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C a în fiecare an, în luna sep -
tembrie, demarãm con -
cursul Romanian Trans -
port Company of The Year
(RTCY). Sunt multe as pec -

te care îþi atrag atenþia la companiile
de transport care participã la acest
concurs - modelele de business pe
care le-au dezvoltat, soluþiile pentru
creºterea eficienþei, sistemele de
control al costurilor... Dar existã un
aspect pe care candidaþii RTCY îl
au în comun ºi care meritã o atenþie
specialã. Nu este vorba despre
calitatea serviciilor oferite, pe care
fiecare dintre companii încearcã sã
o ducã ºi mai sus, ci de dorinþa de
a scoate în evidenþã aceastã ca li -
ta te. Discutãm despre firme care
in vestesc în propria imagine, o con -
struiesc zi de zi ºi gândesc strategii
în acest sens.

Ne putem întreba dacã aceste
eforturi, resursele alocate - timp ºi
bani - aduc beneficii, în condiþiile
în care transportul rutier trece
printr-o perioadã atât de dificilã.
Concu ren þa, mai mult sau mai puþin
loialã, a dus tarifele de transport la
limita supravieþuirii ºi, uneori, chiar
sub acea sta, preþurile situându-se,
nu de puþine ori, sub costuri. Clienþii
par mai hotãrâþi ca niciodatã sã spe -
cu le ze situaþia, crescând termenele
de platã cãtre o zonã ce pãrea ab -
sur dã cu 2-3 ani în urmã, iar tarifele
sunt coborâte fãrã nici o consi de -
ra þie faþã de costurile operatorilor
de transport, spaþiul de negociere
fiind, în general, extrem de limitat.

Oare nu ar trebui, în aceste con -
diþii, ca fiecare transportator sã se
concentreze exclusiv pe controlul
ºi scãderea continuã a costurilor,
pentru a putea oferi cele mai mici
ta rife ºi a-ºi asigura colaborarea cu
cât mai mulþi clienþi? Se intrã, astfel,
într-o spiralã periculoasã, care poate
duce la vulnerabilizarea iremediabilã
a companiilor de transport.

Sunt douã capitole majore de
cos turi pentru transportatori. Unul
este costul carburantului. Iar aici nu
se poate face mare lucru - preþul
mo torinei va continua sã creascã.
Cel de-al doilea cost major pentru
un transportator este cel cu ºoferii.
Sigur, este la îndemâna oricãrui pa -
tron sã scadã salariile, dar este oare
aceasta soluþia pentru creºterea
com petitivitãþii? Am putea dezbate

su biectul pe larg, dar, pânã la urmã,
lu crurile sunt simple - ºoferii cu ve -
ni turi mici, în consecinþã slab pre -
gã tiþi ºi, nu de puþine ori, cu pro ble -
me de conduitã, vor antrena pentru
companie costuri mari de func þio -
nare. Practic, aparenta economie
ar putea duce la pierderi sem ni fi -
ca tive.

Existã o soluþie, doveditã de toþi
candidaþii la RTCY, ºi nu numai de
aceºtia - niºa calitãþii. Dar pentru a
intra pe aceastã niºã (indiferent de
tipul de transport efectuat), nu ajun -
ge sã efectuezi un serviciu de ca -
li tate, ci este obligatoriu sã scoþi în
evidenþã acest lucru, sã ai abilitatea
de a convinge clienþii asupra avan -
ta jelor pe care le au lucrând cu tine.
Calitatea trebuie dublatã cu ele -
men te eficiente de marketing ºi teh -
nici de negociere. Astfel, transpor -
ta torul beneficiazã de contracte mai
avantajoase ºi tarife mai mari, care
nu au nimic în comun cu ceea ce
se întâmplã în general pe piaþã. Pare
greu de crezut? Ei bine, acest lucru
se întâmplã în România, dar, la a -
ceastã masã, se aºeazã doar cei
care reuºesc sã îºi facã loc pe „niºa
calitãþii”. Apartenenþa la aceastã
niºã are micã legãturã cu dimen -
siu nile firmei, cu numãrul de ca -
mioane sau de angajaþi ºi þine
aproape în totalitate de capacitatea
patronilor de a conºtientiza im por -
tanþa pe care o are imaginea pro -
priei firme.

Din pãcate, prea puþini fac acest
lucru: cele mai multe dintre firmele
de transport nu au nici mãcar un
website de prezentare ºi adrese
per sonalizate de e-mail. Ce sã mai
vorbim de angajaþi dedicaþi pe ac -
ti vitãþi de marketing ºi vânzãri...

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Nişa
calităţii
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Puteþi transmite comentariile dumnea voastrã
direct pe site-ul www.ziuacargo.ro 

la secþiunea „Întrebarea lunii“.

1. Da. 
2. Va depãºi aceastã valoare mai repede.
3. Nu.

90% este procentul celor care susţin
reducerea termenelor de plată

40% dintre cei care au rãspuns
la întrebarea lunii august privind
ter menele de platã au afirmat cã
sunt nejustificat de mari, sus þi -
nând cã ar trebui reduse prin lege.
În acelaºi timp, 50% au arãtat cã
problema cea mai mare o con sti -
tuie faptul cã nici mãcar termenele
actuale trecute în facturi nu se
res pectã. Numai 8% au ales va -
rian ta de rãspuns potrivit cãreia
cli enþii sunt obligaþi sã practice
aceste termene pentru a rãmâne

pe piaþã ºi doar 2% au afirmat cã
actualele termene de platã sunt
încã sustenabile. 

Cifrele aratã cã situaþia este
dezastruoasã în acest moment pe
piaþã, indisciplina ºi neseriozitatea
celor care îºi asumã perioade de
platã deja lungi generând multiple
falimente. De altfel, comentariul
fãcut pe site-ul www.ziuacargo.ro
de cãtre Gheorghe Cront evocã
foar te bine situaþia actualã. „Dacã
e sã vorbim despre termene de

platã, e un dezastru scãpat în to -
ta litate de sub control. Hoþii la dru -
mul mare... dupã ce efectuez un
transport, în cazul a 50% din clienþi,
încep sã aparã probleme de genul
«nu am, nu am încasat; nu pot
acum». Sau intrã în insol ven þã, aºa
cum e la modã acum. Îmi este
ruºine sã spun cã fac trans port de
douãzeci de ani ºi nu am o facturã
restantã la nici un furnizor... dar
suntem în pro ce se de doi ani pentru
încasarea a 80.000 de euro.“

NOUL STRALIS HI-WAY
ESTE ITOY 2013

Iveco Stralis Hi-Way, noua gene -
raþie a „navei amiral” a
constructorului italian, ºi-a
adjudecat titlul de International
Truck of the Year 2013, acordat
anual de un juriu format din
reprezentanþi ai 25 de reviste de
vehicule comerciale din Europa.
Trofeul a fost prezentat la seara
de galã a celei de-a 64-a ediþie a
prestigioasei expoziþii IAA Hano -
vra. „Suntem mândri de acest
premiu. Noul Stralis stabileºte
repere în domeniul eficienþei,
calitãþii ºi valorii pentru client.
Vehi culul este o adevãratã
exempli ficare a strategiei noastre
reînnoite de a fi aproape de
clienþii noºtri, livrându-le produse
excelente”, a spus Alfredo Alta -
villa, CEO Iveco, la primirea
tro feului. Cele mai importante
ele mente introduse de noul
Hi-Way sunt o reducere semni fi -
ca tivã a Costului Total de
Ope ra re a vehiculului (cu pânã la
4%) ºi sistemul de reducþie
catalicã HI-eSCR, dezvoltat de
cãtre FPT Industrial. Acest sistem
face din noul Stralis singurul
vehicul de categorie grea de pe
piaþã capabil sã îndeplineascã
exigenþele normelor EURO 6 fãrã
utilizarea sistemului EGR. Dar nu

numai atât. Noul Hi-Way este
demn de apreciere ºi din punctul
de vedere al serviciilor telematice
integrate, al instrumentelor de
servicii pentru clienþi ºi al
sistemelor de siguranþã rutierã.
Nu în ultimul rând, amintim ºi
noul sistem Iveconnect, capabil
sã ofere o gamã largã de facilitãþi
utilizatorilor, inclusiv prin
intermediul unei aplicaþii de
evaluare a stilului de conducere
al ºoferului.

CNR PROPUNE O
INIŢIATIVĂ
LEGISLATIVĂ

Confederaþia Naþionalã Rutierã
(CNR) cere sprijinul Guvernului
României pentru iniþiativa
legislativã „Recuperarea unei
cote pãrþi din acciza carburanþilor
profesionali”, se aratã într-un
comunicat recent al confe de ra -
þiei. „În conjunctura actualã de
crizã economicã ºi transportatorii
sunt supuºi presiunii de reducere
a preþurilor de exploatare, conco -
mitent cu pãstrarea nivelului
calitativ al prestãrilor de servicii.

Cursul de schimb al leului faþã de
euro, precum ºi concurenþa
neloialã silesc transportatorii de
a cãuta moduri de reducere a
costurilor de exploatare, una
dintre ele fiind achiziþia de
carburanþi din Slovenia. Aici, pe
lângã recuperarea TVA de 20%,
firmele de transport pot recupera
ºi cota parte din acciza slovenã,
în valoare de 130 euro/1.000 litri
motorinã achiziþionatã de la
pompã. Pe zi ce trece, România
pierde clienþi care ar achiziþiona
carburanþi de la pompele
româneºti”, precizeazã CNR,
subliniind, în urma unui calcul
estimativ, cã ar fi vorba de nu mai
puþin de 66.000.000 litri de
motorinã în fiecare lunã. Astfel,
CNR apreciazã cã pierderea
României din TVA ºi din accize
prin alimentarea în Slovenia ar
putea sã se ridice la circa
38.676.000 euro lunar. „Pentru ca
efectul unei legislaþii în domeniu
sã aibã rezultate pe mãsura
aºteptãrilor, considerãm cã suma
de 150 euro returnaþi de cãtre
ANAF din acciza colectatã ar
avea darul ca, pe lângã
transportatorii români, sã
alimenteze din România bulgarii,
grecii ºi ungurii, care pânã acum
alimentau din Slovenia. Totul este
posibil, va trebui doar sã vrem
aceºti bani la bugetul român!”,
precizeazã CNR. 



................................................................................................................ septembrie 2012

IN
T
E
R

V
IU

8

Ziua Cargo: La procesul de
modificare a actului de
pregãtire profesionalã pe
care l-aþi demarat au
contribuit ºi centrele?
Sorin Supuran: Noi am so li ci -

tat centrelor de pregãtire pro fe -
sionalã sã transmitã propuneri, sã
vedem cum considerã dum nea lor
cã pot contribui la îmbu nã tãþirea
ac tului de examinare. Pânã în pre -
zent, n-au venit propu neri sau pro -
iec te, dar noi am luat câteva mãsuri.
Astfel, am iniþiat un nou program
de examinare pen tru consilierii de
siguranþã, pro fesorii de legislaþie
ºi instruc to rii auto. Pregãtirea unui
examen dureazã cel puþin cât un
ci clu de pregãtire. În acest sens,
am stabilit ca datele de examinare
sã fie din 3 în 3 luni. Susþinem cã
examinarea ar trebui sã aibã loc
într-o singurã salã pentru toþi can -
didaþii, indiferent de centrele în care
s-a fãcut pregãtirea.

În acest sens, intenþia noastrã
este ca, pe viitor, toate exa me ne -
le, indiferent de tipul certifi ca tu -
lui/a testatului, sã nu mai fie sus -
þinute în cadrul centrelor unde s-a
efectuat ºi pregãtirea. În situaþia
în care nu vom reuºi sã avem o
salã proprie dotatã pentru sus þi -
ne rea examinãrii, am putea face
un parteneriat cu diverse instituþii,
inclusiv cu centrele care are cea
mai bunã salã. Urmeazã sã sta -
bilim niºte criterii, pe care le vom
comunica centrelor, pentru ca
acestea sã-ºi exprime opþiunea.
Am avut o discuþie ºi cu colegii
de la Direcþia de Reglementãri pe
acest subiect, iar din septembrie
formãm un grup de lucru, care sã
analizeze cele mai bune soluþii ºi
opþiuni ce ar putea fi aplicate în
aceastã activitate, atât de pre gã -
ti re cât ºi de examinare a tuturor
celor ce participã într-un fel sau
altul la siguranþa rutierã.

De ce doar aceste
categorii?
Pe piaþã existã probleme legate

de ºcoli de ºoferi ºi in struc tori auto.
Mai mult, s-a reclamat faptul cã au
fost fãcuþi pe bandã rulantã ºi sunt
foarte mulþi cei care, deºi au luat
examenul, poate nu erau încã
pregãtiþi sã des fã ºoa re activitatea
aceasta. Din punctul meu de
vedere, pentru a corecta ceea ce
se întâmplã astãzi, am luat aceastã
decizie fãrã niciun fel de ezitare.
Am ho tã rât cã este momentul sã
înce pem cu consilierii de siguranþã,
pro fesorii de legislaþie ºi instruc -
torii auto, deoarece responsabi li -
tatea acestora constã în primul
rând în transmiterea unor infor ma -
þii mai departe. Practic, respon -
sabilitatea acestor categorii este
dublã, datoritã naturii activitãþii pe
care o desfãºoarã. 

Poate cã se putea lua cu prea
mare uºurinþã examenul în con -

Pregătirea profesională
- o nouă etapă
De-a lungul timpului,
pregătirea
profesională în
domeniul
transportului s-a
aflat în atenţia
autorităţilor, dar, de
cele mai multe ori,
rezultatele nu au
fost cele aşteptate.
Să fi fost oare
interesele financiare
legate de pregătire şi
examinare cele care
au blocat orice
iniţiativă de
schimbare a
sistemului? Am
discutat despre acest
subiect cu directorul
general al Autorităţii
Rutiere, Sorin
Supuran, care
doreşte
îmbunătăţirea
procesului de
pregătire.
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diþiile în care discutãm de per -
soane cu o dublã rãspundere. 

În ceea ce priveºte con du cã -
to rii auto, anumite schimbãri re -
fe ritoare la modalitatea de exa -
minare ar putea fi implementate
în urmãtoarele douã-trei luni. 

De asemenea, examenele
pen tru managerii de transport ar
pu tea intra în acest proces de mo -
dificare în a doua etapã. 

Pentru susþinerea noii moda -
li tãþi de examinare, dorim re vi go -
rarea bazelor de întrebãri cât ºi a
studiilor de caz, în funcþie de tipul
certificatului/atestatului.

Probabil cã dacã vom deþine
propriile sãli de examinare, lucru -
ri le vor fi mult mai simple. 

Ce se va întâmpla cu taxa
de examinare?
Am propus ca, prin modificãri

legislative, taxele sã fie plãtite în
contul Autoritãþii Rutiere.

Mã aºtept la o anumitã rezis -
ten þã la aceastã schimbare. 

Dacã se va întâmpla, de exem -
plu, ca într-un judeþ, din 30 de
persoane care dau examen pentru
a deveni consilieri de siguranþã,
sã ia doar doi, normal cã vor apã -
rea reacþii. Dar fiecare centru va
trebui sã-ºi facã ordine în propria
activitate de pregãtire. Cursanþii
achitã contravaloarea unor cursuri
de formare. În situaţia în care cen -
trele acceptã ca ei sã nu participe
nici mãcar la o orã, nu ar trebui
sã reprezinte o surprizã faptul cã
nu iau exa me nul. 

Când vorbim despre instructori
auto sau despre profesori de le -
gis laþie, aceºtia trebuie sã fie buni
psiho-pedagogi, sã aibã o bazã
solidã de cunoºtinþe, inclusiv ca -

pa citatea de a transmite mai
depar te cãtre alte persoane.

Când va intra în vigoare
noua modalitate de platã a
taxelor, în conturile ARR?
Avem mai multe propuneri ºi

ana lizãm ce acte normative ar
trebui promovate pentru reali za -
rea acestor schimbãri.

În ceea ce ne priveºte, cu sigu -
ranþã ARR va efectua toate de -
mer surile necesare, în limita
competenþelor ºi atribuþiilor, restul
intrând în competenþa celor de la
direcþia de resort din minister.

ARR ºi-a dorit de multã
vreme sã preia ºi
certificarea centrelor de
pregãtire profesionalã.
Subiectul este în
continuare de actualitate?
Acest lucru nu depinde de

ARR. Din punctul nostru de ve -
dere, am putea sã facem acest lu -
cru, dacã vom avea aceastã pre -
rogativã. 

În mod normal, singurul lucru
pe care centrele trebuie sã-l facã,
este sã îmbunãtãþeascã activi ta tea
de pregãtire. ªi, în primul rând, tre -
buie sã facã în aºa fel încât sã con -
ºtientizeze oamenii sã vinã la
cursuri, pentru cã aceasta e prin -
ci pala pro blemã. Cu siguranþã, dacã
mai toþi ar participa la cursuri, toate
activitãþile sub sec vente celei de
pregãtire ar fi mult mai puþin obo -
si toare pentru cursanþi.

Ce se mai întâmplã cu
bugetul ARR?
Bugetul ARR este încã nea -

pro bat. În acest sens, noi am

propus o modificare a actului nor -
ma tiv OG nr. 26/2011 privind în -
fiin þarea ISCTR, în care am soli -
citat ori diminuarea procentului
de 60% la 15%, ori un act nor -
ma tiv care sã reglementeze situa -
þia financiarã a ISCTR, prin care
sã devinã instituþie finanþatã in -
te gral de la bugetul statului. 

În paralel, am transmis mai
multe adrese la Curtea de Conturi,
prin care am rugat sã facã pre -
cizãri asupra legalitãþii decontului
prin care ARR vireazã bani cãtre
ISCTR. Nu existã contracte sau
alte documente justificative, iar
conform Legii contabilitãþii existã
o problemã legatã de modalitatea
de vãrsare a sumelor datorate de
ARR, iar singurul organism abilitat
sã se pronunþe asupra legalitãþii
este Curtea de Conturi. Dacã rãs -
punsul Curþii de Conturi va fi unul
clar, în care ne va specifica faptul
cã nu ar fi în regulã plata cãtre
ISCTR , din acel moment ARR nu
va mai face plãþi cãtre ISCTR.

Totodatã, aº vrea sã fac o pre -
cizare referitoare la faptul cã eu nu
am cerut unificarea ARR cu ISCTR,
ci reglementarea acestei si tuaþii, în
care cel mult putem plãti pe o fun -
da mentare realistã, pe cifre. Pe ceea
ce înseamnã ARR astãzi, pu tem
plãti între 15 ºi 18% în con di þi ile în
care func þio nezi numai pe avarie,
fãrã po sibilitatea sã te dez volþi,
aceasta întrucât cei 15-18% re -
prezintã chiar banii pentru investiþii.

Dacã ARR va fi obligat sã plã -
teascã integral 60% din venituri
cãtre ISCTR, în 6 luni putem pune
lacãtul pe uºã.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CC oncurenþii acestui an
sunt, în ordine alfabeticã:
Ahead Logistics, Aquila,
De nis Spedition, Duma -
gas, International Lazãr

Company, Jilãveanu Transcom ºi
Par marom. Iar articolele de pre -
zen tare ale acestor companii le
puteþi citi în paginile urmãtoare.

Procedura de vot

Toþi cititorii revistei Ziua Cargo
sunt invitaþi sã voteze câºtigãtorul
ºi, pentru cã internetul a devenit
un instrument utilizat de toatã lu -

mea, întregul proces de vot se va
desfãºura pe website-ul revistei
- www.ziuacargo.ro.

Astfel, fiecare cititor va acorda
10 puncte companiei pe care o
considerã cea mai potrivitã pentru
a câºtiga concursul, 6 puncte pen -
tru locul doi, 4 puncte pentru locul
trei, 3 puncte pentru locul patru,
2 puncte pentru locul cinci, res -
pec tiv 1 punct pentru locul ºase.
Pentru ca votul sã fie unul valid,
tre buie respectatã aceastã pro -
ce durã, fiecare cititor având drep -
tul sã voteze o singurã datã. În
plus, vor trebui completate datele

Din acest moment, începe votul pentru desemnarea
câştigătorului concursului „Romanian Transport Company
of the Year 2012 - Continental“. Şapte companii se află şi
în acest an la linia de start a competiţiei, prin
intermediul căreia va prinde contur propunerea României
pentru concursul european de profil, iar votul
dumneavoastră este decisiv.

Votează Transportatorul
Anului 2012!

de contact ale celui care voteazã,
pentru cã, în ziua decernãrii pre -
mi ilor, va fi organizatã o tombolã
cu premii surprizã pentru parti ci -
pan þii la procesul de vot.

Votul cititorilor are o pondere
de 50% pentru rezultatul final, un
juriu format din specialiºti fiind
res ponsabil pentru restul de 50%.

Juriul este alcãtuit din: Sorin
Supuran - director general al Au -
to ritãþii Rutiere Române, Gabriel
ªte fãnescu - inspector de stat ºef
al Inspectoratului de Stat pentru
Con trolul în Transportul Rutier, co -
mi sar ºef Lucian Diniþã - direc tor
Di recþia Rutierã IGPR, Marin Le pã -
datu - director general IFPTR (In -
 sti tutul de Formare Pro fes io na lã în
Transporturi Rutiere), Ionuþ Si mion
- partener Price waterHouse Coo -
pers, Cristian Fugaciu - director ge -
neral MARSH, Dan Cotenescu - di -
rector general Bursatransport,
Adriana Pãlãºan - vicepreºedinte
ARILOG (Asociaþia Românã de Lo -
gisticã), Vasile ªtefãnescu - preºe -
dinte COTAR, Doru Marian Crãc -
preºedinte FORT, Radu Dinescu -
secretar general UNTRR, Radu Bor -
cescu - redactor ºef Ziua Cargo.

Spectacol,
surprize şi...
informaţie de
ultimă oră

Festivitatea de premiere va
avea loc pe data de 9 noiembrie
la Platinum Business & Conven -
tion Center (Bucureºti), un eveni -
ment special, unde spectacolul
se va împleti cu informaþii de ulti -
mã orã despre piaþã. Aceasta pen -
tru cã, odatã cu decernarea titlului
„Romanian Transport Company
of the Year 2012 - Continental“
vor fi prezentate ºi rezultatele ba -
ro metrului pieþei de transport ºi
lo gisticã realizat de Ziua Cargo
ºi Supply Chain Management
Cen ter.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro



AA head Logistics este
spe cializatã în trans -
por tul frigorific pe rute
in terne. Din totalul de
34 de camioane, 30

sunt destinate transportului fri -
go rific iar 4 sunt prelate. Firma
rea lizeazã ºi curse de inter naþio -
nal, însã doar ocazional.

