat
Mari jan Vrandečić, Jamnica Supply
Chain Manager.

Provocările afacerii constau în
ges tionarea complexităţii mai multor
cen tre de distribuţie, împreună cu re -
ţeau a principală de transport și lipsa
unei imagini de ansamblu, fiecare cen -
tru de distribuţie acţionând ca o unitate
separată, fără a interacţiona cu cele -
lal te. Totodată, exista o utilizare inefi -
cientă a flotei.

Printre măsurile de optimizare a
afacerii, Jamnica și-a propus plani fi -
ca re automată, în concordanţă cu cele
mai bune practici, centralizarea proce -
se lor pentru planificarea transportului
din centrele de distribuţie, reducerea

numărului de camioane şi kilometri
par curşi, reducerea numărului de pla -
ni ficatori, creşterea controlului asupra
re surselor şi a indicelui FTE.

Soluţia de optimizare ORTEC a
constat în două produse: ORTEC
Rout ing and Dispatch și ORTEC Tacti -
cal Routing.

„Era necesar să implementăm un
software pentru standardizarea şi
optimizarea procesului de planificare
a transportului, iar ORTEC a fost sin -
gu rul furnizor care a putut îndeplini
toate cerinţele noastre. Clienţii noştri
be ne ficiază de o fiabilitate mai mare
a expedierii şi de servicii îmbunătăţite”,
a mărturisit Marijan Vrandečić.

Investiţii în
tehnologie
Făcând parte din Agrokor Group

din 1993, investiţia inteligentă făcută
de Jamnica în infrastructură modernă
şi tehnologii inovatoare a transfor -
mat-o într-una dintre cele mai impor -
tan te fa brici de îmbuteliere apă şi su -

curi din Eu ropa. Pentru a-şi asigura
excelenţa ope raţională, compania a
creat propria sa reţea complexă pentru
distribuţie şi vânzări, oferind clienţilor
un nivel de servicii ridicat (livrare şi
operaţiuni în magazin).

Soluţiile software ORTEC Tactical
Rout ing (TR) şi ORTEC Routing &
Dis patch (RD) au fost instalate pentru
a optimiza planificarea la nivel stra te -
gic, tactic, operaţional şi în timp real.

Marijan Vrandečić a subliniat faptul
că strategia Jamnica „Route-to-Mar -
ket” se bazează pe rute predefinite
de vânzări şi pe propria sa flotă de
dis tribuţie. „Aveam nevoie să imple -
men tăm un sistem avansat de mana -
ge ment al transportului, în primul rând
pen tru a avea o privire clară de an -
sam blu şi a reduce costurile. Folosind
soft ware-ul ORTEC pentru a centraliza
pla nificarea, 15 locaţii au devenit un
sis tem unificat, creând, astfel, sinergii
adi ţionale”, a completat managerul
Jamnica.

Planificare
centralizată și
dinamică
Cea mai mare provocare logistică

pentru Jamnica este gestionarea unui
număr mare de centre de distribuţie
dife rite şi propria sa reţea primară de
trans port, care include încărcarea şi
des cărcarea în mai multe locaţii. Pla -
ni ficatorii din locaţii diferite trebuie să
îm partă resursele, să armonizeze co -
men zile şi să sincronizeze planificarea
şi execuţia.

ORTEC a furnizat un sistem all-in-
one, care este conectat în totalitate
cu procesele operaţionale şi de afa -
ce re şi, în acelaşi timp, este capabil
să prelucreze volume de date foarte
mari.

Întreaga flotă parcurge apro xi mativ
200.000 km pe săptămână, li vrând

Jamnica (parte din Agrokor Group), cel mai important producător
şi distribuitor de apă şi băuturi răcoritoare croat, caută în mod
constant să îmbunătăţească nivelul de servicii şi să rămână în
faţa competitorilor, asigurând, în acelaşi timp, o creştere durabilă
a afacerii.

Optimizarea
transportului
unei sticle de apă
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6.000 de paleţi pe zi. Aşadar una din -
tre preocupările companiei a fost găsi -
rea celei mai eficiente căi pen tru
aloca rea rutelor către şoferii şi ca mi -
oa  nele disponibile. 

ORTEC TR creează zone de distri -
buţie şi de preluare bine echilibrate.
Urmează împărţirea livrărilor în mod tac -
tic, în perioada planificată, şi hotă râ rea
celor mai potrivite rute principale, pentru
a asigura cel mai eficient pro gram.

ORTEC RD realizează optimi za -
rea planificării rutelor din multiple lo -
caţii şi a dispecerizării lor. Soluţia este
folosită pentru toate operaţiunile zilnice
Jamnica și îmbunătăţeşte reacţia pla -
ni ficatorilor la schimbări ad-hoc în ce -
rerea clientului. Prin modulul Dynamic
Routing, Jamnica gestionează cu uşu -
rin ţă şoferii de pe teren, de unde rezul -
tă mai puţini kilometri conduşi, mai
puțin combustibil consumat şi emisii
reduse de CO2.

Randament optim
Având o strategie solidă de optimi -

zare, Jamnica se concentrează pe rute
mai eficiente din punct de vedere al
cos tului şi pe o sustenabilitate cres cu -
tă. Scopul este obţinerea unor rezul ta -
te de afaceri pozitive, printr-o co mu ni -

ca re mai bună şi printr-o privire de an -
samblu consecventă asupra pla ni ficării. 

Jamnica a înregistrat o creştere
de 5% în cantitatea de produse livrate,
precum şi economii de aproximativ
300.000 EUR, datorită unei fiabilităţi
mai mari în expediere (fără întârzieri),
dar şi a folosirii aceloraşi proceduri în
toate centrele de distribuţie. 

De când a fost integrată soluţia
ORTEC, au fost necesari mai puţini
pla nificatori în 4 locaţii, iar angajaţii
lucrează mai puţine ore suplimentare.

„Randamentul investiţiei a fost
realizat din primul an. În plus, angajaţii
noştri sunt mulţumiţi de manevrarea
mai uşoară a procesului de livrare şi
de reducerea orelor suplimentare. Pu -
tem fi mândri, de asemenea, de scă -
derea emisiilor de CO2, ce a rezultat
din mai puţini kilometri conduşi”, a
adău gat Marijan Vrandečić.

Cum vede Jamnica
viitorul?
Jamnica plănuieşte să extindă

sistemul prezent, prin folosirea opti mi -
za torului de alocare a resurselor şi
prin soluţia software ORTEC Load
Build ing, pentru a obţine o serie de
be neficii financiare mai avantajoase.

„Vom continua să minimizăm cos -
tu rile logistice şi să îmbunătăţim ser -
vi ciile oferite clienţilor, atât prin opti -
mi zarea alocării rutelor şi segmentelor
din rute către şoferi, camioane şi semi -
re morci, cât şi prin folosirea optimă a
paleţilor şi spaţiilor de încărcare. Ne
aş teptăm la o colaborare îndelungată
şi de succes cu ORTEC”, a conclu zio -
nat managerul Jamnica. 