La ora actualã, Ahead Logis -
tics pregãteºte investiþii impor -
tan te în dezvoltarea propriului
parc auto ºi intrarea pe noi seg -
men te de activitate, cum ar fi
trans portul internaþional ºi logis -
tica.

Este remarcabil faptul cã o fir -
mã de transport reuºeºte sã ob -
þinã rezultate atât de bune, sã îºi
menþinã o flotã modernã, sã in ves -
teascã în dezvoltarea activitãþii,
având la bazã transport naþional.

Iar acest lucru a fost posibil
prin tr-o eficientizare continuã a
ac tivitãþii, printr-o permanentã

creº tere a productivitãþii oa me -
nilor ºi vehiculelor.

„Lucrãm cu 2 retaileri mari, dar
co laborãm ºi cu alte companii,
inclusiv producãtori din industria
alimentarã. Camioanele noastre
frigorifice merg undeva la peste
12.000 de km lunar în România.
Avem maºini care realizeazã
13.000, chiar 16.000 de km. Bi -
ne înþeles, lucrãm cu 2 ºoferi pe
maºinã. N-ai cum altfel, pentru cã
nu fac faþã ºi, în plus, riºti amenzi”,
a arãtat Mircea Mãnescu, director
general Ahead Logistics.

Contracte pe
termen lung

Constanþa volumelor de mãr -
furi transportate ºi contractele pe
termen lung asigurã o mai mare
siguranþã pentru firmele care ope -
rea zã pe acest segment de trans -
port. În plus, dificultãþile pe care

le implicã transportul frigorific,
solicitãrile speciale ale clienþilor,
precum ºi investiþiile mai ridicate
fac ca acest segment sã fie puþin
mai protejat de fenomenul concu -
ren þei neloiale.

„Clienþii de frig au devenit mai
atenþi, doresc calitate. Lucrãm
bine ºi la timp, dar sub presiune.
Avem contracte ºi pe 1 an ºi pe
ter men nedeterminat, contracte
care se reînnoiesc de la an la an
sau care se reînnoiesc tacit dacã
nici una dintre pãrþi nu le denunþã,
ºi atunci mergem de la an la an
înainte… E important sã existe
contracte pentru cã, la frig, dacã
nu ai contracte ferme ºi marfã su -
ficientã, nu ai alternativã. Practic,
rãmâi cu maºina pe dreapta. Nu
poþi sã transporþi orice cu «frigul»”,
a declarat Mircea Mãnescu.

Ahead Logistics a trecut fãrã
probleme de scãderea con su mu -
lui înregistratã în ultima perioadã,

beneficiind de mãsurile luate de
reþelele de retail.

„Consumul a scãzut în 2011 ºi
2012 ºi s-a simþit o pantã des cen -
dentã, dar retailerii ºi-au mãrit re -
þeaua de magazine ºi au com pen -
sat astfel scãderea vânzãrilor pe
magazin. Practic, volumul mãr fu -
rilor transportate a rãmas con stant.
Singura diferenþã este re sim þitã în
perioadele de vârf, Crã ciun, Paºte,
când, acum 5 ani, n-aveai timp nici
sã respiri. Atunci era de la simplu
la dublu - trebuia sã-þi dublezi flota,
sã faci echi li bris ticã. Acum, lumea
nu mai are bani, iar aceste vârfuri
aproape au dispãrut”, a comentat
direc to rul general Ahead Logistics.

Prin imaginea pe care ºi-a cre -
at-o, firma a fost remarcatã in clusiv
de clienþi care au nevoie de alte ti -
puri de transport decât cele fri -
gorifice. În aceste condiþii, casa de
expediþii înfiinþatã cu doi ani în urmã
îºi face din plin simþitã prezenþa.

„Avem experienþã pe frig ºi a -
cesta este domeniul principal, dar
sunt clienþi care vin ºi din alte do -
me nii, au auzit de noi, ne invitã la
licitaþii ºi, ori cu maºinile noas tre,
ori prin terþi, lucrãm ºi cu aceº tia.
În plus, prin casa de expediþie, avem
un volum din ce în ce mai mare de
curse subînchiriate - în jur de 400
de camioane lunar”, a spus Mircea
Mãnescu.

Termenele de
plată sunt o
problemă

Contractele încheiate pot avea
tarife diferenþiate în funcþie de zo -
ne ºi în funcþie de numãrul de km
parcurºi lunar. Astfel, mai mulþi
km înseamnã un tarif mai mic pe
km. Marea problemã, însã, o con -
stituie ter menele lungi de platã.
„Ter me ne le lungi de platã afec -
tea zã cash-flow-ul ºi, din pãcate,
clienþii nu prea acordã mare aten -
þie dole an þe lor transportatorilor.
Sunt clienþi care spun: asta pot
sã-þi ofer, dacã nu, la revedere.
Din pãcate, în multe ca zuri, aºa
se întâmplã. Totuºi, seg men tul pe
care activãm oferã o anu mitã
constanþã ºi, astfel, un grad bun
de siguranþã. Practic, în mare mã -
surã, activitatea se transformã în
rutinã”, a precizat directorul ge -
ne ral Ahead Logistics.

Un nou sistem de
alimentare cu
carburant

Sistemele de urmãrire pot fi
uneori insuficiente în încercarea
de a þine sub control consumul

de motorinã. „Anul acesta, am re -
nun þat la metoda de a face plinul
la maºini, le dãm ºoferilor banii
pe cursã ºi trebuie sã se înca dre -
ze. Nu mai lãsãm motorina la dis -
creþie, pentru cã exista pe traseu
riscul sã sustragã motorina - ori
ei, ori alþii. ªoferii au plafoane pe
card ºi acestea se modificã în
funcþie de cursa efectuatã. Acum,
când iei cursa, nu mai ai cantitate
mare în rezervor, aºa cã tentaþia
a dispãrut, pentru cã nu mai e mo -
torina acolo”, a explicat Mircea
Mãnescu.

Rezultatele obþinute sunt im -
pre sionante. Consumul a scãzut
cu peste 10% dupã imple men ta -
rea sistemului.

Compania dispune ºi de sis -
tem de monitorizare a flotei prin
GPS pentru capetele tractor dar
ºi pentru semiremorcile frigorifice,
putându-se vedea inclusiv can ti -
ta tea de motorinã destinatã agre -
ga tului frigorific. 

„În plus, îi premiem pe cei care
nu produc daune maºinii ºi au un
comportament bun. ªefii de garaj
de la Turda ºi Bucureºti fac un top
ºi îi aleg pe primii 3”, a completat
Mircea Mãnescu.

Pe viitor, Ahead Logistics îºi
propune dezvoltarea transportului
internaþional, iar pentru acest
proiect va beneficia de o implicare
mare ºi pe partea firmei mamã
din Germania. 

„În Germania, costurile sunt
mai mari, iar firma mamã doreºte
sã-ºi transfere flota aici. Am în -
ceput un proces de recrutare de
per sonal, pentru a muta acti vi ta -
tea din Germania în România. În
Germania, se simte deja invazia
Estului. De multe ori, clienþii nu
mai vor sã plãteascã unei firme
germane cu 30% mai mult ºi ape -
lea zã la români, bulgari sau polo -
nezi”, a explicat directorul general
Ahead Logistics.

O altã investiþie importantã
programatã pentru acest an este
implementarea unui soft de trans -
port (TMS) menit sã creascã în
continuare eficienþa activitãþii.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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UUllttiimmaa  ppeerriiooaaddăă  aa  ffoosstt  uunnaa  ddee
ccoonnssoolliiddaarree  ppeennttrruu  AAhheeaadd  LLooggiissttiiccss,,  iiaarr
rreezzuullttaatteellee  nnuu  aauu  îînnttâârrzziiaatt  ssăă  aappaarrăă..  PPrriinn
iimmpplleemmeennttaarreeaa  ddee  nnooii  ssiisstteemmee  şşii  pprroocceedduurrii,,
pprrooffiittaabbiilliittaatteeaa  ffiirrmmeeii  aa  ccrreessccuutt  sseemmnniiffiiccaattiivv,,
aassiigguurrâânndd  pprreemmiisseellee  ppeennttrruu  oo  nnoouuăă  eettaappăă  ddee
ddeezzvvoollttaarree..

AAHHEEAADD  LLOOGGIISSTTIICCSS

„„FFrriigguull””  ooffeerrăă  mmaaii
mmuullttăă  ssttaabbiilliittaattee

Mircea Mănescu, director general
Ahead Logistics:

Pentru a te dezvolta, trebuie, în primul rând,
seriozitate. Piaþa nu s-a cristalizat, nu este

sedimentatã, ci dinamicã, nu poþi sã spui cã astea
sunt contractele ºi gata. Astfel, apar multe
oportunitãþi, iar mãrimea nu conteazã neapãrat, ci

calitatea transportului.”

„

Unul dintre marile pãcate ale ºoferilor români este acela cã nu
îºi cunosc limitele. De multe ori, pleacã în cursã obosiþi, vin de

acasã aºa - ºi în foarte multe cazuri se întâmplã dupã weekenduri. Au
adormit la volan sau n-au mai fost atenþi, iar asta nu dupã o
sãptãmânã de muncã, ci chiar dupã pauzã.”

„



SSunt puþine companiile de
transport care reuºesc
sã gãseascã echilibrul
în tre venituri, investiþii ºi
profit. Aquila este un

exem plu privind modul în care o
mare companie de transport poa -
te echilibra pieþele pe care acti -
vea zã, obþinând maximul din seg -
men tele pe val la un anumit
moment dat.

Transportul intern reprezintã
un factor de stabilitate pentru
Aquila, parteneriatul cu Unilever
încheiat în 1996 reprezentând un
punct forte în activitatea com pa -
niei, care a reuºit însã, de-a lungul
timpului, sã înceapã colaborarea
cu mulþi alþi clienþi importanþi,
precum SCA, Inter Snack, Ferrero,
Wrigley, Rauch, Lavazza, Coca

Cola. De altfel, Aquila a reuºit sã
dezvolte un portofoliu impresio -
nant inclusiv pe segmentul intra -
co munitar, unde opereazã deja o
flotã de aproximativ 300 de ca -
mioane pentru companii precum
DHL, Logesta, IKEA, TNT, Philip
Moris International.

Chiar dacã în acest moment
se manifestã o tendinþã impor -
tan tã de reducere a volumelor pe
seg mentul intracomunitar, activi -
tatea Aquila s-a pãstrat în limitele
eficienþei ºi atunci când profitul a
scãzut. „În special în cazul trans -
por tului intracomunitar, volumele
au scãzut iar acest lucru are un
impact asupra profitabilitãþii. Pen -
tru Aquila este foarte important
faptul cã are un business foarte
mare, diversele ramuri de activi -

ta te asigurând echilibrul“, ne-a
ex plicat Sorin ªelaru, manager de
logisticã Aquila. El a precizat cã,
în prezent, au crescut timpii de
aºteptare din momentul descãr -
cã rii pânã în cel în care se încarcã
mar fã pentru retur, s-a majorat
numãrul descãrcãrilor ºi a scãzut
lungimea medie a curselor. „Sunt
mai multe curse mici, este mai
dificil pentru ºoferi, pentru cã
mun cesc mai mult ºi maºina se
uzeazã mai mult“. 

Şoferii, stimulaţi
pentru împlinirea
fiecărui an în
companie

În aceste condiþii, relaþia com -
paniei cu ºoferii devine esenþialã,
reprezentând un element esenþial
în menþinerea veniturilor deasupra
costurilor. „Încercãm sã menþinem
o relaþie corectã cu ºoferii, sã fie
plãtiþi absolut la timp ºi corect,
sã le asigurãm condiþii de muncã
bune, pe camioane noi. Le-am
oferit, de asemenea, ca o noutate,
un stimul aniversar, un bonus la

împlinirea fiecãrui an în com -
panie“, a explicat Sorin ªelaru,
subliniind însã cã ºoferul român
nu este cel mai fidel angajat. În
para lel, ºoferii de pe camioanele
Aquila sunt monitorizaþi prin inter -
mediul sistemelor instalate pe
vehicule, fiind fãcute evaluãri
lunare privind consumul de car -
bu rant. „Urmãrim ca prin ajustarea
comportamentului lor în con du -
cere sã micºorãm aceste consu -
muri. Avem, de asemenea, anga -
jaþi care merg cu ei pe comunitar
pentru a le urmãri comporta men -
tul, foºti ºoferi cu experienþã, care
au urmat cursuri la producãtorii
de camioane ºi care încearcã sã
apli ce împreunã cu ºoferii tot ceea
ce au învãþat. Urmãrim în special
consumul ºi exploatarea cores -
pun zãtoare a maºinii, pentru un
grad mai redus de uzurã. Avem
cos turi legate de carburant, dar
ºi de piese de schimb ºi între þine -
re. Reducerea consumului în con -
du cere este astãzi o cerinþã de
ser viciu, deoarece ni se pare nor -
mal ca ºoferii sã conducã aºa cum
trebuie. Telemetria are mai multe
scopuri. Unul dintre acestea este

acela de a determina poziþia ca -
mio nului la un moment dat. De
asemenea, permite comunicarea
cu ºoferul ºi existã date furnizate
de CAN-BUS, care indicã anumite
caracteristici privind funcþionarea
anumitor echipamente. De exem -
plu, existã o zonã verde pe turo -
metru, iar dacã ºoferul schimbã
vitezele numai în zona verde,
aceas ta conduce la economie de
combustibil. Sistemul dã un raport
privind perioada în care a func -
þio nat în zona verde sau în zona
roºie. Astfel, dacã este nevoie,
putem recomanda ºoferilor sã îºi
ajusteze comportamentul în tra -
fic“, a mai spus managerul de
logisticã al Aquila, precizând cã
flota operatã de cãtre depar ta -
mentul de logisticã pe interna -
þional se ridicã la 400 de unitãþi,
dintre care trei sferturi activeazã
intracomunitar în condiþiile în care
numãrul ºoferilor este cu 33%
mai mare. De menþionat cã, odatã
cu aplicarea sistemului de urmã -
ri re ºi recomandare privind con -
du sul, nivelul consumului de car -
burant a scãzut. 

Accent pe flotă

Activitatea desfãºuratã de
Aquila necesitã menþinerea unei

flote tinere de camioane, cu un
con sum mic de carburant, costuri
reduse de întreþinere ºi norme de
poluare la cel mai înalt nivel, lucru
ce asigurã inclusiv taxe mai mici.
În plus, fiabilitatea este un factor
determinant în momentul achi zi -
þiei, pentru cã defectarea unui ca -
mion poate provoca probleme
serioase. Mai ales în condiþiile în
care existã clienþi în cazul cãrora
o întârziere de 15 minute repre -
zin tã incident, atât la încãrcare,
cât ºi la descãrcare. În acest con -
text, parcul Aquila este schimbat
continuu. „Ultimele camioane noi
pe care le-am achiziþionat au fost
livrate în luna martie - 10 unitãþi
fri gorifice, dupã ce în ianuarie
ne-au fost livrate 25 de prelate.
Avem o anumitã politicã de schim -
b are, care vizeazã în special flota
care activeazã pe intracomunitar,
de unde, pe mãsurã ce sunt înlo -
cu ite, camioanele sunt transferate
pen tru transportul intern“. 

În ceea ce priveºte perioada
urmãtoare, Sorin ªelaru este opti -
mist. „Aºteptãm o revenire pieþei,
dar o sã fim în toatã aceastã pe -
ri oadã foarte atenþi la costuri. O
sã încercãm sã facem un mana -
ge ment cât mai bun al tuturor
chel tuielilor, în condiþiile stabi li -
zãrii echipei“, a concluzionat
managerul de logisticã al Aquila.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Performanţă, flexibilitate, siguranţă şi punctualitate.
Sunt punctele tari ale Aquila, una dintre puţinele
companii de pe piaţa autohtonă care furnizează servicii
logistice complete. Şi, în acelaşi timp, una dintre primele
flote, ca mărime, din România. O companie care, în ciuda
vremurilor grele prin care trecem, reuşeşte să găsească
drumul către un profit consistent.

AAQQUUIILLAA

FFoorrţţăă  
şşii  eecchhiilliibbrruu

Câteva date importante
1998 Aquila obþine licenþa în transportul rutier de mãrfuri

intern ºi internaþional 
1999 Îºi defineºte prima flotã de mijloace de transport

marfã - o necesitate fireascã datoratã contractelor
de transport cu clienþi de top - contractul de
transport Unilever

2001 - Parcurge primii km în transport internaþional de
marfã, ambiental, refrigerat, congelat 
- Îºi creeazã departamentul de transport intern ºi
internaþional de marfã, format dintr-o echipã tânãrã,
talentatã ºi dedicatã.

2002 Îºi consolideazã poziþia de transportator marfã atât
pe plan naþional cât ºi internaþional

2003 - 2005 Îºi mãreºte portofoliul de clienþi interni ºi
internaþionali 

2005 Intrã pe piaþa operatorilor logistici - deschide primul
centru logistic în Ploieºti - servicii 3PL

2006 Îºi consolideazã poziþia de operator logistic prin
deschiderea celui de-al doilea centru logistic în
Tureni (lângã Turda) - servicii 3 PL; începe
parteneriatul de distribuþie cu Philips

2006 - 2012 - Aquila dezvoltã portofoliul de clienþi „gold“ ( SCA,
Inter Snack, Ferrero, Wrigley, Rauch, Lavazza, Coca
Cola, etc) - servicii 3PL
- Investeºte ºi îºi consolideazã poziþia în piaþa de
transport internaþional, transport intracomunitar cu
o flotã de 250 camioane de mare tonaj
- Dezvoltã parteneriate de transport internaþional,
intracomunitar cu DHL, Logesta, IKEA, TNT, Philip
Moris International etc.

Sorin Şelaru, manager de
logistică Aquila:

Realizãm inclusiv transporturi în sistem de
mãrfuri expres, unde suntem monitorizaþi la

sfert de orã. Orice întârziere trebuie raportatã în
timp real.“

„

Am stabilit anumite
limite de tarifare dincolo

de care nu se mai poate coborî,
care implicã renunþarea la
anumite operaþiuni ºi la anumiþi
clienþi.“ 

„

Avem zilnic solicitãri de
la potenþiali clienþi care

ne vãd pe stradã.“

„

Avem ºi un service
propriu, dar lucrãm ºi cu

atelierele producãtorilor.“

„



ŞŞ ase camioane frigorifice,
ºase ºoferi profesioniºti,
trei dispeceri care coor -
do neazã aceste maºini
(un manager de logis ti -

cã ºi doi dispeceri) ºi un set de
reguli bine stabilite, pe care toatã
lu mea le respectã, inclusiv patro -
nul - astfel s-ar putea rezuma
într-o singurã frazã secretul suc -
ce su lui pentru Denis Spedition,
o firmã specializatã în transport
frigorific.

Este suficient doar sã priveºti
camioanele acestei firme, pe drum,

la punctele de încãr ca re/des -
cãrcare sau în parcare pentru a
înþelege cât de bine func þio nea zã
aceste reguli. Aspectul im pecabil
ºi curãþenia se regãsesc la toate
camioanele Denis Spedi tion.

„Dispecerii urmãresc activi ta -
tea camionului de la plecarea în
cursã pânã la sosire, începând de
la curãþenia acestuia, documen te -
le pentru cursã la plecare, co man -
da de transport la încãrcare ºi la

septembrie 2012 ................................................................................................................

C
O

N
C
U

R
S

19................................................................................................................ septembrie 2012

C
O

N
C
U

R
S

18

Ce şanse de dezvoltare poate avea o firmă mică de transport 
într-o perioadă în care puterea de negociere pare a fi elementul
determinant în obţinerea de profit? Denis Spedition a jucat
cartea calităţii şi a demonstrat că se poate face transport chiar
dacă nu ai cele mai mici preţuri, că poţi negocia tarife mai bune
prin calitate şi consecvenţă.

DDEENNIISS  SSPPEEDDIITTIIOONN

CCaarrtteeaa  ccaalliittăăţţiiii

descãrcare, urmãrirea temperaturii
de cãtre ºofer pe parcursul trans -
portului. De asemenea, dupã des -
cãrcare, dispecerul organizeazã
cursa de retur, transmite comanda
ºoferului, iar acesta îºi pregãteºte
camionul, începând cu dezinfecþie
la interior, încarcã, verificã tempe -
ra tura agregatului ºi a mãrfii ºi
por neºte cãtre destinaþia de des -
cãr care. Acestea sunt reguli sta -
bilite, pe care nu are voie nimeni
sã le încalce în cadrul companiei”,
a explicat Florin Tudose, director
general ºi unic acþionar al com -
paniei Denis Spedition.

Pe parcursul transportului, ºo -
fe rul este obligat dupã fiecare pau -
zã sã verifice tichetul de tem pe -
raturã din dubã. Înainte de pa u za
de 9 ore, trebuie sã verifice din
nou ca lucrurile sã fie în ordine.

„Am luat aceste proceduri din
regulamentele transportului fri -
go rific internaþional. Am lucrat
foar te mult pe frig ºi nu am avut
nici odatã probleme legate de
calitatea serviciilor pe acest tip
de transport. Transportul frigorific
este cel mai pretenþios tip de
trans port ºi trebuie sã asiguri un
grad înalt de calitate dacã vrei sã
reziºti pe piaþã”, a completat
Florin Tudose.

Camioane noi,
şoferi bine plătiţi

Denis Spedition este pentru
mo ment o firmã micã, dar care îºi
continuã dezvoltarea, chiar ºi în
aceastã perioadã în care eco no -
mia trece prin momente dificile.
Iar aceastã dezvoltare nu face ra -
bat atunci când vine vorba despre
vehicule ºi servicii de calitate.