Andreea ALECU
andreea.alecu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

Rezultatele obţinute:
- Economisire totală de 300.000 €
- 5% creştere în cantitatea de produse livrate
- Scăderea supraîncărcărilor
- Reducerea numărului de ore de muncă
- Reducerea numărului de planificatori necesari
- Îmbunătăţirea nivelului de servicii la magazine (expediere fără întârziere)
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Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTIHENKEL

Întrebările lunii OCTOMBRIE (etapa 83)

1. Metoda Jidoka:
a. O metodă care conferă

echipamentelor și operatorilor
capacitatea de a detecta orice
aspect anormal

b. Un ansamblu de procedee vizând
proiectarea de sisteme cât mai
sigure, care îngrădesc și reduc la
minimum posibilitatea de eroare
umană  

c. Metoda care pornește de la ideea că
sporirea eficienței trebuie să aibă loc
la nivelul întregului lanț de
aprovizionare   

d. Cooperarea dintre companiile
producătoare și furnizori

trebuie să genereze situații de tipul
win-win

2. Metoda Kaizen:
a. Stocurile și capacitățile excedentare

denotă existența unor probleme în
procesele care generează serviciul
sau produsul respectiv

b. Reprezintă tehnica de fabricație care
permite realizarea de layout-uri
liniare pentru activități de volum
redus

c. Un grup de puncte de lucru,
controlate prin computer, în care
materialele și mașinile sunt
manevrate/încărcate automat

d. Un ansamblu de procedee vizând

proiectarea de sisteme cât mai
sigure, care îngrădesc și reduc la
minimum posibilitatea de eroare
umană

3. Metoda Kanban:
a. Utilizarea de carduri de urmărire a

produsului în fluxul de fabricație
b. Linia de asamblare preia

întotdeauna de la fabrică (push
system)

c. Containerele pot conține un număr
diferit de piese, dar acesta trebuie
menționat în cardul Kanban

d. Datorită eficienței, în final producția
totală autorizată depășește volumul
total înscris în cardurile Kanban

Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 82) și răspunsurile corecte:

1. Ca stiluri de negociere
internațională întâlnim:

a. Stiluri occidentale/orientale -
CORECT

b. Stiluri regionale
c. Stiluri naționale
d. Stiluri mondiale
2. E-negociere 

reprezintă:
a. Cumpărarea de pe internet
b. Plata prin internet

c. Negocierea intermediată de
tehnologie avansată în domeniul
comunicațiilor - CORECT

d. Negocierea față în față, cu
ajutorul calculatorului

3. Metoda SMART se aplică în:
a. Stabilirea obiectivelor -

CORECT
b. Selecția furnizorului
c. Alegerea strategiei de negociere
d. Optimizarea bazei furnizorilor

Fiecare întrebare are un singur răspuns
corect. 

Puteți răspunde, până pe 10 noiembrie,
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 octombrie și
variantele corecte de răspuns vor fi

publicate în numărul din noiembrie al
revistei ZIUA CARGO.

Câștigătorii lunii SEPTEMBRIE
Rodica Mihai, Viorel Macovei și Dumitru Stancu
Ei au fost aleși, prin tragere la sorți, dintre concurenții care au
răspuns corect la întrebările lunii septembrie, cea de-a 82-a etapă a
concursului de logistică.
Lista concurenților care au răspuns corect:
Annamaria Cherteș, Radu Paul Alecu, Viorel Macovei, Mihaela Ionel,
Elida Deaconu, Florin Geneț, Mihai Burcin, Adrian Vlase, Cristian
Ion, Dumitru Stancu, Silvana Mosoianu, Florin Ceangu, Corina
Bucur, Rodica Mihai, Radu Vlase și Attila Turi.

Concursul de cunoștințe generale în
domeniul logisticii, lansat de ZIUA

CARGO și compania de consultanță și
training în logistică Supply Chain

Management Center, continuă cu etapa
a 83-a. În fiecare lună, publicăm 3

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

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

persoanele care răspund corect.

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (83)
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REDUCERI LA TREN, ÎN
OCTOMBRIE

Studenţii vor putea cumpăra
bilete/abonamente cu reducere
50%, în baza legitimaţiei de
student „reducere la transport”,
vizate pentru anul universitar
2015-2016, numai până la 31
octombrie inclusiv. Cei din anul I
le pot cumpăra în baza unei
adeverinţe eliberate de la
facultate. Studenţii pot efectua 6,
18, 24 de călătorii într-un an
calendaristic (în funcţie de anul
universitar în care este studentul),
cu trenurile Regio şi InterRegio, la
clasa a II-a. Reducerile la
jumătate de preț le permit să
achite, spre exemplu, numai

76,65 lei pentru un abonament
lunar Regio, clasa a II-a, pe ruta
Bucureşti Nord - Ploieşti Sud, în
loc de 306,6 lei, cât ar costa
călătoriile la preţ întreg timp de 21
de zile lucrătoare, sau de 153,30
lei, cât costă un abonament lunar
la tarif standard pentru tren Regio. 

ZBORURI
TRIANGULARE

Blue Air a inaugurat, în prima zi a
lunii octombrie, operarea
zborurilor triangulare între Iași,
Cluj-Napoca și Timișoara, cu
aeronavele Boeing 737 ale
companiei. Cursele se desfășoară
zilnic, astfel: marţi, joi şi sâmbătă -
decolare de la Iaşi la ora 07:00 și
aterizare la Cluj la 07:55; decolare
de la Cluj la 08:25 și aterizare la
Timişoara la 09:05; decolare de la
Timişoara la 09:35 și aterizare la
Iaşi la 10:45. În zilele de luni,
miercuri, vineri şi duminică,
avioanele decolează de la Iaşi la
ora 07:00, aterizează la Timişoara

la 08:10, decolează de la
Timişoara la 08:40, aterizează la
Cluj la 09:20, decolează de la Cluj
la 09:50 și aterizează la Iaşi la
10:45. Biletele sunt disponibile la
tarife începând de la 89,99 lei
(preț pe segment de zbor, TVA și
taxe incluse, locuri limitate). Tariful
include, gratuit, un bagaj de
mână, în limita a 10 kg, unul de
cală, în limita a 32 kg, și un snack
pe timpul zborului. Rezervările se
pot face pe www.blueairweb.com,
prin Call Center sau la cele peste
3.000 de agenții partenere.

TRAFIC CRESCUT PE
AEROPORTUL
TIMIȘOARA 

Pentru a doua oară consecutiv în
acest an, Aeroportul Internaţional
Timişoara a depăşit 100.000 de
pasageri îmbarcaţi/debarcaţi, în
decursul unei luni: 101.423 în iulie
şi 101.204 pasageri în august.
Față de august 2015, creșterea
este de 10%. Comparativ, în
perioada ianuarie-august anul
acesta (672.474 pasageri), cu
aceeaşi perioadă a anului trecut
(623.310), creşterea este de 8%.
„În următoarele luni, estimăm o
creştere accelerată, semnificativă,
datorită noilor curse aeriene
introduse de la 1 septembrie de
RyanAir către Londra-Stansted,
Berlin și Dusseldorf-Weeze, şi
mărirea frecvenţelor de operare
spre şi dinspre Bucureşti, Milano-
Bergamo, Bruxelles Charleroi și
Frankfurt-Hahn”, precizează
administrația aeroportului.
Totodată, se așteaptă o creştere
însemnată în zona traficului de
marfă, după ce compania TNT a
trecut de la avion de tip SF 34
(capacitate maximă de 3.000 kg),
la unul de tip Boeing 737
(capacitate maximă de 18.000
kg). Administraţia aeroportului
estimează că, în acest an, se va
depăşi numărul de 1,1 milioane
de pasageri îmbarcaţi/debarcaţi în
aeroportul Timişoara, „creându-se
premise favorabile pentru un
număr de pasageri, în 2017, de
aproximativ 1,5 milioane şi de
peste 5.000 tone marfă”.

Blue Air deschide, în 30
octombrie, o bază aeriană la
Cluj-Napoca, iar, din 27
aprilie 2017, una la
Constanța. Compania și-a
început activitatea în urmă
cu 11 ani, iar, în prezent,
operează peste 80 de rute în
Belgia, Cipru, Danemarca,
Franța, Germania, Grecia,
Irlanda, Israel, Italia, Marea
Britanie, Portugalia,
România, Suedia și Spania.
Blue Air are 5 baze
operaționale - în București,

Bacău, Iași, Larnaca și
Torino. Compania operează o
flotă de aeronave Boeing
737, cu interioare moderne,
dotate cu scaune Recaro, ce
oferă pasagerilor un confort
sporit. Blue Air a primit
certificarea IATA Operational
Safety Audit (IOSA) din
partea International Air
Transport Association (IATA),
pentru standarde
excepționale de operare, și
este membru cu drepturi
depline IATA.

BAZĂ BLUE AIR LA CLUJ-NAPOCA
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P otrivit proiectului legislativ, co-
vo iajarea este activitatea de
transport „fără scop lucrativ,

des fășurată între persoane fizice in -
de pendente, care presupune utilizarea
în comun, fără scop profesional, a
unui autovehicul cu cel mult 9 locuri,
de către un conducător auto și unul
sau mai mulți pasageri care călătoresc
în aceeași direcție, cu condiția ca de -
pla sarea să fie efectuată de către con -
ducătorul auto în scop personal, iar
conducătorul auto împreună cu pasa -
ge rul sau pasagerii împart exclusiv
cos turile deplasării propuse”.

Legea taximetriei va fi modificată
prin redefinirea dispeceratului taxi: „Ac -
tivitate conexă transportului în regim de
taxi, care preia telefonic sau prin alte
mij loace și transmite comen zile clien -
tu lui prin stația radio de emisie-recepție
către taximetrist. Plat for me le digitale
care facilitează par ta ja rea unor călătorii
între condu că tori auto și pasageri - per -
so ane fizice inde pen dente - fără scop
lu crativ, indiferent dacă această acti vi -
ta te de inter me die re este remunerată,
nu sunt consi de rate dispecerate de taxi
în înțelesul prezentei legi”.

În legea existentă, va fi introdus și
ter menul de platformă digitală de co-
voiajare – „spațiu online, inclusiv web -
site sau aplicație mobilă, administrat de
un furnizor independent, care per mi te
înregistrarea ca utilizatori a potențialilor
con ducători auto sau pasa geri care in -
ten ționează în mod indi vidual să efec -
tue ze deplasări în nume și pe cont pro -
priu, cu împărțirea costurilor aferente,
cu condiția res pec tării unor termeni și
con diții aplica bile tuturor utilizatorilor în
ceea ce pri vește utilizarea platformei
res pective”.

La articolul 7 din Legea 38/2003,
ali neatul (2) se modifică astfel: „Este
in terzis transportul public, contra cost,

de persoane cu un autoturism, fără a
de ține pentru acesta, după caz, auto -
ri  za  ție taxi valabilă sau copie conformă
va labilă, cu excepția activității de co-
voiajare”. 

Argumentele
deputatului
Lucian Șova
„Am pornit de la o realitate care este

destul de pregnantă în spațiul pu blic:
aceea că mediul online facili tea ză în -
tâl niri între posesori de mașini și doritori
de călătorii - desigur, de la cele mai
dez voltate și, poate, și con tro versate,
gen Uber, până la altele care, într-un
fel, fac, până la urmă, pa ra lelisme cu
taximetria. Prin tot felul de întâlniri pe
Facebook și alte rețele de socializare,
oamenii aleg să mai și călătorească
împreună. Conceptul este unul care
funcționează în alte țări. Mărturisesc
că, la comisie, a venit o solicitare din
par tea unei firme de con sultanță, repre -
zen tantă a unui ope rator de platformă
din altă ța ră, pentru o prezentare a

aces tui su biect. Am avut o întâlnire cu
re preze n tan ții firmei de consultanță,
care mi-au expus su biectul și am apre -
ciat că ar trebui să își găsească lo cul
într-o re gle men tare, să fie clar definit,
de așa ma nieră încât să nu existe con -
fuzii - având în vedere că tot pe Legea
taximetriei există o prevedere pe care
am susți nut-o tot eu, cu privire la com -
ba terea pi  rateriei”, ne-a declarat Lucian
Șova. El a pre ci zat că este necesară
de finirea aces tui tip de activitate, astfel
încât să fie clar că nu este subiect de
sancțiune pe componenta legală de pi -
ra terie. „Ceea ce deosebește tipul aces -
ta de activitate de taximetrie, unde mași -
na merge după pasager, aici pasagerul
mer ge după mașină. Condiția esen ția -
lă este ca deplasarea să fie în inte res
privat al deținătorului de mașină, între
un punct A și B, în principiu, inter ur ban
- iar aici pot fi modificări în pro ce sul
legislativ”, a adăugat secretarul Comisiei
pentru transporturi și in fra struc tură. 

Deputatul Lucian Șova le-a răs puns
și criticilor: „Dacă tipul acesta de acti vi -
tate este nelegal și evazionist, înseam -
nă că și picnicul este nelegal și eva zio -
nist în raport cu restaurantele. Dacă ne
găsim 5 prieteni pe internet și hotărâm
să facem un picnic și ne cum părăm mân -
carea împreună, mân căm micii și bem
berea și o plătim cu toții, ar trebui interzis
lucrul ăsta pentru că am concura neloial
restaurantele care sunt auto ri za te și plă -
tesc taxe la stat”. El a mai adă u gat că,
dacă în Ame rica există benzi pe auto -
stra dă dest inate mașinilor care conțin
mai mult de 3 pasageri, nu reprezintă o
„cri mă” ca oamenii să fie lăsați să că lă -
to rească împreună. „Tre bu ie să-i ajutăm
să o facă, folosind teh no logiile acestui
secol de o manieră pre dic tibilă, ușor de
monitorizat din par tea auto ri tă ților. Cred
că e bine ca, îna inte de a te urca într-o
mașină când faci auto stopul, în calitate
de călător, să știi ce drepturi și obligații
ai. E bine ca și șoferul care oprește și
ia un pa sa ger să conștientizeze ce
obligații are față de acel pasager. Această
inițiativă le g is lativă reprezintă, pentru
perioada ur  mătoare, o bază de discuții
institu țio nalizate, pentru a identifica
soluțiile po trivite”.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Inițiativă legislativă
pentru co-voiajare
Deputatul Lucian Șova, secretarul Comisiei pentru transporturi și
infrastructură din Camera Deputaților, a inițiat un proiect de lege
privind introducerea co-voiajării în Legea taximetriei (Legea 38/2003).