„Denis Spedition nu o sã aibã
niciodatã în parcul auto camioane
care sã nu respecte standardele
transportului frigorific. Cel mai
nou camion pe care îl am în parc
este din acest an ºi este posibil
sã mai vinã un camion în 2012,
de 3-4 ani, cu o dubã cam de ace -
e aºi vârstã, care sã mai poatã fi
exploatatã pânã la 10 ani. Iar în
aceastã toamnã Denis Spedition
mai comandã un camion nou, care
va veni la anul în luna martie. Vom

avea 8 ºi, probabil, peste un an
vom ajunge la 10 camioane. ªi
vom avea întotdeauna numai ca -
mi oane Scania”, a spus Florin Tu -
dose.

Atunci când firma angajeazã
ºoferi noi, nu sunt admise com -
pro misuri, ºoferii bine pregãtiþi
reprezentând practic elementul
cheie în strategia de funcþionare
ºi dezvoltare a firmei.

„Chiar dacã are o experienþã
de 20 de ani în transportul fri go -
rific, un ºofer care vine la Denis
Spedition nu poate sã lucreze di -
rect în standardele noastre. Ur -
mã resc ºoferii pas cu pas. Au
limite de cheltuieli pe cursã.
Verific fiecare decont în parte.
Mo torina se alimenteazã pe car -
duri ºi primesc desfãºurãtor. Am
fost în curse ºi de 6-7 ori pe an.
Acum, s-a format un colectiv de
ºoferi la Denis Spedition pe care
nu mai trebuie sã îl urmãresc, iar
cei noi nu merg niciodatã singuri
la început, ci cu ºoferii vechi.
Sigur, salariile noastre sunt peste
media pieþei. Dacã muncesc bine,
sunt ºi rãsplãtiþi pe mãsurã”, a
precizat directorul general. 

Interesant este faptul cã Denis
Spedition este una dintre puþinele
firme româneºti de transport care
nu a stabilit limitã de consum.

„Consumul diferã de la o cursã
la alta, în funcþie de marfa trans -
portatã. Dar camioanele pleacã
în cursã cu kilometrajul pe zero
ºi se întorc cu numãrul de kilo -
metri, cu consumul calculat de
computerul de bord ºi cu bonurile
de alimentare. Nu am instalat nici
un sistem suplimentar de moni -
to rizare a consumului. Am încre -
de re în ºoferi ºi, plecând la rândul
meu în cursã din când în când,
ºtiu cât anume trebuie sã con su -
me. Astfel, pot verifica personal
co rectitudinea lor. În plus, stabi -
li tatea conteazã foarte mult. Am

avut ºoferi care au plecat pentru
a încerca sã lucreze în strãinãtate
ºi sã câºtige mai mulþi bani, dar
s-au întors dupã o perioadã”, a
explicat Florin Tudose.

Cel mai mare consum la Denis
Spe dition cu cea mai mare masã
este de 31,5 l/100 km, iar direc -
to rul general al firmei a afirmat
cã se poate obþine 30,8 l/100
km, în funcþie de trafic. 

Transportator mic,
clienţi mari

Denis Spedition este dovada
faptului cã un transportator mic
poate lucra direct cu beneficiarul
transportului, chiar dacã acesta
este o companie foarte mare. „În
acest moment, lucrãm 80% direct
cu clientul ºi 20% cu intermediari.
Dar tindem spre 100%, de aceea
am ºi angajat un director de lo -
gis ticã. Mulþi spun cã firmele mici
sunt cele care scad preþurile dar,
în opinia mea, sunt unele firme
mari care îºi bat joc de tarife ºi de
ca litatea transporturilor. De exem -
plu, au fost cazuri în care ºo ferii
unor firme mai mari au fost prinºi
cã au tãiat sigiliile ºi au umblat la
marfã. La mine nu o sã se întâm -
ple niciodatã aºa ceva. Proprietarii
acestor firme au ajuns la un nivel
la care nu îi mai intereseazã ce
se întâmplã cu marfa. Eu, ºi când
voi ajunge la 50 de camioane, o
sã am aceeaºi mentalitate. Din
punctul meu de vedere, este obli -
gatoriu ca patronul sã stea între
ºoferi ºi camioane. Patronul tre -
buie sã fie permanent în comu ni -
care cu ºoferul, cu dispecerul, cu
clientul, la fiecare cursã”, a arãtat
directorul general Denis Spe di -
tion.

Firma realizeazã doar trans -
port internaþional, 80% dintre
curse fiind pe contracte bine sta -
bilite iar 20% spot. Þinta este ca
firma sã ajungã 100% pe contract. 

„Îmi selectez clienþii, dar în
transporturi a fost ºi va rãmâne o
luptã, ºi cu ceilalþi transportatori,
ºi cu clienþii, mai ales în condiþiile
fluctuaþiilor de preþuri care se în -
re gistreazã. Transportul va deþine
o pondere din ce în ce mai mare
în preþul produsului final. Obiec -
ti vul meu este sã ajung la un parc
de 40-50 de camioane ºi sã men -
þin acelaºi nivel înalt calitativ. Este
loc de crescut, dar încet. Trecem
printr-o perioadã care nu permite
o dezvoltare explozivã”, a conchis
directorul general al firmei.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Florin Tudose, director general
Denis Spedition:

Pentru mine, a face transport este o pasiune.
De aceea vreau sã ofer calitate la cel mai înalt

grad. Astfel, mã respect pe mine ºi sunt respectat în
piaþã.“

„

Pentru a fi conducãtor auto pe maºinã frigorificã la Denis
Spedition, trebuie sã respecþi standarde ridicate. La noi nu se

face numai ºoferie. Trebuie sã ºtii sã lucrezi cu agregatul frigorific
100%, nu dupã ureche. Faptul cã existã o asigurare care acoperã
marfa clientului nu reprezintã o rezolvare. Este vorba despre
respectul faþã de client, pentru cã marfa transportatã poate fi
programatã sã ajungã în magazin. Chiar dacã asigurarea plãteºte,
pata rãmâne, nu mai eºti o firmã serioasã.”

„

O firmã de dimensiuni
mici poate sã facã totul

100% legal ºi asta ºi facem.
Orice camion ºi orice ºofer pe
orice cursã pot face obiectul
oricãror verificãri, din orice
punct de vedere.”

„
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Soluţii de
transport

Revenind la flotã, dupã ce, în
pri mii ani, se concentrase pe
trans portul de mãrfuri generale,
cu ajutorul vehiculelor cu prelatã,
Dumagas începe, din 2004, dez -
vol tarea unei flote de transport
spe cializate, pentru a oferi clien -
þilor soluþii de transport complete
pen tru orice necesitãþi. Astfel, alã -
turi de prelate, au început sã fie
achiziþionate trailere frigorifice de
ulti mã generaþie, cisterne, trailere
pentru transport agabaritic, traile -
re pentru transport de maºini, silo -
zuri pentru transport materiale
pul verulente etc. Azi, Dumagas
Trans port se poate mândri cu cea
mai mare ºi modernã flotã de
cisterne din România care res -
pectã integral standardele în acest
segment. Flota de cisterne face

CC ompania Dumagas ºi-a
început activitatea în anul
1996, în localitatea Bra -
ni º te, de lângã Craiova,
ca distribuitor de butelii

GPL ºi ca transportator intern. În
cei 16 ani scurºi de atunci, com -
pa nia s-a dezvoltat constant, pen -
tru a ajunge, în prezent, una dintre
primele 3 firme de transport din
Ro mânia. Pornind la drum cu un
singur camion, în anul 2000 deja
ajun sese undeva la 50 de ca mi -
oane, pentru ca, în prezent, sã se
poatã lãuda cu o flotã de nu mai
puþin de 600 autovehicule, 95%
dintre ele fiind EURO 5. În afara
flotei proprii, Dumagas sub con -
tracteazã anual peste 2.000
camioane.

De la transportul local în par -
tea de Sud ºi Sud-Vest a þãrii, Du -
magas a început, pas cu pas, sã
lucreze cu case de expediþii inter -

na þionale, iar la ora actualã aco -
perã toate statele membre ale
Uniunii Europene, þãrile balcanice
care încã nu se aflã în Uniune,
þãrile Federaþiei Ruse ºi state din
Orientul Mijlociu. În proporþie de
98%, compania lucreazã azi cu
clienþi direcþi, în special companii
multinaþionale.

Deºi ultimii ani nu au fost uºori
pentru nimeni, în contextul unei
crize economice care a afec tat
puternic consumul de mãrfuri ºi,
în mod evident, transportul a -
cestora, Dumagas a reuºit nu nu -
mai sã facã faþã dificultãþilor, ci sã
se ºi dezvolte în continuare, ob -
þinând anul trecut o cifrã de afa ceri
de aproximativ 66 milioane euro ºi
sã îºi sporeascã flota de transport. 

De altfel, dacã studiem evo luþia
expediþiilor de mãrfuri de rulate de
Dumagas în ultimii ani, constatãm
cã, atunci când ºtii cu adevãrat sã

oferi servicii diver si ficate, soluþii
complete ºi un nivel calitativ ridicat,
criza eco no micã poate sã ofere ºi
opor tu nitãþi. Astfel, în 2008, Du -
magas înre gis tra 27.126 transpor -
turi, în 2009 - 37.307, în 2010 -
50.780, în 2011 - 68.683, iar în
2012, pri me le 7 luni, 52.752. În
mod evi dent, canti ta tea de bunuri
trans por tate a cres cut, la rândul
sãu, de la 393.000 t în 2008 la
450.000 t în 2009, la 560.000 t
în 2010 și la 980.000 în 2011. În
2012, în primele 7 luni, Duma gas
a transportat circa 715.000 de tone
de mãrfuri.

În ultimii ani, ºi personalul a
avut un trend ascendent, în anul
2008 înregistrându-se la Duma -
gas 538 angajaþi, în 2009 - 657,
în 2010 - 790 și în 2011 - 900
an gajaţi. În 2012, la finele pri me -
lor ºapte luni, numãrul de angajaþi
Dumagas era de 980.

În 16 ani, de la 
transport local 
la operaţiuni
internaţionale, 
de la transport şi
distribuţie de
butelii GPL la
transport vrac sau
ultraspecializat,
de la o prelată la
600 de camioane
şi peste 2.000 de
vehicule
subcontractate,
de la un mic birou
la peste 20.000
mp de spaţii de
birouri, depozitare
şi logistică. Pe
scurt, o poveste
de succes a unei
companii
româneşti pornită
dintr-o mică
localitate din
Oltenia să
cucerească...
Europa.

1166  aannii  ddee  eexxppeerriieennţţăă
îînn  ttrraannssppoorrttuurrii

ca Dumagas sã fie printre primii
5 jucãtori din spaþiul intraco mu -
nitar din acest sector al trans -
porturilor. Recu nos când necesi -
tatea de a þine pasul cu vremurile
ºi de a moni to riza în permanenþã
vehiculele ºi marfa, toate aceste
vehicule sunt, în prezent, echipate
cu GPRS.

Compania dispune, de aseme -
nea, de o staþie de spãlare proprie
de trailere ºi cisterne, cu linii
separate pentru vehiculele des -
tinate transportului de produse
alimentare ºi pentru cele pentru
transportul produselor chimice.
Po trivit celor declarate de repre -
zen tanþii Dumagas, staþia de spã -
lare este echipatã cu cea mai re -
centã tehnologie, pentru a veni în
sprijinul activitãþilor de distribuþie
de mãrfuri vrac ºi, nu în ultimul
rând, pentru a minimaliza impactul
negativ asupra mediului încon ju -
rãtor. 

Servicii adiţionale

Dar pentru a oferi clientului
so luþii complete, orice companie
care se respectã trebuie sã facã,
mai devreme sau mai târziu, pasul
cãtre logisticã. Iar Dumagas a
fãcut acest pas în anul 2006, prin
deschiderea unui centru logistic
în Bucureºti. Acesta este pro iec -
tat pentru a face faþã unui trafic
de aproximativ 600 de camioane
pe zi. De la o suprafaþã iniþialã
de 3.000 mp, facilitãþile de depo -
zi tare din Bucureºti au ajuns la
peste 10.000 mp, dispunând de
zo nã pentru servicii cu valoare
adãu gatã ºi fiind echipate cu raf -
turi pe ºase niveluri cu o înãlþime
utilã de 11 m. Nu în ultimul rând,
trebuie sã subliniem faptul cã Du -
magas dezvoltã activitãþi logistice
de depozitare sub temperaturã
con trolatã la nivel naþional, având
un depozit pentru produse con -
ge late ºi refrigerate la Craiova,
cu o capacitate de 5.000 de
paleþi, ºi un sistem de hub-uri la
nivel na þional, cu permanentã
moni to ri zare a temperaturii ºi
umiditãþii. Pri vind depozitarea la
tem pe raturã ambientalã, Du -

magas oferã o capacitate de
20.000 paleþi. 

ªi pentru cã tot discutam mai
devreme despre asigurarea unui
grad înalt de calitate al serviciilor,
fãrã de care o companie modernã
nu ar putea face faþã competiþiei,
atât interne cât ºi internaþionale,
compania Dumagas a obþinut cer -
ti ficãrile SR EN ISO 9001:2008
pentru sistemul de management al
calitãþii, SR OHSAS 18001:2008
pentru sistemul de ma nagement al
siguranþei ºi sãnãtãþii, SR EN ISO
140001:2005 pentru sistemul de
management al protecþiei mediului,
SR EN ISO 22000:2005 HACCP,
precum ºi certificatul pentru se cu -
ri tatea și siguranţa mãrfurilor eli -
be rat de Uniunea Vamalã din Co -
mu nitatea Europeanã (AEO). 

Tot la acest capitol, subliniem
faptul cã Dumagas pune un accent
foar te mare ºi pe calitatea opera -
þiunilor de reparaþii ºi întreþinere
a vehiculelor, care se realizeazã
tot în cadrul grupului, prin reþeaua
de service Dumatrucks, ca o con -
firmare a faptului cã eficienþa unui
vehicul bine întreþinut este în ziua
de astãzi mai importantã decât
oricând, mai ales în contextul creº -
terii preþurilor la combustibil. Tot
în acelaºi context, compania a
recunoscut, încã de acum câþiva
ani, necesitatea pregãtirii profe -
sio nale a ºoferilor, demarând un
program propriu de training, pre -
cum ºi propria ºcoalã de ºoferi de
camion - Dumagas Profinstruct. 

În aceste condiþii, faptul cã
Dumagas oferã servicii de trans -
port, depozitare, logisticã ºi distri -
buþie unor companii de renume
din diverse domenii de pe piaþa
româneascã nu reprezintã o
surprizã. Portofoliul de clienþi care
recomandã aceastã companie ca
pe una dintre cele mai eficiente
de pe piaþã cuprinde nume ca
Ford, Pirelli, Bridgestone, British
American Tobacco, Henkel, Fries -
land Câmpina, Heineken, Kauf -
land, Ikea, Coca Cola, Pepsi, P&G,
Unilever, La Dorna etc. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro



85% din flotã. De altfel, In ter  na -
tio nal Lazãr Company nu a ezitat
niciodatã atunci când a venit
vorba despre implementarea de
teh  nologii moderne dedicate
trans porturilor, care implicã ºi o
pre gãtire permanentã a anga -
jaþilor.

„Este vorba despre investiþii
mari, care se recupereazã mai re -
pe de dacã tehnologia este uti li -
za tã la capacitate maximã. Un
camion EURO 5 se conduce altfel
decât camioanele de acum 10 ani.
Nu toþi ºoferii ºtiu sã exploateze
camionul la adevãratele lui per -
for manþe. Lucrãm la pregãtirea pe
partea de conducere eco ºi le-am
demonstrat unor ºoferi cu expe -
rien þã de 30-40 de ani cã mai au
ce învãþa. De ase me nea, le-am
arã tat dispecerilor cã un sistem
pre cum cel furnizat de Transics
poa te fi utilizat în mai multe mo -
duri decât GPS ºi navi ga tor”, a
afirmat directorul co mer cial Inter -
na tional Lazãr Company.

La fel ca multe alte firme ro -
mâ neºti, International Lazãr Com -
pany a decis sã interna lizeze un
numãr mare de activitãþi conexe
transporturilor. Astfel, com pania
dispune de propriul ser vice, staþie
de alimentare, spã lã to rie auto,
ºcoalã pentru ºoferi etc. „Criza
ne-a obligat la optimi zare, iar pen -
tru noi acest lucru a însemnat
inter nalizarea unor acti vi tãþi. Cre -
dem în capacitatea noas trã de a
optimiza activitãþile de care ne
ocupãm. Avem o structurã admi -
nis trativã suficient de bunã ºi de
bogatã pentru a putea sus þi ne a -
ces te activitãþi”, a explicat Da -
niela Midvichi.

International Lazãr Company
a avut ºi continuã sã aibã un apetit
dezvoltat pentru produse pre -
mium. Investiþiile sunt realizate
pe criterii de performanþã ale pro -
du selor achiziþionate, preþul ne -
fiind, ca în cazul multor altor com -
pa nii, singurul aspect important.
„Domnul Lazãr þine la calitate, la
performanþã ºi nu face rabat la
alo carea resurselor financiare ne -
ce sare. Oricum, politica noastrã
este sã lucrãm cu mai mulþi furni -
zori ºi chiar sã îi schimbãm pe -
riodic. Asigurãm o competiþie între
furnizorii noºtri, aºa cum ni se
întâmplã ºi nouã în transporturi”,

a completat directorul comercial
International Lazãr Company.

Politica de achiziþionare a pro -
duselor premium aduce nume roa -
se avantaje - imagine în faþa cli -
enþilor ºi exploatare mai facilã
pentru angajaþi care, totodatã, se
simt mai motivaþi.

Angajaţii - cea mai
importantă
investiţie

International Lazãr Company
a dezvoltat o politicã corectã de
personal, iar acesta este un ele -
ment de bazã pentru companie.
Talentul patronului a stat la baza
creionãrii unei culturi organi za -
þio nale funcþionale, cu un poten -
þial ridicat de a motiva angajaþii.

„Atâta vreme cât firma se dez -
vol tã, te obligã ºi pe tine ca per -
soa nã sã te dezvolþi, ai permanent
pro vo cãri, apar ºi beneficii mate -
riale ºi, astfel, putem vorbi de o
îm bu nã tãþire a vieþii atât pe plan
pro fe sional cât ºi personal. Oa -
me nii ºtiu care sunt limitele de
sus ºi de jos, iar lucrurile se învaþã
prin muncã, mai ales cã majo ri -
tatea angajaþilor a fost formatã
aici. Sunt puþine ca zu rile când am
angajat oameni din branºã - nu
vânãm angajaþii altor com panii.
Aceastã politicã a fost apli catã
atât în ceea ce priveºte per sonalul
administrativ, cât ºi ºo ferii”, a spus
directorul comercial International
Lazãr Company.

Fidelizarea angajaþilor ºi, în
special, a echipei manageriale
face posibilã creºterea numãrului
de activitãþi, pãstrându-se carac -
te rul de afacere de familie. „Avem
în credere unii în alþii, existã ºi
posi bilitatea de avansare, dar, mai
mult decât atât, noi avem familii
în cadrul companiei, legãturile
între oameni fiind astfel întãrite.

În plus, deciziile se iau foarte re -
pe de aici ºi datoritã faptului cã
avem puþine nivele ierarhice, iar
domnul Lazãr este foarte accesibil
din punct de vedere al mana ge ri -
lor. Pentru noi, viteza ºi flexi bi li -
ta tea sunt esenþiale”, a explicat
Daniela Midvichi.

Investiţii inclusiv
în logistică

Iar pentru a putea fi cu ade vã -
rat flexibili ºi a se adapta la ce rin -
þele clienþilor, International La zãr
Company a decis dezvoltarea ser -
vi ciilor logistice oferite.

Dupã ce primul depozit din
Bas cov, de 8.300 mp, a fost în -
chi riat in te gral pentru activitate
de pro duc þie ºi va fi prelungit cu
încã o ha lã de 19.000 mp, prin -
tr-un pro iect în valoare de 8 mi -
li oane euro, aflat în curs de deru -
la re, a fost inau gurat recent un al
doilea depozit logistic specializat
pentru materiale grele, fãrã a se
limita la acestea. O investiþie în
valoare de peste 3 milioane de
euro pentru un centru logistic mo -
dern, care dis pune de o structurã
a con struc þiei integral metalicã,
detaºabilã, podeaua de beton
având o rezis ten þã de 40 t/mp.
Depozitul este dotat cu cale feratã
proprie (287 m) ºi douã poduri
rulante cu capa ci tate de 20 t (ºi
deschidere 23 m) ºi respectiv 32
t (cu deschi de re 34 m). Investiþia
în valoare de 3.400.000 euro s-a
finalizat în luna decembrie 2011.

Trebuie spus cã, încã din anii
90, International Lazar Company a
investit ºi în alte domenii decât
transportul, deþinând actualmente
ma joritatea în acþionariatul a douã
companii ce activeazã în industria
petrolierã (echipamente de ex trac -
þie ºi stocare, precum ºi ser vi cii
adiþionale). De asemenea, este de
no torietate participarea, de aproape
10 ani, cu 49% în ac þionariatul
companiei de tip joint-venture cu
partenerii austrieci de la Hoedlmayr
International AG.

„Ne vom dezvolta în con ti -
nuare. În aceste vremuri, calea
aleasã de noi este aceea de a
înain ta cu prudenþã, cu paºi siguri,
bine cal  culaþi din punct de vedere
al ris cu lui. Capitalizarea compa -
niei ºi a gru pului de firme din care
facem parte a fost ºi rãmâne o
com po nen  tã a strategiei de con -
du cere, ceea ce conferã soliditate
bu siness-ului nostru”, a con clu -
zionat Daniela Midvichi.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

88 11 unitãþi de transport,
dintre care 368 auto -
trac toare de 20 t, 394
se  miremorci (379 de
mãr  furi generale, 15

port  containere, 15 semiremorci cu
fose, specializate pentru trans port
bobine de table) ºi 49 auto utilitare
de la 1,5 la 12 t. Înfiinþatã în 1994,
firma piteºteanã ope rea zã astãzi
cel mai mare parc din judeþul Argeº
ºi unul dintre cele mai importante
din România. Însã, dincolo de di -
men siunile parcului, foarte inte re -
san te sunt proce du rile pe care In -
ter national Lazãr Com pany a reuºit
sã le implemen te ze, care o re co -
man dã astãzi ca fiind una dintre
cele mai sigure firme de profil.