Pro și contra
Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, se declară „surprins” de inițiativa
legislativă, pentru că „legalizează evaziunea, frauda fiscală și activitățile
neautorizate”. În opinia sa, de pe urma acestor reglementări vor avea de
câștigat numai intermediarii și furnizorii de transport clandestin.
Cristian Lăzărescu, vicepreședinte ATTI și FORT, susține însă că „evaziunea
va fi zero”: „Aceste firme lucrează doar cu entități juridice, iar toți banii
încasați sunt la vedere, înregistrați automat, din moment ce toate tranzacțiile
sunt făcute doar online și intră în contul firmei”. 

Lucian
Șova
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A mintim faptul că, în anul 2011,
a intrat în vigoare Legea edu -
ca ției naționale, care a pre -

vă zut decontarea integrală a costurilor
cu naveta elevilor. Totuși, în 2013, Gu -
ver nul a adoptat Ordonanța 29, care
in stituie un plafon de 26 lei/3 km + 2
lei/km pentru decontarea navetei ele -
vi lor.

Ministerul Educației și Cercetării
Științifice și-a propus ca, printr-o OUG,
să rezolve problemele – decontare in -
te grală și plafonarea efortului bugetar.
Astfel, operatorii de transport vor fi o -
bli gați să respecte un tarif maxim per
kilometru pentru că inițiatorii legii con -
si deră că tarifele practicate de opera -
torii de transport nu sunt, de multe ori,
reglate de piața liberă, prin cerere și
ofertă, având în vedere că unele
licențe de traseu sunt acordate unui
singur ope ra tor de transport. „Aceștia
operează pe o piață reglementată în
regim de mo nopol, iar decontarea inte -
grală de către Ministerul Educației și
Cercetării Științifice a prețului abona -
mentului pen tru elevi ar putea genera
com por ta ment oportunist din partea
ope rato ri lor de transport” se arată în
motivarea actului normativ.

Noul act normativ se înscrie în mă -
surile menite să asigure scăderea
aban donului școlar, iar plafonarea tari -
felor este necesară „din cauza pre țu -
ri lor mari practicate de o bună parte
a transportatorilor, care pot fi și de 13
ori mai mari decât cel mai mic preț
pen tru aceeași distanță”, se mai arată
în motivarea OUG.

Fără „portițe”
de ieșire
Poziția inițiatorului actului normativ

față de transportatori este evidentă,
reie șind din comentariile avute în par -
tea de motivare. Astfel, nu este de mi -
rare faptul că modificările aduse de
OUG au fost gândite astfel încât ope -
ratorii să fie puși în fața faptului îm -
plinit.

Astfel, Legea Educației Naționale
este modificată, pentru a încorpora
obligația transportatorilor să emită
abo namente pentru transportul elevilor
și să asigure transportul acestora la
un tarif maxim per km ce va fi stabilit
și ac tua lizat anual de către Guvern, pe
baza unor standarde de cost.

De asemenea, OUG va modifica
Lega 92/2007, pentru ca, în cazul
nerespectării prevederilor de mai sus,
transportatorii să fie sancționați cu
amendă între 1.000 și 3.000 de lei.

Tariful corect
Conform HG ce va stabili meto -

do logia de calcul a tarifului maxim per
kilo metru, statul va plăti sume apro -
pia te față de ceea ce se întâmpla până
acum – sumele vor fi mai mici pentru
dis tanțe mai scurte (pentru 3 km, va
plăti 10 lei, față de 26 lei astăzi) și
mai mari în cazul distanțelor mari (la
50 km, se vor plăti 174 lei, față de 120
lei astăzi). Totuși, este de anticipat ca
unii transportatori să fie puternic afec -
tați, în condițiile în care vor trebui să
ac cep te sumele oferite de stat, fără
po sibilitatea de a percepe bani în plus
de la abonați. 

Chiar dacă legiuitorul consideră
că „impactul asupra veniturilor compa -

ni ilor va fi limitat, deoarece elevii care
fac naveta reprezintă doar 3,64% din
ca pa citatea de transport a operatorilor
de transport rutier de persoane”, majo -
ri tatea elevilor care au nevoie de trans -
port se află în zonele sărace (Nord-
Es tul și centrul țării), unde, pentru mulți
operatori, transportul acestei categorii
de călători are impact semnificativ
asu pra activității.

Argumentele legiuitorului sunt greu
de combătut. Pe de o parte, se are în
vedere că un traseu se atribuie unui
singur operator de transport, nee xis -
tând concurență și, totodată, printre
cri teriile de atribuire nu se regăsește
ta riful practicat. 

Astfel, autoritățile s-au apucat să
cal  culeze „tariful corect”, mai ales că
„în prezent, nu doar tarifele prezintă o
mare variabilitate la nivel național, ci și
me todele de stabilire a acestora. Unii
ope ratori de transport setează tariful
abo namentului drept suma con tra valorii
biletelor necesare, la care a pli că o re -
ducere de până la 40%. Însă alți ope -
ra tori nu aplică nicio reducere, deși
aceasta ar fi justificată economic, de   -
oa rece se plătește o dată con tra va loa -
rea călătoriilor pentru întreaga lună.” 

Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul dorește să asigure
decontarea integrală a abonamentelor pentru elevi, stabilind,
totodată, tariful maxim per kilometru, aferent abonamentului.
Pentru mulți transportatori, acest lucru va însemna o diminuare
semnificativă a veniturilor.

Guvernul stabilește
tarife maxime pentru
abonamente

În anul școlar 2015-2016, peste
125.000 de elevi au făcut naveta
zilnic, folosind transportul rutier
pentru a ajunge la cursuri.
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Calcul simplu,
concluzii amețitoare
Calculul s-a bazat exclusiv pe in -

for mații oficiale – au fost puse îm pre -
ună: lista autorizațiilor de transport ru -
tier persoane, 2013 – 2016 (Agenția
pen tru Agenda Digitală a României),
da tele financiare ale companiilor de
trans port călători (Ministerul Finanțelor
Pu blice), numărul elevilor care au fă -
cut naveta în noiembrie 2015 (MENCS),
lista operatorilor autorizați pentru a
efectua transport de per soa ne (ARR).

La nivel național, avem 30.385
trasee județene și interjudețene, pe
care operează 1.132 companii de
trans port. Doar 919 firme aveau ca

acti vitate principală declarată în 2015
trans portul public de persoane și, pen -
tru acestea, au fost extrase costurile
totale, conform bilanțurilor depuse la
Ministerul Finanțelor Publice.

Calculul a fost aritmetic - costurile
totale au fost împărțite la numărul total
de km pentru care are licență com pa -
nia respectivă și au rezultat costurile
per km parcurs.

Rezultatele sunt șocante (sau ar
trebui să fie).

Cea mai mare parte a companiilor
operează cu un cost pe km între 1 leu
și 2 lei (338 de companii). Peste ju -
mă tate dintre firme (481 de companii)
au costuri mai mici de 2 lei per km
par curs.

Asemenea „performanțe” te fac să
crezi că multe dintre trasee nu sunt
efec tuate în totalitate și/sau unii trans -
por tatori nu își înregistrează veniturile
(și implicit costurile) integral. Însă
Minis terul Transporturilor a preferat,
de-a lungul timpului, să nu se implice
în aceste chestiuni și astfel, o analiză
oficială va merge înainte, utilizând
datele disponibile.

Totuși, cei care au realizat studiul
pentru HG au devenit chiar generoși
în fața unor costuri atât de mici. Nu
numai că au extins acceptarea cos -
tu rilor pe km la 710 companii (77%
din total), care operează la un preț
mai mic de 4 lei pe km parcurs, dar,
mai departe, în analiză, au fost incluse
toate companiile care operau la un
cost de până la 5 lei/km. „Această
marjă a fost aleasă pentru a-i include
și pe cei care au costuri semnificativ
mai mari decât media și pentru a nu-i
discrimina pe cei care vor să inves -
teas că în autovehicule noi”, se arată
în textul HG. 

În total, 760 companii de transport
public județean și interjudețean au
ope rat, în anul 2015, la un cost mai
mic de 5 lei/km.

Profitul mediu brut al acestora a
fost de 4,76% din total costuri.

7,84 bani x număr km
Pentru a afla costul pe km pe loc,

au fost împărțite costurile pe km par -
curs la numărul mediu de locuri/au to -
ve hicul al fiecărei companii din cele
760 - numărul de vehicule și ca pa ci -
ta tea acestora au fost extrase din lista
de la Autoritatea Rutieră Română.

Cele mai multe companii (177)
operează cu costuri/km/loc între 4 și
6 bani. Jumătate dintre companii ope -
rea ză sub costuri de 6,74 bani. Însă,
ca valoare de referință, a fost aleasă
media tuturor companiilor, de 7,84
bani. În acest nivel al costurilor, se în -
ca drează 450 de companii incluse în
analiză.

Având stabilit costul pe km pentru
fie care loc, valoarea abonamentelor
se realizează printr-o simplă înmulțire.
Sunt prevăzute două călătorii pe zi și
o medie de 21,16 zile pe lună. Rata
pro fitului este cea care a rezultat din
da tele financiare oficiale, adică 4,76%.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Valori minime/maxime ale abonamentelor auto
per km, luna noiembrie 2015, conform datelor

furnizate de inspectoratele școlare
Nr. Distanța Val. lei Val. lei Val. lei
crt. km decontată minime maxime

prin OG
1 3 26 15 200
2 5 30 26 190
3 10 40 29 228
4 15 50 45 240
5 20 60 35 270
6 25 70 64 336
7 30 80 43 360
8 35 90 90 430
9 40 100 100 440

10 45 110 100 368
11 50 120 102 470

Anexa 2 HG privind setarea unui tarif maximal pentru abonamente. Lista
tarifelor maxime pentru abonamentele de transport rutier vândute elevilor

Distanță Preț unic 
propus (lei)

3 km 10
4 km 14
5 km 17
6 km 21
7 km 24
8 km 28
9 km 31

10 km 35
11 km 38
12 km 42
13 km 45
14 km 49
15 km 52
16 km 56
17 km 59
18 km 63
19 km 66
20 km 70
21 km 73
22 km 76
23 km 80
24 km 83
25 km 87
26 km 90

Distanță Preț unic 
propus (lei)

27 km 94
28 km 97
29 km 101
30 km 104
31 km 108
32 km 111
33 km 115
34 km 118
35 km 122
36 km 125
37 km 129
38 km 132
39 km 136
40 km 139
41 km 143
42 km 146
43 km 150
44 km 153
45 km 156
46 km 160
47 km 163
48 km 167
49 km 170
50 km 174

În prezent, pentru decontarea
navetei elevilor, se cheltuiesc 6,9
milioane lei pe lună. Prin acest act
normativ, plata tuturor
abonamentelor la nivelul specificat
în Anexa 2 va crește cheltuielile
lunare cu 0,8 milioane lei.
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IAA Hanovra

Pragmatism
și eficiență
Soluțiile pentru transportul de călători au fost bine reprezentate și
la această ediție a IAA, iar pragmatismul a fost cuvântul de ordine.

C hiar și în cazul autobuzelor
care utilizează carburanți al -
ter nativi, se pune un accent

im portant pe costuri. Și probabil că
așa și trebuie, mai ales că, dintr-un
total de 819.635 de autobuze aflate
în exploatare la nivel european, doar
1,8% utilizează carburanți alternativi,
iar vârsta medie a întregului parc este
de 9 ani.

Autobuzul viitorului prezentat de
DAIMLER a fost, probabil, singura
eva dare din cotidian la această ediție
a IAA, pe segmentul transportului de
călători. Mercedes-Benz Future Bus
cu CityPilot are la bază tehnologia uti -
li zată încă de acum doi ani  pentru
ca mionul ce poate merge singur pe
au tostradă. Având în vedere utilizarea
în mediul urban, tehnologia a fost dez -
vol tată în continuare, fiind adăugate
nu meroase alte funcții. Astfel, CityPilot
re c unoaște luminile semaforului, co -
mu ni că, de la distanță, cu semafoarele
și traversează intersecțiile semafo ri -
za te în siguranță. De asemenea, de -
tec tează obstacolele și pietonii, fr â -
nea ză automat, la nevoie, intră în
stație, unde ușile se deschid și se în -
chid automat. Numeroase camere
sunt montate pentru a supraveghea
dru mul și zonele înconjurătoare, siste -
me radar de rază scurtă și lungă sca -

nea ză permanent drumul și, totodată,
sunt preluate informații GPS.

Dar să ne întoarcem în zilele noas -
tre. Mercedes-Benz Tourismo a sărbă -
torit, la această ediție a IAA, 10 ani
de existență. Autocarul continuă să
fie apreciat pe piață, numai anul trecut
fiind comercializate peste 2.000 de
unități. Modelul sărbătorit la standul
con structorului german a fost un Tou -
ris mo M de 13 m lungime, cu podea
înaltă, trei punți și dotat cu echi pa -
men te sofisticate, dedicate transpor -
tu lui pe distanțe lungi.

Intouro, model destinat transportul
interurban, a atins cifra de 10.000 în

drep tul unităților livrate, cheile auto ca -
ru lui fiind înmânate proprietarului chiar
în timpul expoziției.

În ceea ce privește marca Setra,
la fiecare ediție a IAA a fost pregătit
câte un autocar care să redefinească
ideea de confort maxim. Și de data
aceas ta, Setra a impresionat, cu un
TopClass S 516 HDH, de 13,3 m lungi -
me, cu o configurație a scaunelor de
1+1. Cuvintele nu pot exprima sen -
za ția creată de acest autocar!