În acelaºi registru, se înscriu
asigurãrile la care a apelat com -
pania, care se ridicã la acoperiri
de pânã la 50.000 euro pentru
trans port naþional, 200.000 de
euro pentru transport interna þio -
nal ºi chiar pânã la 600.000 de
euro pentru transport special de
mãrfuri. Nici aspectele legate de
siguranþa ru tierã nu sunt neglijate,
repre zen tând unul dintre capi to -
le le aflate, în permanenþã, în aten -
þia conducerii companiei. „Suntem
semnatari ai Car tei Europene a
Siguranþei Ru tie re, iniþiatã de
Comunitatea Eu ro peanã. Ne-am
luat niºte anga ja mente, printre
care ºi aceea de a re comanda li -
mi tarea vitezei ma xi me a ca mi -

oa nelor la 85 km/h”, a declarat
Da niela Midvichi, directorul co -
mer cial al International Lazãr
Company.

O companie care
nu se teme să
investească în
produse premium

Întreaga flotã este mo ni to ri -
za tã GPS, instalarea, gestiunea,
men tenanþa ºi service-ul siste mu -
lui fiind asigurate direct la sediul
companiei. De menþionat cã trans -
por tatorul utilizeazã sistem de
ma nagement de flotã Transics
Bel gia, computere de bord
„Quattro plus” fiind in sta la te pe
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O echipă de profesionişti, care poate să conducă
vehiculele oriunde şi oricând. Însă nu oricum. Ci după
reguli foarte bine stabilite, care nu lasă loc
neprevăzutului. Una dintre cele mai frumoase afaceri
100% româneşti, care, după ce a ocupat în 2010 locul 3 în
cadrul European Transport Company of the Year, se
întoarce cu forţe proaspete în concursul naţional şi cu un
cuvânt foarte important de spus.

INTERNATIONAL 
LAZĂR 
COMPANY

OOrriiuunnddee  
şşii  oorriiccâânndd  
îînn  EEuurrooppaa

Daniela Midvichi, director
comercial International Lazăr

Company:
„International Lazãr Company s-a dezvoltat în
principal datoritã a douã motive - curajul

aproape nebunesc ºi energia ºi viteza maxime, iar
aceste aspecte sunt imprimate tuturor angajaþilor.”

„

Ion Lazăr, patron International 
Lazăr Company: 

Dupã 18 ani de activitate, ne gândim la urmãtorii 20, în care
nu va fi uºor sã menþinem ritmul evoluþiei de pânã azi. Pentru

noi, însã, cu cât mai greu, cu atât mai interesant!”

„

Clienţi din multe
ramuri industriale

Dacia, Renault, Leoni, Saint-
Gobain, Pioneer, United States
Steel, Procter & Gamble,
Michelin, ArcelorMittal, TRW
Lucas, Uzinele Sodice Govora
- Ciech Chemical Group,
Lafarge, Bergenbier, Heineken.

O paletã de destinaþii care
depãºesc Europa: Franþa,
Spania, Slovenia, Italia,
Germania, Marea Britanie,
Turcia, Cehia, Ungaria,
Slovacia, Polonia, Grecia,
Croaþia, Bulgaria, Elveþia,
Portugalia, Benelux, Maroc,
Iran, Rusia.



„În acest moment, pentru cele
60 de camioane avem angajaþi
70 de ºoferi, dar am avea nevoie
de mai mulþi. Este o lipsã mare
de ºoferi cu adevãrat profesioniºti
care sã vrea sã munceascã. Ar tre -
bui sã existe între firmele de tran -
sport o colaborare iar ºoferii sã
se prezinte toþi cu recomandãri
reale de la fostul angajator atunci
când vin sã se angajeze. Am reuºit
ca pentru 50 de maºini sã-mi
creez un nucleu de ºoferi cu care
nu am probleme, care lucreazã
pen tru Jilãveanu Transcom de
10-12 ani ºi în cazul cãrora nu a
apã rut nici un incident. Fiecare
ºofer are maºina lui pentru cã
dacã vrei sã ai o maºinã bunã - ºi
eu consider cã ale mele sunt în
sta re foarte bunã - trebuie sã exis -
te astfel de reguli“, a arãtat Floricã

Jilãveanu, precizând cã vehiculele
sunt monitorizate GPS, dar marea
problemã o constituie faptul cã,
în cazul a 10% dintre ºoferi, nu
exis tã altã variantã decât sã îi dea
afarã ºi sã caute alþii. „Astãzi se
gãsesc ºoferi, dar nu ce caut eu.
Deºi dau salariul la timp, fãrã nici
mã car o zi de întârziere, ºoferii
noi nu se adapteazã; chiar dacã
vin 10 sã se angajeze, este mare
lucru dacã rãmân cu unul sau doi
dintre ei. Dacã voi gãsi ºoferii de
care am nevoie, voi mai achi zi -
þiona în primãvara anului viitor pa -
tru subansamble cu semiremorci
de frig bi-camerale“, a continuat
el.

Un gospodar bun
care nu are
probleme de
cash-flow

Pe segmentul internaþional, Jilã -
veanu Transcom abordeazã în spe -
cial relaþii precum Polonia sau Unga -
ria ºi, ocazional, Olanda ºi Spa  nia.
„De asemenea, demarãm un proiect
pentru transportul de mar fã refri -
geratã, pe cârlige, în Te he ran“, a
arãtat directorul gene ral al com -
paniei, subliniind cã nu se con fruntã
cu probleme de cash-flow în ciuda
cheltuielilor sub stan þiale cu salariile
ºi carbu ran tul. „Cu cash-flow-ul au
pro ble me doar cei care nu ºtiu sã-ºi
gos podãreascã afa cerea cum tre -
buie. Pentru a þine toate chel tu ie -
lile sub control, am an gajat un
director mai în vârstã, care mi-a fost
ºef în trecut, când eram ºo fer.
Analizãm împreunã fie ca re cursã,
de la cea mai micã chel tu ialã, pen -
tru cã altfel nu poþi fi profi tabil. Nu
pot aborda, în acest mo ment, cli -
enþi noi, maºinile noas tre lucrând
100% pentru clienþii ac tuali. Ne
bazãm pe contracte, nu pe curse
de tip spot ºi nu lucrãm cu case de
expediþii. Am reuºit sã avem cli enþi
ºi pentru tur ºi pentru retur“.

Accent pe
întreţinerea flotei

ªi pentru ca totul sã meargã
bine, Jilãveanu Transcom are o vul -
canizare ºi un service propriu e -
chipat corespunzãtor, inclusiv cu
cal culator de diagnosticare. „Ac -
ti vitatea trebuie sã se des fã ºoare
rapid ºi nu ne permitem sã trimitem
un camion la service ºi sã piardã
o zi întreagã. În plus, în timp ce are
loc intervenþia în ser vice-ul nostru,
ºoferul se poate duce în dormitorul
de la sediu, unde îºi dã drumul la
ae rul con di þionat ºi se culcã, pentru
a pleca odihnit în cursã. În plus,
este mai ren tabil din punct de ve -
de re finan ciar. De asemenea, dis -
pu nem de o spãlãtorie. La noi este
lege: orice camion intrã la spãlat
dupã ce vine din cursã. Trans por -
tãm alimente ºi nu ne permitem
sã avem maºinile murdare“, a
conclu zio nat Floricã Jilãveanu.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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MMâânnddrriiaa  ddee  aa  ffii
ttrraannssppoorrttaattoorr

Curtea companiei Jilăveanu Transcom, unde sunt amplasate
parcarea, un service şi birourile firmei, este una dintre cele
mai curate pe care am văzut-o. Atenţia la detalii, maşinile
îngrijite, unele chiar cu jenţile strălucind, arată respectul
pe care Florică Jilăveanu, proprietarul şi directorul general
al companiei, îl are faţă de activitatea pe care o
realizează... reflectă mândria de a fi transportator.

JJ ilãveanu Transcom este
un exemplu privind modul
în care o firmã micã de
transport poate ajunge,
în timp, la un parc de 60

de camioane, cu paºi mici, dar
aºe zaþi în mod corect unul în faþa
al tuia. „Am demarat activitatea de
transport în 1998, iar începutul a
fost dificil. Nu erau bãnci care sã
ne susþinã, industria de leasing

era, de asemenea, la început, iar
fãrã un istoric serios în spate, nu
pri meai finanþare. Am pornit la
drum cu un singur camion“, îºi
amin teºte Floricã Jilãveanu, pre -
ci zând cã, dupã 3 - 4 luni în care
a lucrat numai pe curse spot, a
început colaborarea cu Danone,
care a rãmas clientul companiei
ºi astãzi. Dar dacã, la început, Da -
none era singurul partener al Jilã -

veanu Transcom, acum reprezintã
sub jumãtate din activitatea de
transport desfãºuratã. „În 14 ani
s-au schimbat multe lucruri ºi
mulþi directori în cadrul Danone iar
faptul cã ne aflãm în continuare
între furnizorii lor de transport
scoate în evidenþã calitatea ser -
vi ciilor prestate de noi“, a þinut
sã sublinieze Floricã Jilãveanu,
men þionând cã, dupã primul an
de funcþionare, compania de
trans port avea douã camioane de
frig. Ulterior, Jilãveanu Transcom
a optat pentru achiziþia de vehi -
cu le în sistem leasing ºi, încet-
încet, a ajuns la 60 de camioane
pentru transportul mãrfurilor sub
temperaturã controlatã ºi cisterne
pentru lichide alimentare.

Florică Jilăveanu, 
director general 

Jilăveanu Transcom:
Este foarte important sã fii atent la costurile
ascunse. Ele pot duce firma la faliment.“

„

Jilãveanu Transcom a fost
desemnatã în 2008 de
cãtre Danone „Cel mai
bun partener extern al
supply chain“.

Nu fac intracomunitar,
prefer ca ºoferii mei sã

se întoarcã acasã, pentru cã
oricum regimul de condus pe
segmentul de frig este unul
dificil.“ 

„

Am instalat un sistem
de monitorizare video

cu ajutorul cãruia pot vedea
de la mine din birou tot ce se
întâmplã în curte. Existã, de
asemenea, un monitor la
poartã, care permite o bunã
supraveghere inclusiv în
timpul nopþii.“

„

Cele 60 de camioane ºi tot ceea ce înseamnã sediul firmei
reprezintã rodul unei munci de 14 ani. Am fãcut paºi mãrunþi

pentru cã vreau sã dorm liniºtit. Cei care s-au lãcomit, în general, au
ajuns sã piardã tot. Eu, de exemplu, am achiziþionat cel mai mult
douã maºini deodatã ºi întotdeauna le-am cumpãrat în funcþie de
cerere.“

„



FF ondatã în 1994, Parma -
rom lucreazã astãzi pen -
tru mai mult de 70 de
clienþi, transportul con -
sti tuind 70% din totalul

serviciilor de logisticã.
„Oferim transport, depozitare

ºi manipulare pentru produse
ambientale, fãrã a fi specializaþi
pe un anumit segment“, a explicat
Bogdan ªtefãnescu, managerul
general Parmarom.

Chiar dacã Parmarom are par -
te  neri în sectorul transporturilor,
flo ta de aproape 50 de vehicule
co mer ciale formeazã o bazã so -
lidã, care oferã companiei posi bili -
ta tea de a construi un sistem efi -
cient. Con cret, parcul Parma rom
este for mat din 12 camioane de
20 t, 7 de 7,5-10 t ºi 30 de furgoa -
ne de 1,8 t. Segmentul de transport
in ter na þio nal este tratat separat de
cel de distribuþie, fiind abordate în
special relaþii precum Italia, Spania
sau Anglia, Parma rom acoperind
ne  ce si tãþile de trans port ale Parma -

food, care im por tã în România apro -
xi ma tiv 1.700 de articole.

Totul este simplu
şi clar

„Pe segmentul de distribuþie,
avem un sistem foarte clar de în -
cãr care ºi de rutare, discutãm de -
spre timpi foarte stricþi de primire
ºi de pregãtire a mãrfii. Modelul
de lucru este foarte bine orga ni -
zat, atât pe partea de custodie a
mãrfii, cât ºi pe transport“, a arãtat
Bog dan ªtefãnescu, subliniind cã
este vorba despre o programare
atentã a primirilor ºi expedierilor
de marfã. În aceste condiþii, mulþi

dintre clienþii companiei au afirmat
cã, prin intermediul acestui sis -
tem, ºi organizarea lor a devenit
mai bunã. Managerul general Par -
ma rom a menþionat cã în utilizarea
flotei sunt urmãrite costurile pe
ki lometru, pe fiecare maºinã. „Dis -
pu nem de un sistem GPS, care
ur mãreºte poziþionarea vehi cu -
lului, oferind inclusiv rapoarte pre -
cum cele de consum“. În plus, do -
cu mentele confirmate de livrare,
în format electronic, ajung la cli -
enþi în maxim 36 de ore de la li -
vra re, do cumentele originale fiind
în mâ nate în urmãtoarele zile. 

În acelaºi timp, ºoferilor nu li
se confirmã venirea din cursã pâ -

nã când nu predau la birou toate
documentele în original. „ªoferii
sunt plãtiþi la cursã. De aceea este
în interesul lor sã realizeze cât mai
multe livrãri. În paralel, existã ºi un
sistem de penalizãri. Acestea sunt
aplicate, de exemplu, pentru pierde -
rea do cu mentelor în ori gi nal, pentru
ne res pectarea progra mu lui, pentru
întârzieri sau atunci când nu ne in -
formeazã dacã apare o problemã,
pentru a putea sã o remediem cât
mai rapid cu putinþã. Dar dacã lu -
crea zã corect ºi efi cient, ºoferii iau
un salariu bun, în funcþie de numãrul
de curse rea lizate. În acest sens, au
intere sul ºi ca maºina sã funcþio -
ne ze efi cient, sã nu aparã defecþiuni
ºi timpi de imobilizare ºi au mai
multã grijã de vehicul. Nu avem o
fluctuaþie mare de personal în rân -
dul ºoferilor. Avem ºoferi vechi ºi
de încredere“, a arãtat ma na ge rul
general Parmarom. 

El a adãugat cã, sãptãmânal
au loc întâlniri cu ºoferii, realizân -
du-se inclusiv traininguri. Se dis -

cutã problemele apãrute, dar rolul
pri mor dial al acestor discuþii este
trans miterea de informaþii. Astfel,
fie care ºofer îºi împãrtãºeºte ex -
pe rienþa ºi informaþiile. 

Optimizări de rute
şi parteneriate
bine gândite

În ceea ce priveºte consumul
de carburant, normele sunt stabilite
în funcþie de istoricul de rutã. „Avem
consum normat pe fiecare rutã ºi
pe fiecare maºinã, precum ºi sistem
de urmãrire. ªoferii s-au lãmurit în
timp cã nu prea au spa þiu de ma -
nevrã“, a arãtat Bogdan ªtefãnescu. 

Managerul general Parmarom
a apreciat cã, în prezent, con tra ca -
rarea creºterilor preþurilor la com -
bustibil reprezintã o pro ble mã, iar
majorarea tarifelor de trans port nu
a urmãrit aceeaºi evo luþie, în con -
diþiile în care clie nþii pun presiune
pe costuri. „Dacã am reuºit sã re -
zis tãm, a fost da toritã faptului cã
am optimizat ºi optimizãm atât ru -
tele cât ºi ac ti vitatea depozitului,
rea lizãm cu pla je de partide de mar -
fã cu alte fir me de transport astfel
în cât sã re ducem costurile. Ca ºi
proiect în derulare, suntem în curs
de a stabili parteneriate cu firme
lo gis tice zonale, pentru puncte de
cross-docking la nivel naþional pen -
tru Oneºti/Bacãu, Suceava, Bra ºov,
Baia Mare ºi Timiºoara. Evi denþa
costurilor este þinutã o datã la nivel
de maºinã, dar ºi la nivel de rutã,
coborând pânã la ni vel de palet.
Putem compara ast fel costul cu
ceea ce existã în con tract, iar în
momentul de faþã încercãm sã im -
ple mentãm me to da la nivel de soft“. 

Investiţii în flotă,
soft...

Ca planuri de dezvoltare, Par -
ma rom îºi propune în urmãtoarea
pe rioadã înnoirea întregului parc,
pen tru acest an fiind deja prevã zu -
tã achiziþia a 30 de vanuri. Foar te

importante sunt, în paralel, in ves -
tiþiile în softuri. „Am început deja
investiþiile în automatizarea calcu -
lelor de cost ºi auto ma ti za rea unui
sistem de monitorizare a maºinilor,
pentru a avea rapoarte foarte clare
ºi uºor de generat. În cercãm astfel
sã þinem busi ness-ul sub control
cu cât mai pu þine costuri ºi sã ofe -
rim servicii de calitate pe piaþã“.
De menþionat cã Parmarom a defi -
ni tivat un por tal care permite cli -
enþilor sã îºi plaseze comenzile în
condiþiile în care au acces în timp
real la infor maþii privind stocurile
ºi statusul comenzilor. „Acum ne
gândim sã începem o nouã etapã
de dezvol tare a acestui portal. Sunt
ele men te care au fost dezvoltate
pas cu pas ºi la momentul de faþã
ser viciile pe care le oferim sunt
com petitive. Acest lucru atrage cli -
enþii. E adevãrat, preþul este pri -
mor dial pentru o anumitã ca te gorie
de clienþi, însã sunt ºi dintre cei
care doresc un preþ onest, dar
servicii de calitate. Negocierea preþ-
calitate este cea corectã, fãcutã de
oa meni care ºtiu ce în seamnã ser -
viciile logistice“. 

... şi reţea

Bogdan ªtefãnescu a men þio -
nat cã în privinþa reþelei de dis tri -
buþie naþionale, Parmarom îºi pro -
pune sã deþinã douã, maxim trei
de pozite principale în þarã ºi, în rest,
hub-uri. „În momentul de faþã, avem
câteva hub-uri în cola bo rare, cu
parteneri zonali. În vii tor, vom trans -
por ta inclusiv mãr furi sub tem pe -
ra turã controlatã, iar reþeaua de dis -
tri buþie pe care am creionat-o ne
va permite sã in trãm pe piaþa de
distribuþie la nivel naþional, putând
accesa orice fel de magazin din ori -
ce oraº al þãrii, în sistem de distri -
bu þie capi la rã. În viziunea noastrã,
dis tri bu þia este punctul central al
dez vol tãrii pentru viitor“, a con clu -
zionat directorul general Par marom.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Nu poţi fi eficient în distribuţie decât atunci când eşti
foarte bine organizat, atunci când cursele se realizează
după reguli clare şi, bineînţeles, deţii infrastructura
necesară. Pentru Parmarom, activitatea de distribuţie
s-a dezvoltat în timp, ajungând astăzi la un sistem care
oferă satisfacţii atât pe plan intern 
cât şi clienţilor.

PARMAROM 

Specializaţi în
distribuţie
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Bogdan Ştefănescu, manager
general Parmarom:

Datoritã calitãþii serviciilor ºi a raportului
corect calitate/preþ, clienþii existenþi ne-au

adus alþi clienþi, aºa cum ni s-a întâmplat mai ales în
sectorul vinurilor.“

„

Pe scurt
Capacitãþi de depozitare:
- Bucureºti - Centura Vest
7.000 mp ambiental - 9.200 locaþii paleþi
5.500 mp congelator - 8.200 locaþii paleþi
100 mp refrigerat - 54 locaþii paleþi
- Constanþa
1.500 mp ambiental - 1.800 locaþii paleþi
- Hub-uri cross-docking în Braºov, Cluj, Timiºoara ºi Constanþa.
Flota auto este formatã din 12 camioane de 20 t, 7 camioane de
7,5-10 t ºi 30 de furgoane de 1,8 t. Toate mijloacele de transport
sunt monitorizate prin GPS ºi echipate cu scannere pentru
trimiterea rapidã a documentelor.
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EE ste vorba despre un con -
cept multi-brand atât
pen tru vehicule noi, cât
ºi pentru rulate, care de -
pã ºeºte sfera vânzãrilor

clasice ºi integreazã servicii de
a chiziþii, trade-in, valorizare de
ve hicule (chiar ºi parcuri „reci”),
ser vice ºi distribuþie de piese de
schimb.

„Ca dealer autorizat într-o
piaþã în care numãrul de unitãþi
comercializate nu este ofertant
pen tru un distribuitor de dimen -
siu nile lui Cefin ºi toþi importatorii
fac vânzãri directe prin forþa de
vân zãri angajatã, devenise o cer -
ti tudine cã trebuie sã oferim ceva
mai mult ºi mai diferit decât sim -
pla vânzare de vehicule”, explicã
Stefano Albarosa.

Astfel, oferta Cefin Trucks a
devenit mai mult decât o abordare
multi-brand, referindu-se la soluþii
complexe ºi flexibile pentru clienþi,
integrate într-o abordare 360 de
grade. Aceasta presupune achiziþii
de vehicule uzate de la clienþii
care doresc sã îºi reducã dimen -
siu nile flotei oferind un preþ co -
rect, achiziþii de vehicule rulate
care nu sunt în stare de func þio -
nare, eliberând astfel resurse fi -
nan ciare blocate în active nepro -
ductive, vânzare de vehicule noi
ºi rulate, trade-in-uri fãrã limitarea
numãrului de vehicule achi zi þio na -
te sau predate (de exemplu, un
client poate vinde 5 vehicule rula -
te ºi poate cumpãra, în schimb,
doar unul singur nou). Este vorba,
de asemenea, de buy-back prin
garanþia pe care o dã producãtorul
de a rãscumpãra un anumit vehi -
cul la o valoare prestabilitã dupã
un numãr de ani, de consultanþã
în finanþare pentru orice tip de ve -
hi cule ºi de servisare ºi piese de
schimb pentru orice vehicul co -
mer cial.

„Obiectivul nostru numãrul 1
rã mâne sã adãugãm valoare afa -
ce rilor clienþilor noºtri prin compe -
ti tivitatea, complexitatea ºi flexi -
bilitatea ofertelor noastre. În
continuare, dorim sã oferim soluþii
reale integrate ºi invitãm orice
transportator sã ne provoace cu
orice cerinþã legatã de opti mi za -
rea flotelor lor”, precizeazã Ste -
fano Albarosa.