Și pe zona de service au existat
lansări spectaculoase. Omniplus a
pre gătit un serviciu de telediagnoză,
menit să optimizeze 24h Service.
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Astfel, pentru autocarele dotate cu sis -
te mul telematic FleetBoard, în cazul
unei avarii, șoferul poate trimite, prin
apă sa rea unui buton, informații rele -
va nte către cel mai apropiat service
Omniplus. În acest mod, service-ul
cu noaște poziționarea autocarului și
in terpretează codurile de eroare pri -
mite, fără a mai fi nevoie de explicații
suplimentare din partea șoferului.
Timpul de intervenție se scurtează,
iar mecanicii știu ce au de făcut înainte
de a ajunge la autocar.

ANADOLU ISUZU pune accent pe
o nouă „viziune globală”, menită să
asigure expansiunea exporturilor către
noi piețe și adaptarea cât mai bună
la nevoile fiecărei țări în parte.

Astăzi, produsele Anadolu Isuzu
sunt exportate în 27 de țări, pe 3 con -
ti nente. La IAA, producătorul turc a ex -
pus mo dele care deja l-au con sa crat:
Citi port (autobuz de 12 m), Citi bus (au -
to  buz de 9,5 m), NovoCiti (midi bus de
7,5 m), Visigo (autocar turis tic de 9,5
m), Turquoise (midiau to car de 7,7 m)
și Novo (midiautocar de 7,3 m). 

IVECO a prezentat, în premieră,
noul Evadys, autocar versatil și econo -
mic, poziționat între modelele Cross -
way și Magelys.

Evadys a fost proiectat să răs pun -
dă nevoii în creștere pentru transport
re gional și național, în același timp
fiind ideal pentru curse turistice pe

distanțe scurte și medii. Autocarul este
produs la fabrica Iveco Bus din Vysoké
Myto, Republica Cehă, acolo unde
realizat și Crossway. De altfel, noul
Evadys are aceleași dimensiuni ca și
Crossway: două lun gimi (12 m și
12,96 m), lățimea de 2,55 m și înălți -
mea de 3,46 m (cu aer condiționat).

Ușor de manevrat, ergonomic pen -
tru șofer și cu numeroase sisteme de
siguranță, Evadys punctează puternic
și la capitolul confort pentru pasageri,
prin sistemul de reducere a zgomotului
și vibrațiilor. Caroseria trece printr-un
proces de cataforeză, pentru protecție
împotriva coroziunii. 

Noul Evadys este echipat cu un
motor Cursor 9 de 400 CP, cutia de
vi teze putând fi manuală, robotizată
sau automată.

Podeaua a fost înălțată la 1.142
mm față de sol, încadrându-se între
Crossway și Magelys (860 mm Cross -
way, 1.400 mm Magelys). 

Evadys oferă un volum mediu de
3 mc pentru cala de bagaje.

KARSAN a sărbătorit, anul acesta,
50 de ani de existență, iar, în cadrul
IAA, a lansat primul său autovehicul
pro pulsat electric. Este vorba despre
popu larul Karsan Jest, care, în va rian -
ta electrică, oferă o autonomie de 165
km și o viteză maximă de 80 km/h.
Raza de acțiune a autobuzului poate
fi crescută la 300 km, cu ajutorul unor
sisteme suplimentare.

MAN a prezentat un concept de
transport electric urban. Astfel, a fost
realizat un autobuz articulat  MAN Lion’s
City, complet electric, cu un con cept
mo dular de reîncărcare. Ast fel, con -
struc torul german a arătat cum diferite
sisteme de încărcare pot fi integrate
într-un vehicul și care sunt va riantele po -
sibile pentru stocarea ener giei. MAN a
adoptat o abordare fle xibilă, fiind pregătit
să utilizeze sis te mul de încărcare și mo -
dul de stocare a energiei cele mai potri -
vite, în funcție de nevoile de transport
(ca pacitate de transport și autonomie
so li citată). Tes tele pe teren sunt pro -
gra mate să înceapă în 2018, iar pro -
duc ția de serie a autobuzelor electrice
va demara la finalul anului 2019.



Pe segmentul autocarelor, a fost
pre zentat, în premieră, noul NEOPLAN
Tourliner, cu o capacitate de 44 de lo -
curi, destinat curselor pe distanțe lungi
și turismului. Autovehiculul este dispo -
ni bil în mai multe variante de lun gime,
cel prezentat la stand având 12.113
mm. Motorul ce echipează autocarul
este D 2676 LOH, de 420 CP, iar cutia
de viteze TipMatic cu 12 trepte este au -
to mată. Printre sistemele de siguranță
și asistență, se numără ESP, LGS
(asis tență la părăsirea benzii), EBA
(asis tență la frânarea de urgență), sen -
zori pentru lumini și ploaie, monito ri -
zare presiune anvelope, Adaptive
Cruise Control și noua generație MAN
EfficientCruise cu EfficientRoll. 

O altă inovație prezentată la
standul MAN a fost Lion’s Intercity C.
Această variantă optimizată, cu lun -
gi me de 13.250 mm, poate asigura
până la 63 de scaune pentru pasageri.
Astfel, acest autovehicul cu două punți
devine ideal pentru transportul elevilor
și pentru curse interurbane. Autocarul
este propulsat de un motor D0836, ce
dezvoltă 290 CP.

SCANIA pune accent pe sustena -
bi litate, prezentând, la IAA, modelul
City wide LE, un autobuz hibrid des ti nat
atât transportului urban, cât și celui li -
mi trof și chiar interurban. Scania Inter -
link LD, prezent, de ase menea, în stan -
dul constructorului sue dez, a fost
echi pat cu un motor pe gaz. Alături de
Scania Opticruise, ce asi gură re ducerea
consumului de car bu rant, ca litățile aces -
tui model răs pund nevoilor transportului
interurban. Motorul de 450 CP, ce utili -
zea ză teh nologia SCR, a echi pat noul
Scania Interlink HD.

SOLARIS a prezentat două mo -
de le noi în standul său: Urbino 12
Hybrid și Urbino 12 CNG. Practic,
aceste pre miere reprezintă extinderea
firească a noii generații de autobuze
Urbino.

Noul Solaris Urbino 12 Hybrid utili -
zea ză tehnologia de hibrid în serie,
furnizată de către un producător ame -
ri can. Astfel, motorul elec tric ce propul -
sea ză autobuzul este ali mentat de

către o sursă de stocare a energiei,
ali menta tă, la rândul ei, de către un
generator electric, activat de un motor
diesel Cummins, de 210 CP. Re du -
ce rea po luă rii și a consumului de car -
bu rant sunt prin cipalele beneficii
aduse de această tehnologie.

Autobuzul poate fi echipat și cu
un sistem Start/Stop, ce permite dez -
ac tivarea motorului diesel în timpul
opri rilor, pentru atingerea unui nivel
de emisii zero. Mai mult decât atât,
ope ratorii pot opta pentru un sistem
Sosire-și-Ple care, care oprește
motorul diesel la apropierea de stații.
Cu aceste sis teme, autobuzul se a -
sea mănă mult cu un autovehicul pur
electric. Produ că torul a comunicat că
noul Urbino 12 Hybrid asigură o redu -
cere de 20% a consumului de car bu -
rant, față de un autobuz clasic.

Noul Solaris Urbino 12 CNG utili -
zează un motor Cummins ISLG
EURO 6, ce dezvoltă 320 CP, și o cu -
tie de vite ze VOITH Diwa6. Cu ajutorul
noilor bu telii pentru stocarea gazului
și dispunerii acestora longitudi nal, s-a
putut reduce greutatea întregului sis -
tem, cu până la 80 kg. De ase me nea,
mărimea și capa ci tatea buteliilor poate
varia în funcție de nevoile spe ci fice
ale operatorilor. Spațiul interior și pos -
tul de conducere sunt identice cu cele
prezente în cazul modelului die sel.
Anul acesta, Solaris sărbă to reș te 20

de ani de existență.
TEMSA a expus patru vehicule la

IAA - Maraton, HD, MD9 LE și MD9,
anun țând creșterea vânzărilor pe piața
eu ropeană. De altfel, producătorul turc
este un specialist al exporturilor, ve -
hi cu lele sale fiind comercializate în 66
de țări. În ceea ce privește Europa,
mo  de lele Maraton și MD7 par să de -
vină vârfurile de lance pentru Temsa.

Reprezentanții producătorului anti -
ci pează pentru acest an o creștere cu
50% a volumului vânzărilor și cu 35%
a încasărilor. Pe segmentul midi, au
fost înregistrate peste 130 de comenzi
anul trecut, o dată cu lansarea noului
MD7. În plus, fiecare dintre produsele
prin cipale Temsa a depășit 100 de co -
menzi la nivel european - HD12/13 și
MD9.

VDL BUS & COACH a avut trei
premiere la această ediție a IAA. Noul
VDL Futura FHD2-106 are 10,6 m lun -
gime și extinde familia de autocare
Futura. VDL Bus & Coach vizează, cu
acest model, segmentul VIP. FHD2-
106 oferă o capacitate de 34+1+1
locuri, cu scaune confortabile și un
aranjament atractiv.

Modelul Citea LLE a fost prezentat
într-o nouă configurație, de 9,9 m lun -
gime, și 27+2+1 locuri. 

Segmentul electric a fost, de ase -
menea, reprezentat prin modelul VDL
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MidBasic Electric.
VOLVO BUSES a prezentat o stra -

tegie cuprinzătoare pentru evoluția
transportului de călători, concen trân -
du-se pe mai multe direcții – reduce rea
consumului de carburant, elec tri fi ca re,
reducerea impactului asupra me  diului,
siguranță, mediu de lucru al șo  ferului.

Având în vedere dificultățile pe care
le presupune trecerea de la trans portul
cu autobuze clasice la cel elec tric, Volvo
Buses nu s-a limitat doar la realizarea
au tobuzelor, ci a dezvoltat soluții com -
ple te, care includ și infra struc tura ne -
ce sară reîncărcării cu energie electrică,
pe lângă autobuze și service. În același
timp, operatorii pot recurge la contracte
de leasing ope rațional atât pentru au -
to buze, cât și pentru baterii.

Pe segmentul transportului pe
distanțe lungi, producătorul suedez se
con centrează asupra scăderii con su -
mului de carburant și pe protejarea me -
di ului. Sistemul de coborâre dina mi că
a șasiului (Dynamic Chassis Lower ing)
asigură o îmbunătățire a ae rodinamicii
și, implicit, reduce con su mul, prin cobo -
râ rea șasiului la viteze de peste 80 km/h.

Totodată, noua versiune a trans mi -
siei Volvo I-Shift asigură schimbarea
treptelor de viteză mai rapid și mai lin,
scăzând pierderile interne de putere și

oferind eficiență energetică mai bună.
I-Shift a fost echipată cu un nou
preîncălzitor de ulei, ce asigură o tem -
pe ratură optimă uleiului din cutia de
viteze – lubrifiere mai bună și scă derea
frecărilor.

O reducere a consumului cu până
la 2,5% cade în sarcina sistemului
I-See, care asigură strategia optimă de
schimbare a vitezelor, accelerărilor și
frâ  nelor de motor, în funcție de topo gra -
fia drumului.

Capitolul siguranță a fost comple -

tat cu un sistem de detectare a pieto -
nilor și bicicliștilor. Sistemul averti zează
ceilalți participanți la trafic de apro pierea
autobuzului, printr-un zgo mot de fond
emis artificial. În cazul unui risc de
accident, claxonul este acti vat automat,
iar șoferul este alertat prin semnale
acustice și vizuale. Sis temul de
detectare a pietonilor și bici cliș tilor va
fi introdus pe autobuzele Volvo de anul
viitor.

Radu BORCESCU
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T oamna este anotimpul... cred
că știm cu toții clișeele deja
con sacrate... Cu toate că sun -

tem tentați să fugim de clișee, ge ne -
ro zitatea acestui anotimp ne cucerește
invariabil, în fiecare an. Și, chiar dacă,
în cazul multora dintre noi, singurele
noas tre tangențe cu „bogăția recol te -
lor” sunt prin piețe sau supermarketuri,
uneori simțim nevoia de a ne bucura
de toamnă așa cum au făcut-o, de-a
lungul timpului, părinții, bunicii și stră -
bu nicii noștri. Cu must, pastramă, mu -
zică (mai mult sau mai puțin) populară,
târguri și festivaluri.

Chiar dacă nu recunoaștem asta,
chiar dacă ne plângem de aglo me ra -

ție, de fum, de zgomot, de „țărănie”,
ne place să mergem la târgurile de
toam nă. Ne place pentru că ne aduce
amin te de copilărie, ne place pentru
că ne face să uităm pentru câteva ore

de probleme, ne place pentru că încă
mai avem în codul nostru genetic câte -
va informații vagi despre țăranii de
altădată. Țărani - în cel mai bun sens
al cuvântului, fără nuanțele peiorative
din tonul „ciocoilor vechi și noi” ai tim -
pu rilor noastre. Ne place pentru că
vrem să ne placă toamna, ne place
pentru că ni se pare că încă ne mai
păs trăm tradițiile, ne place pentru că,
deși veșnic la cură de slăbire, rămâ -
nem, în adâncul sufletului, niște pof -
ti cioși, în căutarea unui pretext de a
gus ta câte puțin din deliciile vieții. Ne
place dintr-o mie de motive comune
și dintr-un milion de alte motive, su -
biec tive.
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TTooaammnneeii!!

De cum se ivește, pe culme, „zâna melopeelor și doamna
cucurbitaceelor”, cum o numea George Topârceanu în celebrele
sale Rapsodii de toamnă, parcă toată lumea intră într-o stare ușor
contradictorie. Pe de o parte, ne bântuie o vagă melancolie... vara
trece, vine frigul, parcă totul se retrage în sine, pregătindu-se de
hibernare. Pe de altă parte, totul devine culoare, bogăție, bucurie
calmă. Lucruri care merită sărbătorite.