Rulatele - o piaţă
strategică

Începând cu 2010, piaþa de
vehi cule rulate a fost consideratã
ca strategicã de managementul
Cefin pentru a lãrgi paleta de pro -
duse ofertate; acest segment este
foarte dinamic ºi poate sã repre -
zinte o importantã oportunitate
pentru clienþi, în special într-un
con text economic de crizã, în care
reducerea de cheltuieli ºi de volum
total al investiþiilor consti tu ie
obiec tive primare. În acest seg -
ment, Cefin a gãsit posi bi li ta tea
de a genera volume importan  te
pentru activitatea sa co mercia lã.
Aceasta nu exclude, bineîn þeles,
vânzarea de vehicule noi, dar Cefin
nu priveºte aceste activitãþi co -
mer ciale ca fiind se parate, echi -
pe le de vânzãri nefiind specializate
în noi sau rulate. 

„Noi analizãm parcurile cli en -
þilor noºtri ºi oferta noastrã este
integratã ºi foarte adaptatã nevo -
ilor lor, vizând atât dezvoltãrile
de flote, cât ºi valorificarea ac ti -
velor «reci». Aceastã abordare
este mai mult orientatã cãtre ne -
voile clienþilor, este atitudinea
unui specialist ºi de aceea ne-am
poziþionat ca «Specialistul tãu în
camioane». Oferim o dimensiune
multibrand atât pentru vehicule
rulate, cât ºi pentru vehicule noi”,
continuã CEO Cefin.

O marcă puternică 

Obiectivele strategice ale com -
paniei vizeazã consolidarea bran -
du lui Cefin prin comunicarea sub
um brela Cefin Trucks, o marcã de
dis tribuþie unicã ºi puternicã, având
o imagine bine conturatã ºi o nouã
po ziþionare foarte di fe ren þiatã în
pia þa auto. În acest sens, toate cele
8 locaþii de vân zãri ºi service au -
to rizat ale Cefin vor fi branduite
Ce fin Trucks, pro ces care este în
de rulare ºi care se va încheia la în -
ce putul lunii octombrie, când ima -
ginea reþelei Cefin va fi una nouã. 

Tot la imagine ºi la îmbu nã tã -
þirea serviciului oferit pentru clienþi
va contribui ºi mutarea se diului de
la Ploieºti, din Parcul In dustrial,
într-o nouã locaþie mo dernizatã,
mult mai accesibilã ºi cu un spaþiu
de servisare mai bine organizat.

Obiectivele operaþionale pânã
la final de an vizeazã vânzarea a
peste 2.000 de unitãþi (atât vehi -
cule noi, cât ºi rulate), reprezen -
tând cu 10% mai mult decât vo -
lu mele realizate în 2011, primul
an în care livrãrile Cefin au fost
preponderent de vehicule rulate
(aproximativ 60%). De asemenea,
compania urmãreºte ºi realizarea
a peste 22 milioane euro cifrã de
afaceri din operaþiuni after-sales
(service ºi distribuþie de piese de
schimb). În acest context, Cefin rã -
mâne în continuare ºi cel mai per -
formant distribuitor de pro du se
Iveco, cu aproximativ 45% din
vân zãrile totale al acestui brand
în România.

Cefin abordează 
o nouă strategie
Cefin Romania, unul dintre cei mai mari
distribuitori de autovehicule comerciale de
pe piaţa autohtonă, care activează de peste
17 ani în domeniul auto ca furnizor de
servicii şi produse integrate pentru lumea
transporturilor, anunţă o nouă strategie de
business şi o abordare inovativă a
distribuţiei de autovehicule comerciale,
exprimată sub noul brand Cefin Trucks.
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VV aloarea totalã a inves -
ti þiei se ridicã la 2,5 mi -
li oane euro. Cu o su -
pra faþã construitã de
2.200 mp, centrul va

gãz dui un showroom ºi service
pen tru cele douã mãrci, dar ºi spa -
þii pentru reparaþia camioanelor
ºi vehiculelor comerciale multi -
brand, dar ºi pentru vânzarea ve -
hi culelor rulate.

În ciuda unui context eco no -
mic ºi politic nefavorabil, com pa -
nia ºi-a extins reþeaua de distri -
bu þie a pieselor pentru camioane,
în prima jumãtate a anului, cu încã
trei sucursale, la Piatra Neamþ,
Târgoviºte ºi Botoºani. 

„Contrar tendinþei generale de
reducere a cheltuielilor, noi am de -
cis sã mergem mai departe cu in -
ves tiþiile, chiar dacã piaþa auto a
con tinuat sã se contracte con ti nuu
pe fondul crizei economice globale

ºi a unei cereri interne foar te redu -
se. Rãmânem prudenþi în ceea ce
priveºte cheltuielile, dar considerãm
cã motorul dez vol tãrii unei compa -
nii pe termen lung îl reprezintã in -
ves tiþiile”, a spus Mircea Cirþ, di -
rec torul ge ne ral al ATP Exodus.

Grupul ATP Exodus a încheiat
anul trecut cu o cifrã de afaceri de
71,3 milioane euro, în creºtere cu
20% faþã de 2010. Pe fondul unei
contracþii puternice a pieþei auto
locale, care a înregistrat o scãdere
cu aproximativ 16% comparativ
cu primele ºase luni ale anului
tre cut, compania se aºteaptã sã
îºi menþinã în acest an vânzãrile
la nivelul celor din 2011. 

17 ani de
experienţă

Înfiinþat în 1995, grupul ATP
Exo dus este lider pe piaþa pie se -

lor de schimb ºi accesorii pentru
ve hicule ºi dealer al mãrcilor
Mercedes-Benz, Mazda, Opel ºi
MAN, având o reþea de 32 de su -
cursale la nivel naþional ºi alte
nouã în Bulgaria, Serbia ºi Un ga -
ria ºi o echipã de 650 de angajaþi.
Din componenþa grupului ATP
Exodus fac parte urmãtoarele
firme: ATP Exodus SRL (dis tri bu -
þie piese ºi accesorii pentru auto -
ve hicule), ATP Exodus & CO (dea -
ler autorizat Mercedes-Benz ºi
Mazda), ATP Exodus & AM (dealer
autorizat Opel), TTS (dealer auto -
ri zat MAN) ºi firma Elka Trans Lo -
gis tic, care gestioneazã trans por -
tul internaþional de mãrfuri ºi flota
întregului grup ATP Exodus. Flota
este compusã din 220 de maºini,
care pot fi externalizate cãtre terþi
pentru închirieri, transport de mar -
fã, servicii de recuperare ºi trac -
ta re.

ATP Exodus îşi continuă strategia de dezvoltare la nivel
naţional, pregătind inaugurarea unui nou centru autorizat
pentru două dintre mărcile din portofoliul său,
Mercedes-Benz şi Mazda, la Oradea. 

ATP Exodus 
îşi continuă programul
de investiţii
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PP e fondul tensiunilor po -
li tice, autoritãþile par, în
general, depãºite de si -
tuaþie. Visul Schengen
e tot mai departe, criza

fãrã sfârºit, lupta pentru supravie -
þuire se acutizeazã... Pe de o
parte, ordinele de la nivel înalt so -
licitã restaurarea ordinii publice
prin acþiuni de control vizând eli -
minarea activitãþilor ilegale, în
transporturi aceastã misiune reve -
nind acum, aproape în exclu si vi -
tate, Poliþiei rutiere, în contextul
vidului creat de incapacitatea

ISCTR. Pe de cealaltã parte, sunt
oameni buni, oameni rãi ºi... ºoferi.

Luna august s-a remarcat prin -
tr-o abundenþã de incidente ne -
fericite. Cel mai rãsunãtor dintre
acestea, ºi care probabil o sã
coste România foarte scump la
ni vel diplomatic, este cazul stu -
den tei japoneze ademenite la
Oto peni, dupã coborârea din
avion, de un criminal în serie ºi
trans portatã spre locul crimei de
un taximetrist pirat, care, culmea,
nici permis de conducere nu avea.
Într-o altã zi a lui Gustar, au fost

implicate în accidente rutiere nu
mai puþin de 5 autovehicule co -
mer ciale: 2 autocare ºi 3 cisterne.
Dacã, la toate acestea, mai adãu -
gãm ºi situaþiile frecvente în care
autovehicule de transport pasa -
geri sunt depistate în trafic cu un
numãr de persoane la bord care
depãºeºte ºi de douã ori capa ci -
ta tea maºinii, lucrurile nu stau
bine deloc.

Iar toate aceste incidente au
un numitor comun: ºoferul.

Astfel, Poliþia rutierã a sporit
nu mãrul controalelor pe partea
de transport comercial, urmãrind
în mod special disciplina în trafic
a conducãtorilor auto. 

Şoferul şicanat

Se pare, însã, cã metodele de
con trol pot cãpãta inclusiv aspec -
te mai puþin obiºnuite. În acest
sens, ATRC (Asociaþia Transpor -
ta torilor Rutieri în Construcþii) a

Cine ridică
primul piatra
În fiecare zi au loc noi accidente grave, iar motivele se
repetă, fiind percepute ca un refren macabru al şoselelor
româneşti. Iar, la cum arată astăzi lucrurile, toată lumea
pare vinovată. În aceste condiţii, ar putea fi justificate
măsuri extreme pentru a le testa reacţiile şoferilor?
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Accidentele rutiere în scădere
Potrivit Poliþiei rutiere, 2012 este al patrulea an consecutiv de
scãdere, nivelul actual al accidentelor rutiere situându-se la nivelul
anului 1988, când, poate cu nostalgie ne amintim, cât de reduse
erau valorile de trafic pe ºoselele patriei, pentru cã benzina era
restricþionatã la un plin pe lunã, iar o duminicã puteai sã circuli doar
cu numãr cu soþ ºi în urmãtoarea duminicã cu numãr fãrã soþ... Mulþi
ar putea spune cã nu suntem departe de situaþia de atunci, dar
acum motivul este altul: nu libertatea, ci resursele financiare ne
lipsesc. Poliþia rutierã þinteºte pentru acest an ca numãrul de
persoane decedate în accidente rutiere sã fie sub 2000. Ar fi o
performanþã, mai ales dacã ne gândim cã în Parlamentul României
zace de mai bine de 4 ani noul cod rutier, aºteptând aprobarea de
cãtre aleºii þãrii a unor modificãri importante... Dar adevãrata
„performanþã“ ar putea fi alta: codul rutier sã fie modificat abia de
aleºii unui nou mandat, dupã data de 9 decembrie 2012…

Statistici accidente
rutiere - 30 august
2012, primele 8 luni

(comparativ cu primele
8 luni din 2011)

5715 accidente (-138)
1167 morþi (-98)
5494 rãniþi grav (-109)
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adre sat o plângere Guvernului,
prin care a arãtat cã un ºofer al
unei companii de transport mate -
riale de construcþii acuzã cã a fost
victima unui control abuziv al
Poliþiei rutiere pe Autostrada A2,
la km 20, pe sensul de mers din -
spre Bucureºti spre Constanþa. 

„Un autoturism de culoare gal -
be nã, marca Dacia Logan, nein -
scrip þionat, i-a frânat brusc în faþã,
obligându-l pe ºoferul de camion
sã efectueze o manevrã de depã -
ºi re a autoturismului pentru a evita
co  liziunea. (...) Mai mult, con du cã -
to rul auto al acesteia a început sã
gesticuleze cu mâna pe geam ºi
sã îi facã semne sã opreascã. (...)
pen tru a treia oarã condu cãto rul
Da ciei Logan i se pune în faþã ºi
frâ neazã brusc cu intenþie, drept
pentru care ºoferul ansamblului
auto sunã la numãrul de urgenþã
112 (...). De la 112 aflã cu stu poa -

re cã Poliþia ºtie de aceste fapte
sã vârºite de conducãtorul Daciei
Logan deoarece acesta este «ºe -
ful» Poliþiei Autostrãzi (...) dupã
câteva sute de metri parcurse, au -
toturismul Dacia Logan, de culoa -
re galbenã, opreºte, din el dân du-se
jos un individ îmbrãcat în civil, care
a scos din portbagaj un girofar de
culoare albastrã cu aju torul cãruia
l-a tras pe dreapta pe ºoferul an -
sam blului auto (...) Aºa zisul «ºef»
al Poliþiei Autostrãzi a în ceput sã
þipe la acesta repro ºân du-i faptul cã
nu a oprit la sem nalele lui. Ba mai
mult, a dat dis poziþie echipajului
de poliþie sosit imediat cu o Dacia
Logan MCV sã îi verifice ºoferului
ansamblului auto toate do cumen -
te le maºinii ºi sã îl sancþioneze pen -
tru faptul cã a avut «îndrãzneala»
sã-l depã ºeas cã pe autostradã în
timp ce el îi frâna cu autoturismul
în faþã. Tot de la «ºeful» Poliþiei

Autostrãzi am aflat cã acesta este
începutul unei campanii «importate»
din Ger mania, unde el ar fi efectuat
un stagiu de pregãtire, ºi cã vor fi
foarte multe autoturisme nein scrip -
þionate ºi poliþiºti în civil care vor
acþiona ºi le vor frâna în faþã ºo -
ferilor de autocamioane, astfel încât
aceºtia sã fie nevoiþi sã în calce
legea pentru a putea fi sanc þio naþi”,
se aratã în plângerea ATRC. 

Poliţia răspunde

Reprezentanþii Poliþiei rutiere
au infirmat existenþa unei campa -
nii prin care ºoferii sã fie provocaþi
sã nu respecte legea pentru a fi
sanc þionaþi, dar nu exclud ca unul
dintre agenþi sã fi fãcut exces de
zel într-o situaþie în care ºoferul
de camion ar fi încãlcat o preve -
de re la legea circulaþiei. Acest
lucru însã va fi lãmurit printr-o an -
chetã internã declanºatã de comi -
sarul ºef Lucian Diniþã, directorul
Direcþiei Rutiere în cadrul IGPR. 

De asemenea, plângerea ATRC
conþine ºi alte solicitãri adre sate
Guvernului: „Vã rugãm sã ne pre ci -
zaþi expunerea de mo tive pentru
care pe autostrãzile României cât
ºi pe unele sectoare de drumuri na -
þionale, pentru care plãtim ro vi nie -
te la preþuri mai mari decât în Ger -
ma nia, s-a introdus sem nul de
cir culaþie indicat mai jos (n.r. de pã -
ºirea interzisã auto vehiculelor des -
tinate transportului de mãrfuri), fãrã
a se specifica ºi o limitã de vi te zã
de la care este interzisã o ast fel de
ma nevrã (...)”, „Instituirea prin in -
dicatoare rutiere a vitezei minime
obligatorii pe fie care bandã de
circulaþie de pe dru murile cu rang
de autostradã din România“ ºi „E -
li minarea aºa ziselor indicatoare de
culoare ver de, abuziv montate de
societatea comercialã C.N.A.D.N.R.-
S.A. ce aduc la cunoºtinþã cã de -
pã ºirea ca mioanelor este interzisã
pe tron sonul Bucureºti-Constanþa ºi
invers sau pe tronsonul Bucureºti-
Piteºti ºi invers.“

Potrivit Poliþiei rutiere, în ceea
ce priveºte depãºirea interzisã
au tovehiculelor destinate trans -
por tului de mãrfuri pe autostrãzi,
a ceastã decizie a fost aprobatã
în baza unei recomandãri a Uniunii
Europene ºi este menitã sã limi -
teze numãrul de accidente rutiere
pe aceste drumuri de mare vitezã.

Vom reveni cu detalii supli -
men tare legate de cazul ºoferului
ºicanat în trafic, aºteptând, de a -
se menea, ºi rezultatele anchetei
in terne a Poliþiei rutiere.

Cristina TOBESCU    
cristina.tobescu@ziuacargo.ro
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Rezultate controale în transportul rutier
de mărfuri

În perioada 1 ianuarie - 27 august 2012, autovehiculele destinate
transportului de mãrfuri au fost implicate cu vinovãþie în producerea a
71 accidente grave, soldate cu decesul a 30 persoane ºi rãnirea gravã a
altor 54, se aratã într-un comunicat al Direcþiei Rutiere din cadrul IGPR. 
Categoria de drum cu cel mai ridicat risc rutier este Drumul Naþional,
aici concentrându-se 56 accidente grave (78,87%), soldate cu decesul a
25 persoane (83,33%) ºi rãnirea gravã a altor 42 (77,77%).
Principalele cauze generatoare ale acestor accidente au fost:
- viteza neadaptatã sau excesivã - 20 accidente, 10 persoane decedate
ºi 14 rãnite grav;
- depãºirea neregulamentarã - 8 accidente, 3 morþi ºi 6 persoane rãnite
grav;
- neacordarea prioritãþii - 9 accidente, 3 morþi ºi 10 persoane rãnite grav.
Vehiculele destinate transportului rutier public de mãrfuri cu risc rutier
major de producere a accidentelor rutiere au fost cele cu masa totalã
maximã autorizatã mai mare de 16 tone (autotrenuri, autoremorchere,
autocamioane), care au fost implicate cu vinovãþie în producerea a 64
accidente grave, soldate cu decesul a 26 persoane ºi rãnirea gravã a
altor 51.
Pentru reducerea riscului rutier, în perioada 30 august - 1 septembrie
2012, au fost organizate la nivel naþional, acþiuni de control în trafic, pe
toatã reþeaua de drumuri naþionale ºi care au vizat numai vehiculele
destinate transportului rutier public de mãrfuri cu masa maximã
autorizatã mai mare de 16 tone, inclusiv cele destinate transportului de
mãrfuri periculoase. În cadrul acþiunii au fost controlate 5.501
autovehicule destinate transportului public de marfã, cu masa maximã
autorizatã mai mare de 16 tone.
Pentru neregulile constatate au fost aplicate 2.394 sancþiuni
contravenþionale, astfel:
- 2.091 pentru încãlcarea normelor rutiere (conform OUG nr. 195/2002;
- 44 pentru lipsa de la bordul vehiculului a unor documente specifice
transportului de mãrfuri efectuat (conform HG nr. 69/2012);
- 166 pentru nerespectarea de cãtre conducãtorii vehiculelor, a
perioadelor de conducere ºi de odihnã (conform OG nr. 37/2007).
- 88 pentru încãlcarea altor acte normative.
Valoarea totalã a sancþiunilor aplicate a fost de 1.025.141 lei.
Poliþiºtii rutieri au reþinut 22 permise de conducere în vederea
suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce ºi au retras 116 certificate
de înmatriculare.
Pentru nerespectarea perioadelor de conducere ºi de odihnã sau pentru
defecþiuni tehnice grave, a fost dispusã mãsura imobilizãrii vehiculelor în
20 de cazuri. 
Totodatã, pentru efectuarea în mod ilicit (neautorizat) a transportului
public de marfã, poliþiºtii rutieri au dispus suspendarea dreptului de
utilizare a vehiculelor respective în 2 cazuri.
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la mai multe companii
de transport din do -
me nii diferite (dis tri -
bu þie, transport inter -

na þional, intracomunitar, transport
agabaritic) modul în care gestio -
nea zã acest seg ment. Cum moni -
torizeazã cos tu rile, dacã folosesc
o marcã de anvelope sau mai mul -
te, dacã existã o imagine clarã a
costului pe km ge ne rat de anve -
lope ºi care sunt mã su rile luate
pen tru a-l reduce. De ase menea,
am încercat sã aflãm care este
intervalul de timp la care se ve ri -
ficã presiunea în anvelope ºi dacã
utilizeazã un contract de ma na -
ge ment al anvelopelor sau au în
ve dere sã facã acest lucru.