Și cum să nu ne
placă?
Unii caută produse bio, alții vor să

se aprovizioneze cu materie primă pen -
tru murături, zacuscă, gemuri și alte
con serve pentru iarnă, mulți vin pen tru
nelipsitul must, la care nu ar avea acces
altfel, în lipsa rudelor de la țară, po se -
soare de vie... La tarabele cu poale-n
brâu și alivenci se fac cozi in terminabile,
mai ales în București, Oltenia sau
Ardeal, unde toate astea par mai mult
povești desprinse din pa gi nile lui Ion
Creangă, decât feluri reale de mâncare.
Grătarele sfârâie și, chiar dacă ai plecat
mâncat de acasă, parcă-parcă te-ai
azvârli asupra unei pastrame, sau
măcar asupra unei por ții de sarmale cu
mămăligă, că-s fă cute în vas de lut și
n-ai mai mâncat așa ceva de când obiș -
nuiai să îți pe treci Crăciunul la bunici.
Aici se frige la proțap o jumătate de
vițel, dincolo se vinde păstrăv afumat
în crengi de brad, despre care mulți
dintre noi nici măcar nu am știut că

există. Porumb fiert, castane coapte,
acadele, cozo naci...

Și totul inundat în crizanteme și tu -
fă  nele, în toate culorile curcubeului.

Să mai povestim despre brân ze turile
sibienilor sau despre cele în scoarță de
brad, aduse de cei din zona Bra nu lui?
Sau despre slană cu pită de casă? La
ca re mere taman bine o pălincă de pru -
nă, curată? Sau despre toate tipurile de
mie re, faguri, polen, propolis, păstură și
alte asemenea de licatese din cămara
albinelor?

Sau să vorbim despre oale de lut,
bl i de sculptate în lemn, ii, chimire și opinci
făcute după metode tradi țio na le... sau
mul te altele, care, din fericire, nu au ajuns
în că să poarte inscripția „made in China”?

Sau... mai bine să nu mai vorbim
prea mult. Să lăsăm imaginile să re flec -
te o mică parte a lumii pestrițe a târ gu -
ri lor de toamnă... Și să căutăm unul prin
apro piere. Cu siguranță că nu va fi prea
greu de găsit...

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 octombrie-14 noiembrie
18 octombrie

� 1881: Inaugurarea liniei ferate
Buzău–Mărășești, prima linie de cale
ferată construită de inginerii români.
� 1897: Este inaugurat viaductul
Caracău, conform convenției de
interconectare a rețelelor feroviare
române cu cele austro-ungare.

20 octombrie
� 1920: Începe greva generală a
proletariatului din România, la care
participă circa 400.000 de salariați;
cuprinde toate ramurile industriei și
transporturilor și este prima grevă
politică generală a proletariatului din
întreaga Românie (20–28 octombrie).

21 octombrie
� 1879: Thomas Alva Edison a
demonstrat cu succes obținerea
primului bec electric durabil și practic
din punct de vedere comercial, la
laboratorul lui din Menlo Park, New
Jersey.
� 2002: A fost inaugurat metroul uşor
– tramvaiul nr. 41, care este, acum,
cel mai modern mijloc de transport
urban din întreaga ţară. Linia are o
lungime de 10,8 km şi 15 staţii pe
fiecare sens de circulaţie. Pe traseu
au fost scoase 27 de garnituri, care
sosesc în staţii la un interval de trei
minute, viteza de rulare fiind de
22 km/h, faţă de 14 km/h – viteza
comercială a unui tramvai obişnuit.

22 octombrie
� Sărbători naționale: Vatican.
� 1797: Francezul André-Jacques
Garnerin a efectuat în premieră
mondială o săritură cu paraşuta
dintr-un balon.
� 1895: În Gara Montparnasse din
Paris, un tren a deraiat, a depășit
capătul liniei, a pătruns 30 m pe peron
și a ieșit prin fațada gării.

24 octombrie
� Ziua Organizației Națiunilor Unite
(ONU).
� 1857: Este înființat Sheffield F.C.,
primul club de fotbal din lume.
� 2003: Ultimul zbor Concorde, de la
New York la Londra. 

25 octombrie 
� Ziua Armatei Române: La data de
25 octombrie 1944, Armata Română a
eliberat de sub ocupația horthystă
Transilvania de Nord, în urma Bătăliei
de la Carei.
� 1917 (după calendarul iulian încă
în uz la acea vreme în Rusia, sau 7
noiembrie după calendarul
gregorian): Revoluția din Octombrie -
Grupări militare conduse de liderul
bolșevic Vladimir Ilici Lenin au
înlăturat de la putere guvernul
provizoriu al lui Alexandr Kerenski.
Ziua de 7 noiembrie a devenit data
oficială la care se sărbătorește
revoluția.

26 octombrie
� Ziua Independenței în Austria.
� 1909: Pilotul francez Marie Marvingt
va fi prima femeie care va zbura cu
balonul. Va zbura peste Marea
Nordului, din Franța în Anglia.

27 octombrie
� 1904: A intrat în funcţiune metroul
newyorkez.
� 1938: Este inaugurată, la Târgu Jiu,
„Coloana fără sfârșit”, celebra
sculptură a lui Constantin Brâncuși.

28 octombrie
� Zile naționale: Grecia.
� 1886: New York - președintele
Grover Cleveland inaugurează Statuia
Libertății, care a fost dăruită de către
Franța.

29 octombrie
� Zile naționale: Turcia.
� 1928: „Graf Zeppelin” este primul
dirijabil care a traversat Atlanticul, de
la New York la Berlin.

30 octombrie
� 1990: Canalul Mânecii, ce leagă
Marea Britanie de Europa, a fost
deschis traficului.

2 noiembrie
� 1785: Prima luntre de salvare,
construită de Lionel Lukin, a fost
brevetată la Londra.
� 1886: Oficiul Imperial de Brevete
din Germania i-a acordat lui Carl
Benz brevetul de automobile.
� 1895: În SUA, s-a desfășurat
prima cursă de automobile care
foloseau gazolina drept combustibil.
� 1989: Jaguar este cumpărată de
societatea Ford.

5 noiembrie
� 1930: Aparatul german Dornier Do
X, cel mai mare, mai greu și mai
puternic hidroavion din lume la acea
dată, pornește de la Lacul Constanța
în primul său zbor de promovare
spre Amsterdam.

7 noiembrie
� Sărbătorirea oficială a Revoluției
din Octombrie.

11 noiembrie
� 1620: Corabia Mayflower, care a
adus primii emigranți englezi în
America de Nord, a ancorat la Cape
Cod.
� 1918: Primul Război Mondial se
termină, la ora 11, în a 11-a zi a lunii
a 11-a. Are loc semnarea Armistițiului
de la Compiègne între Puterile
Antantei și Germania, în urma căruia
încetează ostilitățile. 

12 noiembrie
� 1857: S-au introdus, în Moldova,
timbrele poștale, imprimate cu un
cap de bour, vechea stemă a
Moldovei, astăzi unele dintre cele
mai valoroase mărci poștale din
lume.
� 1919: Primul zbor din Anglia
spre Australia a fost realizat de
Ross și Keith Smith, care au decolat
de la Hounslow, în apropiere de
Londra.

13 noiembrie
� 1907: Inginerul francez Paul Cornu
reușește primul zbor din lume cu un
elicopter. Elicopterul său cântărea
260 de kilograme și s-a menținut în
aer 20 de secunde la o înălțime de
30 cm deasupra Pământului, după
care s-a prăbușit.