Sorin Şelaru,
manager de
logistică Aquila

„Am început derularea unui
pro iect în cadrul cãruia am luat
le gãtura cu furnizori importanþi
de anvelope, pentru a organiza
un management cât mai per for -
mant pe acest seg ment, printr-un
sistem integrat de colectare, de
centralizare a infor ma þiilor ºi de
ac cesare a acestora. De exemplu,
un camion Aquila aflat în Fran þa,
care trebuie sã facã pre siu nea în
pneuri, sã se poatã duce în tr-un
ser vice care colaboreazã cu pro -
 du cãtorul de anvelope, iar datele

re feritoare la operaþiunile care
s-au fãcut pe anvelopa respectivã
sã fie introduse în program, care
poate fi ac cesat ºi de cãtre noi,
fiind cen tr a lizat la nivelul întregii
Eu rope. Pe baza acestor infor ma -
þii, poþi lua de ciziile ulterioare,
pen tru cã se in troduc seriile an -
ve lopelor ºi existã un istoric pen -
tru fiecare. În acest moment, eva -
luãm care ar fi cea mai bunã
so luþie pentru noi.“ 

Mihai Iancu,
director general
GTI Logistic

„Costurile cu anvelopele, fiind
costuri principale, sunt mo ni to ri -
za te atent ºi bugetate pe un anu -
mit numãr de kilometri. În cazul
în care se întâmplã din vina ºofe -
ru lui ca an velopa sã nu þinã în
kilometrii bu getaþi, acesta par ti -
ci pã cu pro cent din valoarea anve -
lopei noi rã ma sã neacoperitã. În
prezent, folo sim mai multe mãrci,
de obicei aflate în promoþie la mo -
mentul achi ziþiei. Avem o imagine
foarte clarã asupra costului gene -
rat de an velope pe kilometru din
mo men tul în care am bugetat
men tenanþa. Verificãm sãptãmâ -
nal presiunea din anvelope, pe
semiremorci urmãrim schema de
schimb între ele, iar ºo ferii sunt
motivaþi pentru a lungi perioada
de utilizare a anvelopelor. Nu am
apelat pânã acum la un sis tem de

ma nagement în domeniu, dar nu
exclud utilizarea unuia în viitor.
Am avut discuþii cu un pro ducãtor
care oferã serviciul, dar nu ne-am
pus de acord asupra pe rioa dei de
folosire pentru cã utilizeazã cifre
din UE, care nu sunt valabile þi -
nând cont de condiþiile din Ro -
mânia.“

Norel Săndulache,
Technical Manager
Holleman Special
Transport 

„Costurile cu anvelopele sunt
mo nitorizate diferenþiat pe cate -
gorii de vehicule ºi autovehicule
în funcþie de dimensiuni ºi nu mã -
rul de axe ale vehiculelor, precum
ºi de tipul de transporturi exe cu -
ta te. Fo lo sim în principal marca
Mi chelin ºi, complementar, mãrci -
le premium Goodyear ºi Continen -
tal. Costul pe km generat de an -
ve lope se coro bo reazã cu tipul de
trans port efec tuat ºi se asocia zã
ºi cu tipul/ca te goria de drum pe
care se executã transportul. Mã -
surile în treprinse pentru redu ce rea
chel tuielilor pe a cest seg ment
vizeazã controlul ex ploatãrii co -
rec te a anvelopelor, cu verifi ca rea
pre siu nii în roþi înainte de ple carea
în cursã, verificarea pe rio di cã a
geo metriei roþilor ºi a linie rea axe -
lor la remorci, folosirea celor 3

Cărăuşii gestionează
diferit anvelopele
Unul dintre costurile care trebuie gestionate cu mare
atenţie de către transportatori este fără îndoială cel cu
anvelopele. Chiar dacă nu se compară cu cheltuielile privind
carburantul sau cu salariul şoferilor, acesta nu este
neglijabil, iar surprizele pe care le pot genera pneurile
neurmărite pot fi din cele mai neplăcute, plecând de la
amenzi usturătoare în Vestul Europei şi ajungând până la
accidente rutiere.
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vieþi ale anvelopelor Michelin pen -
 tru axele motrice ale autoca mi oa -
nelor (regrovare, remixare ºi din
nou regrovare) etc. În prezent, ma -
nagementul anvelopelor se
executã în cadrul firmei.“

Ion Lixandru,
administrator Itia
Sped

„Dupã carburanþi, taxe de
drum, cos turi, ºoferi ºi service,
an ve lopele re prezintã cel mai mic
cost din ex ploa tare, fiind estimat
la 2,6-3 euro cenþi/km, valoare
care include ºi utilizarea anve lo -
pelor reºapate, plus în treþinerea
pe toatã perioada de ex ploatare,
care constã în: men þinerea pre -
siu nii, schimbarea anve lopelor de
pe o parte pe alta/de pe o axã pe
alta, echilibrarea, de te riorarea îna -
in te sã ajungã la nor mã etc. Fo -
lo sim anvelope Bridge stone noi
ºi reºapate Ban dag. Pe axa faþã,
utilizãm an ve lo pele 200-220.000
km, iar pe axa motoare 220-
250.000, în condiþiile în care pen -
tru cele reºapate numãrul de kilo -
metri scade cu 15%. Pentru
se mi remorci, mergem 200-
220.000 kilometri, ºi chiar cu
20% mai puþin în cazul celor
reºapate, pentru cã fre ca rea pe
viraje este foarte puternicã atunci
când sunt încãrcate. Numãrul de
kilometri par curºi este influenþat
de greu ta tea medie transportatã
ºi de dru muri; în cazul Itia Sped,
este vorba despre 20 t ºi 50% -
50% auto  stradã versus drumuri
regionale. Pentru a reduce
costurile, fiecare vehicul intrã la
revizie la fiecare 30-35.000 km,
urmãrindu-se presiunea ºi starea
anvelopei. De asemenea, când
este nevoie, sunt schimbate:
pentru tractor faþã stânga/dreapta
ºi cu rezerva, axa motoare dreapta
cu stânga ºi, în funcþie de uzurã,
cele care au fost pe interior trec
pe exterior; la semiremorcã, pe
stânga faþã ºi dreapta spate se
pun cele noi, cele înlocuite sunt
trecute pe stânga spate ºi dreapta

faþã iar cele mai uzate pe axa din
mijloc etc. Pre siu nea ºi urmãrirea
se efectueazã ºi de ºofer pe
parcurs. Deocam da tã, nu avem
contract de mana ge ment pe
anvelope, dar Romtrai ler va fi în
mãsurã sã ofere ma na gement de
anvelope în viitorul apropiat.“

Florică Jilăveanu,
director general
Jilăveanu
Transcom

„Pentru echiparea parcului cu
anvelope am ales o metodã puþin
diferitã: import din China pentru
parcul propriu. Am achiziþionat un
con tainer de anvelope ºi voi face
la fel în viitor pentru cã am fost
foarte mulþumit de raportul ca li -
tate-preþ. Mi-a explodat o singurã
anvelopã din 220 de bucãþi. Am
ajuns întâmplãtor la aceastã so -
lu þie, dupã ce am fost în China la
o ex poziþie, unde am primit oferte
foarte bune.“

Valentin Pencea,
Country Manager
Pfenning
Distribuţie

„Avem încheiat contract de
ma na gement cu Michelin, iar con -
form contractului se raporteazã
un cost pe km. Reuºim sã avem
ast fel o ima gine foarte clarã a a -
ces  tor cos turi, care sunt foarte
uºor de prog no zat. În funcþie de
ki lo metrii rulaþi, existã o pro gra -
mare potrivit cãreia se intervine

asupra anvelopelor, in clusiv în
ceea ce priveºte moni to rizarea
presiunii în pneuri.“

George
Ungureanu,
director general
Ştefi Spedition

„Monitorizãm costurile privind
an velopele ºi urmãrim efectuarea
nu mãrului de kilometri estimaþi.
Uti lizãm anvelope Bridgestone,
avem o imagine clarã asupra cos -
turilor ºi avem în vedere creºterea
nu mã ru lui de km efectuaþi cu ace -
leaºi an velope. Verificãm presiu -
nea în pneuri sãptãmânal, la
fiecare ple c a re în cursã. Nu am u -
tilizat pânã în prezent un sistem
de mana ge ment al anvelopelor.“

Luminiţa
Dobrinoiu, Sales
and Marketing
Manager
Whiteland
Logistics

„Monitorizãm cheltuielile pri -
vind anvelopele cu ajutorul pro -
gramului TMS (transport manage -
ment system). Utilizãm mai multe
mãrci de anvelope ºi avem o ima -
gine clarã a costului/km. Pentru
reducerea acestuia, negociem din
timp preþuri mai mici la anvelope
prin programãri de achiziþii. Pre -
siu nea se verificã la 3 luni (sau
când este vizibil scãzutã). Nu am
în cheiat un contract privind un sis -
tem de management al anvelo pe -
lor dar studiem care ar fi avan ta -
jele unui asemenea program
pentru viitor.“

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Etichete UE pentru
toate anvelopele de
camion Continental

AA stfel, la 1 iulie a aces -
tui an, Continental a
clasificat toate anvelo -
pele pentru vehicule
comerciale cu noua

eti chetã UE, care va deveni obliga -
torie din punct de vedere legal la
data de 1 noiembrie ºi a anunþat
aces te valori comercianþilor ºi u -
tili zatorilor de anvelope. În acest
scop, producãtorul din Hanovra a
testat aproximativ 500 de an ve -
lo pe pentru camioane ºi autobuze
con form procedurii de verificare
stabilite de UE.

Astfel, au fost stabilite toate
va lorile relevante pentru a putea
rea liza clasificarea la fiecare mo -
del ºi dimensiune de anvelopã pri -
vind eficienþa energeticã, aderenþa
pe carosabil ud ºi zgomotul extern
la rulare. Comisia UE a decis eva -
lua rea acestor trei caracteristici
pentru noua etichetã mai ales din
motive de protecþie a mediului.
În plus, s-a intenþionat ca prin a -
ceas ta sã se uºureze comparaþia
an velopelor în ceea ce priveºte
si guranþa, eficienþa ºi aspectele
ecologice ale acestora.

Continental recomandã noua
etichetã UE deoarece oferã mai
multã transparenþã la alegerea an -
velopelor. Aceasta poate furniza
însã numai un prim punct de reper.
Noua etichetã nu poate înlocui o
consiliere bunã a comerciantului
de anvelope.

Producătorii şi
comercianţii au
încă un rol
important

Continental a integrat toate va -
lo rile obþinute pentru anvelope în
sis temele informatice SAP in ter ne
ºi externe ºi le pune la dis po ziþia

co mercianþilor de anve lope care, la
rândul lor, vor putea oferi util i za -
torilor informaþii privind eficienþa
con sumului de carburant, aderenþa
pe carosabil ud ºi emisia de zgomot
a fiecãrei anvelope. Spre deosebire
de anvelopele de automobile ºi au -
to utilitare, pe anvelopele pentru ca -
mioane ºi auto buze nu se aplicã
eti chete cu marcaj UE. În locul a -
ces tora, Con tinental ºi distribuitorii
sãi pun la dispoziþie datele în do -
cu mentaþia tehnicã a produselor, în
magazine, pe Internet ºi pe facturi. 

Herbert Mensching, Managing
Director Marketing & Sales Truck
Tires EMEA, afirmã: „Producãtorii
ºi comercianþii de anvelope au în
continuare un rol important de
informare. Caracteristici cum ar fi
randamentul kilometric, mane vra -
bi litatea sau durata de viaþã a an -
velopelor nu sunt luate în con si -
derare în noua etichetã, însã sunt
importante pentru decizia de
achiziþie ºi mai ales pentru atin -
ge rea costurilor cele mai reduse
de cãtre flotele de camioane.”

La 1 noiembrie 2012, intră în vigoare directiva
UE 1222/2009 privind obligativitatea etichetării
anvelopelor noi. Pentru anvelopele care sunt produse
după 1 iulie 2012 şi vândute începând cu 1 noiembrie 2012
trebuie făcute cunoscute valorile măsurate conform noii
etichete UE. Obligativitatea se aplică pentru anvelopele
de automobile, autoutilitare, camioane şi autobuze.
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Mensching



SS eria de evenimente Mi -
che lin pentru transpor -
ta tori se aflã deja la a
8-a ediþie, anul acesta,
sub con ceptul „Profitã

de performanþa MICHELIN”. În
Româ nia, au fost alese 18 oraºe
pentru organizarea evenimentelor,
printre care Constanþa, Bucureºti,

Iaºi, Bra ºov, Oradea ºi Timiºoara,
iar în Bul ga ria douã, respectiv
Sofia ºi Plov div. În Serbia ºi Ma -
ce donia, au fost alese, pentru pe -
rioada 4-20 sep tem brie, 11 oraºe,
printre care: Bel grad, Novi Sad,
Skoplje, Kralijevo.

În cadrul fiecãrui eveniment,
participanþii au putut descoperi

ce înseamnã performanþa de la
primul ºi pânã la ultimul kilometru,
oricare ar fi tipul de transport pe
care îl realizeazã. Specialiºtii Mi -
che lin în anvelope de camion
le-au prezentat acestora angaja -
men tul anvelopelor acestui con -
struc tor: oferirea celui mai bun
bi lanþ al performanþelor, echilibrat

ºi adaptat nevoilor spe ci fice fie -
cã rui transportator.

Seria evenimentelor „Profitã
de performanþa MICHELIN!” a pre -
zentat angajamentul Michelin în
contextul noului sistem euro pean
de etichetare a anvelopelor. Con -
structorul sprijinã aceastã ini -
þiativã beneficã din punct de ve -
dere al siguranþei, al protecþiei
me diului, dar ºi al proiectelor ini -
þia te de unele companii de trans -
port care vizeazã reducerea con -
su mului de carburant. Întrucât
ale gerea anvelopelor potrivite im -
plicã mai mult decât cele trei cri -
terii, Michelin merge mai departe
de etichetarea europeanã oferind
clienþilor sãi anvelope specializate
ºi adaptate fiecãrui domeniu de
activitate, astfel încât sã rãspundã
nevoilor precise ale fiecãrui trans -
por tator. Livrare ºi încãrcare la
timp, în deplinã siguranþã, reduce -
rea evenimentelor nedorite, creº -
te rea sarcinii transportate, re -
ducerea costului pe kilometru,
si gu ran þã ºi confort sporit pentru
conducãtorul auto ºi pentru pa sa -
geri: din punct de vedere al trans -
portului, fiecare sector de ac -
tivitate are propriile nevoi.

Michelin X 
Multi T

Tot în cadrul aceloraºi eveni -
men te, a fost prezentatã ºi noua
anvelopã polivalentã pentru cami -
oane Michelin X Multi T, dedicatã
transportului regional. În contextul
unor activitãþi de transport din ce
în ce mai dificile, în care reducerea
cos turilor este o prioritate, Miche -
lin vine în sprijinul clienþilor sãi
cu un produs nou ºi inovator.
Noua anvelopã diminueazã chel -
tu ielile de exploatare prin oferirea
unui randament kilometric crescut
cu pânã la 15% faþã de generaþia
anterioarã de anvelope, fãrã a face
însã compromisuri în ceea ce pri -
veºte siguranþa sau protecþia me -
diu lui înconjurãtor.

Anvelopa potrivită
la locul potrivit

Michelin promoveazã în mod
con stant importanþa utilizãrii an -
velo pelor potrivite pentru siguran -
þa conducãtorilor auto ºi a mãrfu -
rilor transportate. În contextul noii
reglementãri privind etichetarea
anvelopelor, Michelin îºi continuã

strategia axatã pe cercetare ºi
ino varea în proiectarea ºi fabri ca -
rea de anvelope, care combinã,
în acelaºi timp, siguranþa în toate
condiþiile de condus (pe carosabil
uscat ºi umed, în linii drepte ºi în
viraje), creºterea eficienþei con -
su mului de combustibil ºi a ki lo -
me trilor parcurºi per total. 

Siguranþa, eficienþa consu -
mului de carburant ºi longevitatea
afecteazã costul total de operare,
chiar dacã acestea nu sunt în
totalitate reflectate de noul sistem
de etichetare. Iar transportatorii
trebuie sã aleagã cel mai bun
produs din punct de vedere al per -
for manþelor, un produs care sã
corespundã cerinþelor sectorului
sãu de activitate. 

De peste 120 de ani, spe cia -
liº tii Michelin sunt alãturi de trans -
por tatori peste tot în Europa ºi în
lume, analizeazã perfor man þele
pro duselor utilizate, le ascultã
opi ni ile, le identificã nevoile reale,
pen tru cã ei ºtiu cel mai bine ceea
ce con teazã pe ºosea. Acest diag -
nos tic permanent stã la baza stra -
tegiei Michelin de îmbunãtãþire
continuã a performanþelor pro du -
selor sale.

septembrie 2012 ................................................................................................................ 41................................................................................................................ septembrie 201240

Michelin

Partenerul
transportatorilor pentru
o performanţă maximă

Sub deviza „Profită de performanţa
MICHELIN!”, în anul introducerii noii
etichetări a anvelopelor, Michelin a
organizat o serie de evenimente având ca
scop educarea transportatorilor cu privire la
importanţa anvelopelor performante atunci
când vine vorba de siguranţă. Evenimentele
se desfăşoară în perioada 4-28 septembrie,
în principalele oraşe din România, Bulgaria,
Serbia şi Macedonia. Pe lângă prezentările
interactive susţinute de specialiştii
Michelin, au fost organizate şi o serie de
workshop-uri personalizate pentru nevoile
specifice ale transportatorilor.
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Pirelli W:01

Performanţe de top
Noua linie W:01 beneficiază de cele mai noi materii prime
şi de un design inovator pentru a garanta performanţe de
top şi siguranţă în condiţii de iarnă cu temperaturi sub 4°
Celsius. Aceste caracteristici derivă în mare parte din
rolul fundamental pe care îl au structura, banda de rulare
şi formula specială a amestecului de cauciuc ce conţine
un procent ridicat de dioxid de siliciu.

PP rofilul benzii de rulare
al liniei W:01 are un rol
de terminant în per for -
man þa anvelopei. La me -
la rea adâncã, secvenþa

ca nalelor ºi geometria blocurilor
per mite un echilibru excepþional
între tracþiune ºi control pe zã pa -
dã, frânarea pe carosabil ud, redu -
ce rea nivelului de zgomot ºi nu -
mã rul de kilometri parcurºi.

De asemenea, au fost utilizate
cele mai inovatoare soluþii imple -
men tate cu aportul Centrului de
Cer cetare ºi Dezvoltare Pirelli.
Una dintre aceste soluþii o repre -
zin tã capacitatea profilului de a
re þine o cantitate însemnatã de
zã padã pentru o aderenþã optimã
de tip zãpadã-pe-zãpadã, rezul -
tând o tracþiune excelentã pentru
axa motrice. Aceastã soluþie oferã
un control îmbunãtãþit atât pe dru -
murile înzãpezite, dar ºi în condiþii
de ploaie. 

Noul concept de design pentru
anvelopele de iarnã cu o lamelare
densã ºi subþire recomandã an -
ve lo pele FW:01 ºi TW:01 pentru
echiparea pe autobuze în primul
rând datoritã reducerii sem ni fi ca -
tive a nivelului de zgomot ºi a ki -
lo metrajului ridicat ce se obþine
prin utilizarea combinaþiei cu
FW:01 pe axa viratoare ºi TW:01
pe axa motrice.

FW:01
1. RSR – (brevet Pirelli)
„Rotated Shoulder Rib” (RSR) profil pentru
o distribuire optimã a presiunii în zona de
contact cu drumul:
- uzurã uniformã
- duratã extinsã de exploatare 
2. Lamelarea densã oferã o aderenþã
excelentã ºi precizie la rulare 
3. Profil mai lat pentru un numãr mai
mare de kilometri parcurºi 
4. Lamelarea adâncã din benzile centrale
oferã tracþiune ºi aderenþã chiar ºi pe
mãsurã ce anvelopa se uzeazã

TW:01
1. Secvenþa de canale ºi lamelare de-a
lungul anvelopei a fost optimizatã pentru
reþinerea zãpezii 
2. Profilul direcþional optimizeazã aderenþa
atât pe suprafeþele ude, cât ºi pe cele
uscate 
3. Mobilitatea diminuatã a blocurilor
reduce rezistenþa la rulare ºi consumul de
carburant
4. Profil mai lat pentru un numãr mai
mare de kilometri parcurºi

Beneficii principale
Toate caracteristicile liniei W:01 sunt descrise în marcajele
ECOIMPACT
- Aderenþã pe timp de iarnã
Siguranþã ºi durabilitate în condiþiile critice de iarnã 
- Reºapabilitatea 
Anvelopele pot fi refolosite cu uºurinþã mulþumitã capacitãþii
ridicate de reºapare ºi a materialelor reciclabile ce nu conþin uleiuri
înalt aromatice ce dãuneazã mediului înconjurãtor 
- Energy™ Efficient
Rezistenþã redusã la rulare pentru un consum de combustibil ºi
emisii de CO2 scãzute 
- Nivel redus de zgomot
Anvelope mai silenþioase pentru un confort crescut la rulare

Date tehnice
Dimensiune Indici de sarcinã ºi de vitezã

215/75 R17.5 TL 126/124 M
235/75 R17.5 TL 132/130 M 
385/55 R22.5 TL 158 L (160 K)
315/60 R22.5 TL 152/148 L
385/65 R22.5 T 158 L (160 K)
315/70 R22.5 TL 154/150 L (152/148 M)
315/80 R22.5 TL 156/150 L (154/150 M)
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TT imp de aproximativ 20
de ani, Volvo FH a fost
nava a miral a flotei Volvo
Trucks. Acum este lan -
satã o nouã versiune a

aces tui model, care, conform celor
de cla rate de Claes Nilsson, pre -
ºe din te le Volvo Trucks, „stabileºte
stan dardul pentru autocamioane
în câteva domenii importante. De
exemplu, este primul autocamion
care intrã cu adevãrat în epoca
in formaþionalã. Noul Volvo FH re -
pre zintã începutul unui capitol
nou în istoria Volvo Trucks. Este
un produs extrem de important în

care am investit foarte mult”, con -
tinuã Claes Nilsson.

De la lansarea unei noi ver -
siuni Volvo FH în 1993, au fost
vân dute mai mult de 650.000 de
unitãþi. Acest model reprezintã
mai mult de 60 de procente din
vânzãrile totale ale Volvo Trucks.

Noul Volvo FH este carac te rizat
printr-o gândire inovatoare în fie -
care aspect al acestuia. Sigu ran þa
pasivã ºi siguranþa activã au fost
îmbunãtãþite prin noua celulã de
siguranþã ºi prin noile sisteme de
avertizare. Acum, spaþiul din ca -
binã este mai mare cu un metru

cub. Atât zona de condus, cât ºi
cea de relaxare au fost optimizate
pentru a funcþiona în cel mai bun
mod. Soluþiile tehnologice inteli -
gen te scad consumul de com bus -
tibil iar proprietãþile de rulare ex -
celente reduc timpii de trans port
ºi îmbunãtãþesc siguranþa pe drum.

Suspensia faţă
independentă -
premieră mondială

Manevrabilitatea ºi þinuta de
drum au fost elementele cheie
atunci când Volvo Trucks a creat

noua serie FH. Optimizarea siste -
me lor de suspensie faþã ºi spate,
creºterea stabilitãþii la rulare ºi îm -
bunãtãþirea suspensiei cabinei, toa -
te acestea îi asigurã noului Volvo
FH þinutã de drum ºi ma ne vrabi li -
ta te superioare. Graþie sus pensiei
faþã independente, unicã în dome -
niu, noul FH devine ºi mai bun.

Îmbunãtãþirile aduse ºasiului
ºi cabinei conduc ºi la o stabilitate
a direcþiei mai mare pentru noul
Volvo FH. Astfel, combinaþia din -
tre stabilitatea antiruliu ºi cea a
direcþiei oferã ºoferului o pu ter -
ni cã senzaþie de precizie ºi con -

trol, fãcând ca deplasarea pe ºo -
sea sã fie mai puþin obositoare.

Noul Volvo FH este, de ase me -
nea, primul autocamion greu din
lume cu suspensie independentã
faþã, IFS, combinatã cu un sistem
de direcþie cu pinion ºi cremalierã
- douã echipamente noi care au
un efect radical asupra þinutei de
drum ºi a manevrabilitãþii. Suspen -
sia faþã independentã a fost intro -
du sã de multã vreme pe auto tu -
risme ºi, de un timp, chiar ºi pe
autobuze. 

Direcþia cu pinion ºi cremalierã
este o tehnologie preluatã din lu -

mea autoturismelor. Un arbore de
direcþie cu dinþi transmite miºca -
rea volanului mai bine cãtre roþi
decât o casetã de direcþie clasicã. 

Mai multă
economie 

Volvo Trucks oferã soluþii pri -
vind cele trei aspecte ale activitãþii
de transport care au cel mai mare
impact asupra profitabilitãþii: efi -
cienþa consumului de combustibil,
disponibilitatea ºi viteza medie. 

Una dintre cele mai avansate
funcþii noi care ajutã la eco no mi -
sirea de combustibil pentru noul
Volvo FH este I-See. Acesta este
un pilot automat care schimbã
trep tele de vitezã, accelereazã ºi
frâneazã în funcþie de drum (pantã
sau rampã). I-See este conectat
la transmisia inteligentã I-Shift,
„me morând” drumurile pe care
este condus autocamionul. Data
ur mãtoare când vehiculul este
con dus pe acelaºi traseu, cu aju -
torul acestor date înregistrate,
I-See va optimiza economia de
com bustibil a autocamionului. În
total, I-See economiseºte com -
bus tibil cu pânã la 5 procente. Îm -
pre unã cu noul lanþ cinematic
I-Torque, a cãrui producþie va de -
ma ra în toamna lui 2013, eco no -
mia de combustibil este ºi mai
ma re, ajungând pânã la 10 pro -
cente.

De asemenea, o datã cu noul
autocamion, Volvo Trucks lan -
seazã un pachet de economisire
combustibil special conceput
pentru cerinþele operaþiunilor de
transport de cursã-lungã. 

Şoferul în centrul
atenţiei

Pe parcursul dezvoltãrii mode -
lului Volvo FH, ºoferul de auto ca -
mion a fost mereu în centrul
atenþiei. Niciodatã pânã acum,
firmele de transport ºi ºoferii nu
au fost atât de mult implicaþi în
proiectarea unui autocamion nou
la Volvo Trucks - un total de 3.000
de ºoferi ºi-au adus contribuþia
în timpul fazei de dezvoltare. 

Volvo FH dã impresia de
dinamism chiar ºi atunci când este
parcat. Aceastã impresie este
creatã de liniile ºi formele pa no -
u rilor cabinei. Un exemplu este
mar ginea superioarã a pasajului
de roatã, orientatã în jos cãtre
faþã. Forma distinctã a farurilor
în tãreºte aceastã impresie. Un alt
lucru care diferenþiazã clar noua
serie Volvo FH îl reprezintã oglin -
zile retrovizoare, reglabile, de la
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Volvo Trucks a lansat,
pe 5 septembrie, la
nivel mondial, noile
versiuni ale Volvo FH şi
FH16. Premiera mondială
a avut loc la Göteborg,
dar au fost organizate
evenimente în paralel la
Madrid, Birmingham,
Paris, Rotterdam şi
Bruxelles. Producţia
noului FH va demara în
primăvara anului 2013.
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care au fost eliminate carcasele,
pentru a îmbunãtãþi vizibilitatea.

De asemenea, cabinei i s-au
adus numeroase modificãri la in -
te rior. Scaunul ºoferului oferã su -
port lombar ºi lateral îmbunãtãþit
ºi se poate deplasa încã patru
cen trimetri înapoi. Graþie noului
sistem de reglare a volanului,
aces ta poate fi înclinat cu încã 20
de grade, în comparaþie cu ver -
siu nea anterioarã. În plus, Volvo
a mãrit lãþimea patului la 815 mm
ºi a introdus saltele noi. 

Multe dintre funcþiile noului
auto camion pot fi acþionate de la
bu toanele de pe volan - inclusiv
te lefonul ºi sistemul de navigaþie.
Bu toanele de pe panoul de bord
au fost poziþionate în ordinea pri -
o ritãþii, dar pot fi relocate cu uºu -
rinþã de cãtre ºofer sau de cãtre
transportator. Geamurile sunt mai
mari decât cele ale versiunii Volvo
FH anterioare ºi sunt concepute
pentru a îmbunãtãþi vizibilitatea
în spaþii înguste. Panoul de bord
are o formã linã ºi este fãcut din -
tr-o bucatã, dintr-o parte în alta a
cabinei. 

Nu în ultimul rând, cabina noii
serii Volvo FH este mai mare cu
un metru cub, ceea ce înseamnã
un interior mai spaþios ºi mai ae -
ri sit ºi, în acelaºi timp, o extindere
a capacitãþii de depozitare cu 300
de litri.

Cam(p)ionul
siguranţei

Mii de teste de coliziune simu -
late ºi aproximativ 100 teste de
impact reale au permis inginerilor
Volvo Trucks sã dezvolte o cabinã
mai sigurã. De exemplu, pentru tra -
versele cu rol în absorbþia ºo cu lui
ºi pentru portiere au fost folo site
materiale de înaltã rezis ten þã pre -
cum oþelul duplex. Pen tru realizarea
panourilor cabinei a fost folosit cel
mai dur oþel dis ponibil în prezent:
oþel boric ultra rezistent, termorigid,
profilat prin presare. Rezistenþa ºi
funcþio na li tatea au beneficiat,
totodatã, de avantajele noilor
tehnologii, in clusiv sudura cu laser. 

Structura portierei ºi a podelei
a fost modificatã pentru a oferi

cea mai bunã protecþie posibilã
în cazul unei coliziuni. Pânã acum,
parbrizul a fost folosit ºi ca ieºire
de urgenþã. În prezent, trapa din
plafon joacã acest rol. Noul Volvo
FH are geamuri mai mari ºi un
panou de bord mai clar. Câmpul
vizual a fost lãrgit considerabil.

Sistemele active precum Asis -
tenþa pentru pãstrarea benzii de
rulare (LKS), Asistenþa la schim -
ba rea benzii de rulare (LCS) ºi
Sis temul de avertizare ºofer
(DAS) contribuie, de asemenea,
la condusul în siguranþã. Sistemul
de protecþie anti-împãnare faþã,
FUPS, a fost conceput pentru a
împiedica un autoturism sã intre
sub autocamion în cazul unui im -
pact frontal. Mai mult decât atât,
Volvo oferã sistemul de protecþie

anti-împãnare, ce absoarbe ener -
gia de impact, ca dotare standard. 

O dinamică
extraordinară

Noul Volvo I-Torque respectã
ce rinþele EURO 6 ºi oferã o dina -
mi cã excepþionalã. Explicaþia din
spatele proprietãþilor I-Torque con -
stã în cuplul ridicat, combinat cu
un nou schimbãtor de viteze au to -
matizat, ce transmite con ti nuu fluxul
de putere. I-Torque fur ni zeazã un
cuplu de pânã la 2.800 Nm ºi func -
þio neazã la turaþii redu se ale moto -
rului, ceea ce-i conferã o operare
silenþioasã. I-Torque func þioneazã
optim în plaja de tu raþie în care
motorul D13 este cel mai eficient,
între 900 ºi 1.200 turaþii pe minut.

Puterea ridicatã oferitã de sis te -
mul I-Torque este dezvoltatã datoritã

celor douã componente che ie - noul
motor D13 EURO 6, care furnizeazã
460 CP/2.800 Nm, ºi o nouã
versiune cu ambre iaj du blu a
transmisiei auto ma tizate I-Shift.

Un sistem turbo cu recuperare
de putere cu grad ridicat de efi -
cien  þã, un program software nou,
teh  nologia Common Rail ºi recir -
cu  larea gazelor de eºapament
(EGR) sunt câteva dintre funcþiile
noi care fac acest motor mai efi -
cient ºi care reduc impactul asu -
pra mediului.

Producþia pentru Volvo I-Tor -
que va demara în toamna lui 2013
în Europa ºi va fi disponibilã pen -
tru motoare EURO 6. Înainte de
a ceasta, se va lansa primul mo -
tor D13 EURO 6 pentru Volvo FH.
Tehnologia utilizatã pentru acest
prim motor EURO 6 diferã în tru -
cât va de cea pentru I-Torque, dar

nivelurile de emisii sunt aceleaºi,
cu o reducere de 77 procente a
oxidului de azot ºi o scãdere cu
50 de procente a emisiilor de par -
ticule în comparaþie cu EURO 5.

Primul motor EURO 6 are la ba -
zã versiunea deja încercatã ºi tes -
tatã, EURO 5, de asemenea dispo -
ni bilã pentru noua serie Volvo FH.
La fel ca ºi în cazul acestui motor,
noul venit este unul cu ºase cilindri
în linie, cu injec toa re ºi reducere
cataliticã selec tivã (SCR) pentru
sistemul de evacuare. Pentru a rãs -
punde noi lor cerinþe privind emisiile,
aces ta include ºi un sistem de re -
cir culare a gazelor de eºapament
(EGR) ºi un filtru de particule diesel
(DPF), soluþii pe care Volvo Trucks
le utilizeazã deja de câþiva ani în
SUA ºi Japonia.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Noul FH16
Noul Volvo FH16 combinã performanþa excelentã cu un confort
superior.
Pentru operaþiunile de transport greu ºi pe distanþe lungi care
deseori implicã zone deluroase, Volvo FH16 poate fi echipat cu cel
mai puternic motor Volvo Trucks, care dezvoltã 750 CP. Cuplul
ridicat, disponibil la turaþii scãzute, reduce numãrul de schimbãri de
trepte ºi economiseºte combustibil. La nevoie, poate fi folosit
întregul cuplu motor de 3.550 Nm. Sunt disponibile, în plus, versiuni
de motorizãri capabile sã dezvolte 540, 600 sau 700 CP ºi cupluri
de 2.650, 2.800 ºi respectiv 3.150 Nm.
O grilã diferitã, detalii cromate, vopsea specialã ºi un design lateral
deosebit al cabinei, toate acestea se combinã cu un finisaj excelent
pentru a atrage atenþia oriunde ar merge. ªi interiorul oferã aceeaºi
senzaþie specialã: scaunul, volanul ºi mânerul de acces beneficiazã
de tapiþerie din piele, iar paleta de culori este unicã pentru acest
model. Noul Volvo FH16 va fi disponibil pe piaþa europeanã în
primãvara anului 2013.

Butoanele de pe panoul de bord au fost poziþionate în ordinea prioritãþii, iar multe dintre funcþiile camionului pot fi
acþionate cu ajutorul comenzilor de pe volan. 

Un grad înalt de confort pentru momentele de odihnã:
Volvo a mãrit lãþimea patului la 815 mm ºi a introdus
saltele noi. 

Confortul la volan înseamnã un grad mai înalt de
siguranþã în conducere: scaunul oferã suport lombar ºi
lateral îmbunãtãþit. 
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NN oile motorizãri ur mea -
zã sã echipeze ca mi -
oa nele Renault de la
in troducerea obli ga ti -
vi tãþii respectãrii no r -

mei de poluare EURO 6, în ianua -
rie 2014 (ianuarie 2013 pentru
omologãrile noi). 

Motoare pentru
gama grea...

Pentru acest segment, Renault
Trucks oferã un nou motor în 6 ci -
lindri, cu o capacitate cilindricã de
11 l ce va fi denumit DTI 11 ºi va
fi disponibil în 3 versiuni de pu -
tere, de 380, 430 ºi 460 CP cu un
cuplu maxim de 1.800, 2.050 ºi
respectiv 2.200 Nm. Deºi motorul
are multe lucruri în co mun cu pre -
de cesorul sãu, sis te mul common-
rail de injecþie pre cum ºi pregãtirea
pentru protecþia me diului sunt
tehnologii de ultimã orã, menite
sã seteze noi stan dar de în do me -
niu. Pentru a se ali nia normelor
EURO 6, DTI 11 be ne ficiazã de un
sistem SCR iar pen tru a oferi per -
formanþe op ti me, acest sistem

trebuie sã func þio neze la tempe -
raturi suficient de ridicate. Renault
Trucks a fãcut acest lucru posibil
prin com bi na rea diferitelor soluþii,
cum ar fi re circularea gazelor de
eºapament în timpul fazei de
pornire a moto rului, utilizarea de
supape con tro late pe admisie ºi
evacuare, pre cum ºi tipuri specifice
de ardere. Din tot acest „angrenaj“,
nu lip seº te nici filtrul de particule,
care este capabil sã reþinã chiar ºi
cele mai mici impuritãþi. Aceeaºi
teh no logie a fost folositã ºi pentru
motorul în 6 cilindri, de 13 l - DTI
13, disponibil, de asemenea, în trei
versiuni de putere de 440, 480 ºi
520 CP cu un cuplu maxim de
2.200, 2.400 respectiv 2.550 Nm.
În acest caz, se utilizeazã însã, în
plus, un sistem electronic de
pompe-injector, mai potrivit pentru
aceastã cilindree.

... şi medie

Pentru gama medie, Renault
Trucks a dezvoltat un nou motor în
patru cilindri, de 5 l, care se va numi
DTI 5. Acesta va fi disponibil în va -

ri anta de 210 CP/800 Nm ºi 240
CP/900 Nm. „Fratele mai ma re“
din gamã, DTI 8, va fi dis po nibil în
va riantele de 250 CP cu 950 Nm
cuplu, 280 CP/1.050 Nm ºi 320
CP/1.200 Nm. Atât DTI 5 cât ºi DTI
8 sunt echipate cu un sistem EGR
care recicleazã o parte din gazele
de evacuare în tim pul de arderii ºi
re duce can ti ta tea de oxid de azot
(NOx), pro dus de motor. Restul de
NOx este apoi eliminat prin catalizã
cu aju torul sistemului SCR, urmând
ca filtrul de particule sã permitã ve -
hi culului sã fie cel care va încheia
„pr o cesul“ ºi va face ca emisiile sã
se alinieze standardelor EURO 6.
Aceste motoare sunt echipate cu
o injecþie de tip common-rail ce
poate oferi o presiune maximã de
2.000 bar. Datoritã flexibilitãþii
oferite de injecþia multiplã (pânã la
5 momente de injectare per ciclu
motor), aceste motoare vor oferi
niveluri ridicate de perfor man þã,
inclusiv în ceea ce priveºte con -
sumul ºi zgomotul.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Renault trece 
la EURO 6
Constructorul francez urmează să prezinte în cadrul expoziţiei
IAA Hanovra din această toamnă noua tehnologie EURO 6.
Motoarele vor oferi un consum mai redus şi, bineînţeles, un
nivel de poluare mai mic decât actualele propulsoare.
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Profesionalism,
cariera, succes!

Un pas inainte pentru
viitorul tau si al
companiei tale!

Cursuri de perfectionare
Managementul logisticii si supply chain-ului

Managementul achizitiilor si stocurilor
Managementul depozitarii

Managementul trasportului si distributiei
Managementul operatiunilor

Cursuri IN HOUSE
Programe personalizate in functie de
nevoile companiei dvs. in logistica si

supply chain
Contact: 021.410.60.61 / 0752.248.161; marketing@supply-chain.ro
www.esupplychain.eu

*) Perioada de valabilitate a codului 15 septembrie – 15 octombrie 2012
Se poate utiliza un singur cod de discount /per curs 

    Utilizati codul curs80
pentru a beneficia de o
reducere de 80 de EURO

la un curs de
perfectionare de lunga

durata*
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NN oul Transit va purta mo -
men tan numele de
Transit Custom, din
stra tegii de marketing,
ur mând a înlocui, pe

par curs, actualul model Transit cu
trac þiune faþã. Transit Custom este
un vehicul comercial ce are masa
maximã autorizatã cuprinsã între
2,5 ºi 3,3 t ºi va fi disponibil în
cinci versiuni de carosare: Van,
Bus, Kombi, Kombi Van ºi Double
Cab In Van. Acesta ne-a fost pre -
zen tat ca fiind un vehicul rezistent,
func þional ºi versatil, motive pen -
tru care urmeazã sã convingã atât
piaþa europeanã, dar ºi pe cea
mon dialã. Noul Transit Custom,
produs în Turcia la Kocaeli, va fi
pre zent în Europa, America de
Nord ºi pe alte pieþe ale lumii, cu
pro duse personalizate pentru a
satisface necesitãþile clienþilor din
fiecare regiune. 

Kinetic Design

Revenind la maºinã, observãm
adaptarea Kinetic Designului, un
stil care deja a consacrat marca
Ford, ºi pe segmentul de co mer -
cia le. Transit Custom poate fi ca -

rac  terizat din punct de vedere al
de  signului ca fiind o maºinã cu
linii agresive, fapt întãrit ºi de grila
trapezoidalã aflatã ºi ea în com -
ple mentaritate cu farurile de di -
men  siuni generoase. La partea din
lateral, remarcãm deschiderea
mare oferitã de uºa culisantã, iar
în spate, la deschiderea uºilor
com partimentului de marfã, ob -
ser vãm cã pragul de încãrcare a
fost coborât serios, astfel încât în -
cãrcarea este mai uºoarã ºi mai
rapidã. Pentru cã am vorbit de în -
cãrcare, menþionãm cã volumul
total de încãrcare este de 6 mc,
ceea ce s-ar traduce în trei euro -
pa leþi. Transit Custom urmeazã sã
fie oferit alãturi de o motorizare
Duratorq 2.2 cu patru cilindri în
linie, disponibilã în trei versiuni de
putere, toate conectate la o cu tie
de viteze manualã cu ºase trepte.
Versiunea entry-level va dez volta
100 CP, cea intermediarã va avea
125 CP iar cea de top va dez volta
155 CP. Toate versiunile de moto -
ri zare au funcþia start/stop în do -
ta rea standard, iar cea mai econo -
micã versiune are un consum
mediu de 6,6 litri la sutã ºi emite
174 g de CO2 pe kilometru, cu 8%

mai puþin faþã de echivalentul ac -
tual din gama Transit. Noul Tran -
sit va fi oferit atât în versiuni cu
ampatament scurt, cât ºi în ver -
siuni cu ampatament mãrit iar sar -
ci na utilã este cuprinsã între 600
ºi 1.400 kilograme, în funcþie de
versiunea aleasã.

Interior modern

Ceea ce sare în ochi când intri
într-un Transit Custom este vola -
nul, care pare a fi luat direct de
pe un turism ºi montat pe auto -
uti litarã. Acesta este multi func -
þio nal, are dimensiuni reduse, este
bine profilat ºi plãcut la atingere.
Materialele folosite au crescut ºi
ele din punct de vedere calitativ
în comparaþie cu modelul pre ce -
dent iar spaþiile de depozitare
sunt omniprezente. Tabloul de
bord este unul care încântã, co -
men zile sunt amplasate ergono -
mic iar confortul de care te bucuri
conducând un Transit Custom
este similar cu cel oferit de un tu -
rism, fapt care aratã încã o datã
atenþia celor care au proiectat
aceastã maºinã.

În test

Analiza fãcutã ceva mai sus
are la bazã un drive-test efectuat
la începutul lunii septembrie, în
Germania, la München, unde am
putut testa atât modelul destinat
transportului de marfã, Transit
Custom, cât ºi versiunea destinatã
trans portului de persoane, Tour -
neo Custom. Comportamentul
maºinii îþi pune zâmbetul pe buze,
fiind foarte uºor de condus, de
manevrat, în ciuda dimensiunilor

sale, iar frânarea ºi stabilitatea,
þin ºi ele „trena sus“, cu un plus
mic pentru varianta dedicatã
trans portului persoane, dar asta
numai pentru cã încãrcãtura din
cea de marfã era de „doar“ 425
kg. Cum probabil era de aºteptat,
motorizarea de 100 CP nu este
chiar cea mai vivace, dar este una
economicã ºi care oferã totuºi
reprize decente de acceleraþie,
graþie cuplului de 310 Nm. Una
peste alta, Transit Custom bene -
fi ciazã de un spaþiu de încãrcare

mare, de motoare economice, po -
luea zã mai puþin decât prede ce -
so rul sãu, iar din punct de vedere
al designului nu îi poate fi reproºat
nimic, ba dimpotrivã. Acest model
va fi prezent în România începând
cu finalul acestui an sau cel târziu
începutul lui 2013, dar pre-
comenzile sunt deja deschise. 

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

München, Germania

Transit Custom

Cel mai nou membru
al familiei Ford
Ford a decis că este timpul ca gama de comerciale
uşoare să se alinieze trendurilor momentului, ba chiar
să seteze noi standarde în domeniu şi a prezentat
oficial noul model Transit.
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CC u gama de produse ºi so -
lu þii oferite de XADO
v-am fãcut cunoºtinþã în
numãrul trecut al revistei
Ziua Cargo, dar acum am

mers mai departe ºi am stat de
vorbã cu reprezentantul XADO
Ro ma nia, dar ºi cu directorul ge -
neral al GTI Logistic, firmã care
foloseºte exclusiv aceste game
de produse ºi soluþii de ultimã
generaþie.

Doi ani de XADO

De regulã, când auzi pe cineva
cã vorbeºte de soluþii - minune
care fac din mârþoagã - armãsar,
existã o mare dozã de scepticism,
dar cei de la GTI Logistic au „ris -
cat” ºi… „Acum doi ani, am înce -
put colaborarea, la recomandarea
unui prieten. Eu sunt o persoanã
deschisã la nou ºi am acceptat sã
vãd despre ce este vorba ºi sã
tes tez. Primul tratament a fost
apli cat motocicletei mele, iar pri -
ma ieºire a fost cu un grup de pri -
eteni pe Transfãgãrãºan, traseu
pe care ei au ajuns sã punã ben -
zi nã de douã ori iar eu sã nu am
ne voie sã alimentez. Dupã aceas -
tã plimbare, am luat decizia de a
trata maºina personalã, dar ºi pri -
mul camion. În prezent, din parcul
20 de camioane pe care îl de þi -
nem, mai sunt una sau douã ma -
ºini care nu au tratament XADO
aplicat la diferenþial ºi cutie, dar
de tratamentul motorului a bene -
fi ciat toatã flota, inclusiv cea de
dis tribuþie ºi cea de turisme. Este
vor ba despre un total de apro xi -
ma tiv 35 de maºini. Dupã ultimele
tes tãri ale uleiurilor, am constatat
cu surprindere cã am camioane
la care mã pot duce cu schimbul
de ulei la 150.000 km, iar cu pro -

du sele folosite înainte, ajungeam
sã fac schimbul de ulei undeva
în tre 20 ºi 30.000 km. Practic,
pâ nã la 150.000 km, trebuia sã
fac 5 schimburi care presupuneau
ºi 5 manopere, 5 filtre de ulei ºi
5 uleiuri... iar de aici rezultã un
prim mare avantaj. Economia este
foarte mare, valoarea tratamen -
tu lui pentru motor fiind amortizatã
chiar în primul schimb de ulei.
Pentru a putea obþine rezultate
optime în exploatare, trebuie tra -
ta tã ºi cutia de viteze ºi diferen -
þialul, pentru cã ºi ele sunt la fel
de expuse uzurii ca ºi motorul, ºi
sunt mai puþin rezistente, dar fã -
când asta, ajungi sã îþi micºorezi
con sumul de combustibil cu 5-
10% la vehiculele grele, iar moto -
rul devine mai elastic ºi puterea
sa de tracþiune creºte uºor. În ur -
ma tratamentului, am dublat inter -
va lul de schimb de ulei ºi la ca -
mi  oanele de 7,5 tone destinate
distribuþiei, de la 30 la 60.000
km, pe când la turisme rezultatele
sunt ºi mai spectaculoase, con su -
mul fiind mai mic cu pânã la 20%,

iar la motocicletã pot spune cã
aproape l-am înjumãtãþit. Eu am
bugetul planificat anual pe fiecare
camion ºi, în urma tratamentului,
reuºesc sã mã menþin în bugete
re zonabile, chiar dacã parcul auto
este acelaºi ca acum doi ani. Mai
mult, din discuþiile cu colegii din
domeniu, mi-am dat seama cã
bugetele alocate de noi pe fiecare
maºinã sunt foarte bune ºi au
început sã nu mai pice turbo su -
flan tele, care, înainte, cedau o
datã pe an. Nu este pentru prima
datã când folosesc astfel de so -
luþii ºi tratamente, dar, pânã acum,
nimic nu a dat rezultate. Sunt
foarte mulþumit pentru cã mi-au
fost reduse simþitor costurile“, a
spus Mihai Iancu, director general
GTI Logistic.

Ce spun
specialiştii?

„Recomandãm proprietarilor
de parcuri auto sã testeze soluþia
oferitã de noi în primul rând pe
ma ºina lor personalã, pentru cã

este altfel când vezi chiar tu
schim barea care se produce ºi,
a bia apoi, dupã ce s-au convins,
dis cutãm de flota de camioane.
Eco nomia adusã de cãtre un tra -
ta ment XADO complet este una
imediatã ºi vizibilã, materializatã
prin reducerea consumului de car -
burant cu 5%, ceea ce, trans for -
mat în bani, reprezintã amorti za -
rea investiþiei în tratamente în
circa 6 luni - pentru un vehicul
greu -, apoi totul se transformã
în bani, care rãmân în buzunar“,
a afirmat Mihai Dumitru, director
executiv XADO România. 

Deºi costul uleiurilor XADO
este ceva mai mare decât în cazul
ma joritãþii de pe piaþã, prin du -
bla rea intervalului de schimb (a -
cesta putând creºte mai mult de -
cât dublu), preþul de achiziþie nu
ar trebui sã reprezinte un im pe -
diment, dacã socotim economia
adusã per total. „Ce înseamnã un
tratament? ... Lucrurile se fac ast -
fel: la primul schimb de ulei
XADO, se folosesc inclusiv tra ta -
mente pentru motor; la urmãtorul
schimb, se pune numai ulei ºi,
eventual, aditivi anti-fricþiune (care
nu sunt însã foarte costisitori) ºi
se trateazã ºi transmisia, reali zân -
du-se o revizie completã la cutia
de viteze ºi diferenþial cu trata -

ment. La urmãtorul schimb, se fo -
losesc numai uleiuri pentru motor,
iar la schimbul urmãtor, se rea -
lizea zã tratamente cu aditivi anti-
fri cþiune ºi se trateazã trans -
misia… Este un plan de service de
care încercãm sã ne þinem pentru
a obþine costuri liniare. Trans mi -
siile sunt foarte importante pentru
cã existã frecãri mari în acele
zone, iar dacã suntem atenþi, pe
Valea Oltului de exemplu, vom
vedea cã peste 20% dintre cami -
oa ne au transmisia zgomotoasã.
Aceasta pentru cã nu se fac re vi -
ziile la timp iar produsele folosite
nu sunt de calitatea necesarã. Eu
recomand fiecãrei flote sã aibã
un tester de ulei, care poate spu -
ne pe loc gradul de uzurã al aces -
tuia ºi câþi kilometri mai pot fi
parcurºi pânã la urmãtorul schimb.
Acest lucru trebuie bine ºtiut,
pentru cã un motor «terminat» nu-l
mai aduce nimeni pe linia de
plutire. Dacã existã istoria maºinii
ºi se cunoaºte exact cât ulei con -
sumã, iar autovehiculul funcþio -
nea zã în limite normale, rezul ta -
te le sunt semnificative, dar dacã
este vorba despre o maºinã care
«mã nâncã» mult ulei, rezultatele
nu vor fi spectaculoase. Nu sun -
tem din poveºti sã dãm jar unui
cal rãpciugos iar acesta sã se

trans forme în armãsar. Trata men -
te le trebuie aplicate vehiculelor
care încã funcþioneazã în para -
metri cât de cât optimi. Dupã apli -
ca rea acestor tratamente, în con -
diþii normale de condus, va obþine
un consum de combustibil mai
mic decât cel dat de producãtor
în cifrele oficiale“, a conchis Mihai
Dumitru. 

Prezentarea oficialã ar putea
fi privitã de mulþi cu suspiciune,
mai ales atunci când þi se vorbeºte
de o transformare vizibilã a com -
por tamentului maºinii, însã iatã
cã existã firme curajoase, care au
testat ºi apoi aplicat la scarã largã
produsele ºi tratamentele XADO,
iar rezultatele au confirmat aºtep -
tãrile. Au fost vizibile atât din
punct de vedere al compor ta men -
tu lui maºinii cât ºi din punct de ve -
dere economic, costurile cu un
ca mion reducându-se simþitor, pe
mai multe planuri, atât în ceea ce
priveºte consumul de carburant
dar ºi prin mãrirea intervalului de
schimb al uleiului. Cine nu riscã
nu câºtigã, iar în cazul acesta nu
pare a mai fi vorba de un risc asu -
mat, ci de o soluþie sigurã de a
economisi bani.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Global Motors SRL
partener oficial

Tel: +4 0758 92 36 76 (0758 XADORO)
+4 0726 92 36 76 (0726 XADORO)

Fax: +4 021 231 92 36 (021 231XADO)
E-mail: mihai.dumitru@xado.ro

pentru România

� Tratamente ceramice, în gamă
completă, pentru auto, moto și industrie

� Lubrifianți în gamă completă pentru
auto, moto și industrie

� Chimicale și cosmetice auto și moto
� Produse pentru armament

GTI Logistic prezintă:

Efectul XADO
Maşini mai performante, consumuri mai mici de
carburant, intervale sensibil crescute pentru schimbarea
uleiului sau, altfel spus, Efectul XADO, testat pe flota
unei companii de transport. Produsele oferite de XADO
România reprezintă o tehnologie patentată, care
remediază, repară şi protejează suprafeţele de lucru ale
oricărui tip de motor, mecanism sau echipament, fără a
necesita demontarea acestora.

www.xado.ro
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P&O FERRYMASTERS,
CALITATE CERTIFICATĂ
ÎN FRIGO

Operaþiunile frigo ale companiei
P&O Ferrymasters au primit
acreditarea British Retail
Consortium (Consoþiul Britanic
de Retail - BRC) pentru
transportul sub temperaturã
controlatã al produselor
alimentare împachetate, în urma
unui audit realizat de
departamentul de asigurãri al
companiei Det Norske Veritas.
Certificatul BRC confirmã
conformitatea cu Standardul
Global pentru depozitare ºi
distribuþie din data de 2
septembrie 2010 privind
transportul alimentelor rãcite,
congelate sau la temperaturã
ambientalã împachetate ca
bunuri de larg consum.
Certificatul, emis în august, are
valabilitate de un an ºi poate fi
reînnoit în urma unui audit anual. 

ZJS EXPRESS E NOUL
PARTENER GLS ÎN
CHINA 

GLS Group are un nou partener
în China. ZJS Express, una din

cele mai mari companii de livrãri
de colete din Republica Popularã
Chinezã, va preda coletele
destinate pieþei Europene cãtre
reþeaua GLS. ZJS Express Co.
Ltd. va expedia colete destinate
pieþei europene pe cale aerianã
de la Beijing la Frankfurt sau
Londra. Se vor mai efectua
expedieri din alte douã centre
industriale, respectiv Shanghai ºi
Shenzhen. Coletele cu livrare în
Marea Britanie ºi Irlanda de Nord
vor intra în reþeaua curentã a GLS
via Londra, toate celelalte colete
urmând sã fie distribuite via
Frankfurt. Biroul GLS licenþiat
IATA din cadrul aeroportului din
Frankfurt va rãspunde de colete
ºi se va asigura cã acestea sunt
vãmuite si distribuite în întreaga
Europã. Noul partener GLS, ZJS
Express, are o reþea care acoperã
peste 2.000 de oraºe ºi localitãþi
din Republica Popularã Chinezã.
Principalele centre de distribuþie
din a patra þarã din lume ca
întindere comunicã atât pe cale
rutierã, cât ºi aerianã. Compania
dispune de aproximativ 20.000
angajaþi în peste 3.000 locaþii.

OTZ DEŢINE CINCI
CERTIFICĂRI ISO

OTZ, unul dintre principalii
jucãtori de pe piaþa de logisticã

din România, este singurul
operator logistic din þarã
certificat ISO 27001, se aratã
într-un comunicat al companiei.
Grupul de firme OTZ opereazã 4
depozite de clasa A din
Bucureºti, Ploieºti, Iaºi ºi Braºov
în suprafaþã totalã de 30.000
mp. Flota OTZ este formatã din
145 de camioane. Pe lângã
certificarea ISO 27001:2005
(Managementul Securitãþii
Informaþionale), OTZ Central
deþine încã 4 certificãri: ISO
9001:2008 (Managementul
General al Calitãþii), ISO 14001:
2004 (Management de Mediu),
OHSAS 18001:2008
(Managementul Sãnãtãþii ºi
Securitãþii Ocupaþionale), ISO
22000 / HACCP
(Managementul Siguranþei
Alimentare). OTZ Central este
singurul operator logistic din
România care deþine 5 certificãri
ISO.

SCĂDEREA
VÂNZĂRILOR AUTO A
REDUS CIFRA
AFACERILOR DIN
COMERŢ

Cifra afacerilor din comerþ ºi
servicii a scãzut în iulie atât
faþã de iunie, cât ºi faþã de luna
corespunzãtoare din 2011, în
principal pe fondul reducerii
vânzãrilor de autoturisme, o
evo luþie similarã înregistrân -
du-se ºi pe ansamblul primelor
7 luni, potrivit datelor publicate
de INS. Astfel, volumul cifrei de
afaceri pentru comerþul cu
ridicata ºi cu amãnuntul,
întreþinerea ºi repararea
autovehiculelor ºi a
motocicletelor, serie brutã, a
înregistrat o reducere cu 5,5%
în luna iulie comparativ cu luna
precedentã. Cauza: scãderile
înregistrate la comerþul cu
autovehicule (-9,3%), la
comerþul cu motociclete, piese
ºi accesorii aferente; la
întreþinerea ºi repararea
motocicletelor (-7,8%) ºi la
activitãþile de întreþinere ºi
reparare a autovehiculelor
(-4,7%). Comerþul cu piese ºi
accesorii pentru autovehicule a
crescut însã cu 1,5%.
Comparativ cu iulie 2011, cifra
de afaceri pentru comerþul cu
ridicata ºi cu amãnuntul,
întreþinerea ºi repararea
autovehiculelor ºi a
motocicletelor, serie brutã, a

VIALTIS SARL a fost
achiziţionat la data de 3
septembrie 2012 de către
FDE, unul dintre principalii
furnizori de servicii pentru
operatorii de flote. Cu sediul
în Padborg - Danemarca, FDE
are o experienţă de peste 30
de ani în dezvoltarea de
soluţii de servicii adaptate în
domeniul transporturilor, mai
ales pentru recuperarea TVA-
ului. VIALTIS este acum o
filială deţinută majoritar de
FDE A/S, dar rămâne o
companie independentă.
Companiile vor continua să
funcţioneze pe piaţă sub
mărci diferite, dar această

achiziţie va marca începutul
unui schimb de bune practici
şi al unei cooperări strânse
între specialiştii de bază ai
celor două companii. FDE şi
VIALTIS îşi confirmă poziţia
de forţă majoră pe piaţa
europeană a transportului
rutier de marfă, extinzându-şi
piaţa şi consolidând calitatea
serviciilor oferite:
recuperarea TVA-ului şi a
accizei pe combustibil,
carduri şi dispozitive de plată
a taxelor de autostradă şi a
taxelor rutiere, rezervări
pentru transportul cu
feribotul & transportul
feroviar, finanţare.

COMPANIA VIALTIS SARL A FOST
ACHIZIŢIONATĂ DE FDE

avut o scãdere cu 6,6%,
cauzatã de reducerea
înregistratã la comerþul cu
autovehicule (-13,8%) ºi la
întreþinerea ºi repararea
autovehiculelor (-3,3%).
Creºteri s-au consemnat la
comerþul cu motociclete, piese
ºi accesorii aferente;
întreþinerea ºi repararea
motocicletelor (+10,4%) ºi la
comerþul cu piese ºi accesorii
pentru autovehicule (+7,3%).
În primele ºapte luni ale
anului, volumul cifrei de
afaceri pentru comerþul cu
ridicata ºi cu amãnuntul,
întreþinerea ºi repararea
autovehiculelor ºi a
motocicletelor, serie brutã, a
scãzut cu 2,7%, din cauza
scãderilor înregistrate la
comerþul cu autovehicule
(-4,0%) ºi la comerþul cu piese
ºi accesorii pentru
autovehicule (-1,2%). Creºteri
s-au înregistrat la activitãþile
de întreþinere ºi reparare a
autovehiculelor (+0,9%) ºi la
comerþul cu motociclete, piese
ºi accesorii aferente;
întreþinerea ºi repararea
motocicletelor (+0,4%).

STIVEX 2012 SE
APROPIE

Stivex 2012 - Expoziþia de
stivuitoare, spaþii de depozitare,
sisteme de rafturi ºi accesorii
se va desfãºura în perioada 11
- 14 octombrie, la Romaero
Bãneasa. Pentru prima oarã,
companii ca Toyota, Still, CAT,
Vectra, Cemps, Terra Romania,
Proman Romania, Carpatlift,
Heli FLT, Lyft Systems, Industrial
Acces, Rãdãcini Equipment,
Wylze Logistic ºi multe altele se
întâlnesc într-un spaþiu special
dedicat, pentru a prezenta
publicului larg ultimele noutãþi
în ceea ce priveºte stivuitoarele
electrice sau motorizate,
sistemele de rafturi sau spaþii
de depozitare. La Stivex sunt
aºteptaþi peste 2.000 de
profesioniºti pe intralogisticã,
directori generali, manageri de
achiziþii, manageri de
logisticã/distribuþie,
dezvoltatori de afaceri,
reprezentanþi ai
departamentelor de stocare ºi
depozitare/utilaje de
manipularea materialelor,
ingineri etc.

100.000 DE COMPANII
DISPĂRUTE ÎN 3 ANI

România a pierdut, în perioada
de crizã, peste 400.000 de
salariaþi ºi 100.000 de
companii ºi a înregistrat
maximul ultimilor opt ani în
ceea ce priveºte rata ºomajului,
cu un maxim istoric în rândul
tinerilor (23,7%), rezultã
dintr-un studiu prezentat, în
septembrie, de Blocul Naþional
Sindical (BNS). Studiul, realizat
dupã intervievarea a peste
11.000 de persoane, a urmãrit
dinamica pieþei muncii în ultimii
3 ani. Tot în ultimii 3 ani,
aproximativ 914.000 de
persoane au participat la
programe de formare
profesionalã, 46,3% urmând
cursuri de
calificare/recalificare, iar
53,7%, pe cele de
perfecþionare/specializare.
Totuºi, cursurile de calificare ºi
recalificare sunt accesate în
special de persoane care sunt
deja ocupate (74%) ºi care au
declarat cã sunt angajate cu
contract de muncã permanent
(95%).
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RR omânia se înscrie în a -
ce eaºi strategie pe ca -
re grupul Main freight,
care a cum pã rat anul
trecut Wim Bosman, a

gândit-o pentru o pe ri oadã de
100 de ani, fiecare pas urmãrind
crearea de stabilitate ºi perfor -
man þã pentru clienþi, în ciuda in -
sta bilitãþii pieþei. Wim Bos man
Ro mânia a finalizat anul acesta
ex tinderea depozitului pro priu de
la Ploieºti cu 5.000 mp, su prafaþa
totalã operatã de com panie la
Crân gul lui Bot ajungând în pre -
zent la 15.000 mp. „Am demarat
lucrãrile de extindere a de pozitului
în luna septembrie a anului trecut,
bazându-ne pe fap tul cã structura
mo dularã a clãdirii ne permite ex -
tin derea cu unitãþi care reprezintã
multipli de 5.000 mp. Am luat de -
ci zia sã investim în aceastã di rec -
þie în urma previ ziu nilor clienþilor
care anunþau creºteri de volume,
în condiþiile în care 60% din ca -

pa citatea pe care o aveam era
deja ocupatã de clienþii existenþi“,
ne-a explicat Emil Ion, Managing
Director Wim Bosman Romania,
subliniind cã actualul cadru, chiar
dacã este unul instabil, este mai
bun decât cel din momentul în ca -
re Wim Bos man a decis sã inves -
teas cã în primii 10.000 mp. „Ex -
tin derea a venit ca un rãspuns
normal la ce rerea clienþilor: 5.000
mp spaþiu de depozitare, 12 do -
curi, o insta la þie de sprinklere, in -
sta laþii de se curitate ca în prima
par te de 10.000 mp, un spaþiu
de dicat ser vi ciilor cu valoare adã -
u gatã de 700 mp“, a continuat el. 

Investiţii pe
termen lung

Concret, depozitul Wim Bos -
man de la Ploieºti reprezintã o
copie la o altã scarã a centrelor
lo gistice Wim Bosman din Vestul
Eu ropei, beneficiind de toate
avan tajele ºi know-how-ul deþinut
de companie în domeniu. „Wim
Bos man are o anumitã viziune
asu pra spaþiului de depozitare
care oferã un grad ridicat de per -
for manþã. În plus, compania a con -
cesionat în urmã cu 7 ani o su -
prafaþã de 85.000 mp în cadrul
Parcului Industrial Ploieºti, pe

WWiimm  BBoossmmaann  

Un punct de stabilitate.
Un grup cu o strategie
pe 100 de ani
Într-o perioadă în care incertitudinea a devenit un
adevărat cuvânt de ordine, atât la nivel naţional, cât şi
european, Wim Bosman a creat, alături de Mainfreight, o
bază pentru a oferi clienţilor predictibilitate. Obiectivele
sunt înscrise într-o strategie pe termen lung, grupul
oferind astăzi soluţii pe toate continentele.

Emil Ion, Managing Director 
Wim Bosman Romania:

Grupul Mainfreight îºi propune, prin
intermediul holdingului Wim Bosman, sã

consolideze afacerile în Vestul Europei ºi sã le
dezvolte pe cele din Estul Europei.“

„
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care, ulterior, a cumpãrat-o. Pânã
în acest moment, nu am utilizat
mai mult de 30.000 mp, iar în a -
ceastã situaþie avem toate con -
di þiile pentru dezvoltare“, a apre -
ciat Emil Ion, precizând cã, pânã
la momentul achiziþiei Wim Bos -
man de cãtre Mainfreight, compa -
nia opera aproape în exlusivitate
în spaþii proprii. „Pânã în mo -
mentul în care a vândut compania,
domnul Bosman era un mare
adept al clãdirilor proprii, tocmai
pentru cã era foarte mândru de
ele, de afacerea lui, pe care a în -
cer cat sã o vândã unui grup cu o
viziune similarã“. 

Reamintim, Wim Bosman a
vândut afacerea anul trecut, când
a împlinit 70 de ani, pentru cã nu
avea urmaºi. „Din acest motiv, în
ultimii ani, a cãutat cu o deosebitã
grijã o companie care sã preia
gru pul ºi, de asemenea, sã asigure
o continuitate atât pentru angajaþi
cât ºi pentru clienþi: cu aceeaºi
atitudine, respect pentru valorile
principale ºi cu o viziune sã nã -
toasã ºi realistã asupra viitorului.
Compania care întruneºte toate
aceste condiþii este Mainfreight
din Noua Zeelandã“, se arãta în
co municatul care anunþa tranzac -
þia. În acel moment, Mainfreight
era prezent în Noua Zeelandã,
Australia, Asia ºi SUA, dar nu era
reprezentatã în Europa. „Lucrurile
sunt extrem de interesante. Main -
freight a plecat, de asemenea, în
anii '70, ca o afacere de familie
în Noua Zeelandã, concentrân -
du-se pe sea ºi airfreight. Prin
achi ziþii succesive, Mainfreight
deþine aproximativ 60-70% din

piaþa Noii Zeelande. Compania
este cotatã la bursã din 1996,
foarte intere san tã fiind viziunea
sa pe 100 de ani. Aceastã viziune
afirmã: sun tem tineri, reprezentãm
o com panie relativ recent înfiin -
þa tã, dar nu ne uitãm în spate, ci
la ce vom face în urmãtorii 100
de ani. În momentul de faþã, Main -
freight este una dintre cele mai
mari com panii de la bursa din
Auck land“, a mai arãtat Emil Ion.

O piaţă care mai
are multe de spus

În ceea ce priveºte piaþa româ -
neascã de logisticã, Managing
Directorul Wim Bosman a arãtat
cã prima jumãtate a acestui an nu
a fost una pozitivã, dupã ce ulti -
mele 6 luni din 2011 au fost
extrem de bune. „În acest climat,
s-au manifestat cãderi masive de
producþie faþã de previziuni, de
circa 30%. Am avut însã inclusiv
clienþi care au respectat previ ziu -
nile, înregistrând creºteri, reuºind
sã compensãm anumite pierderi
generate de alþi clienþi ºi sã ne
men þinem într-un trend bun. Din
pãcate, însã, nu pot face o esti -
ma re privind modul în care vor
evo lua lucrurile în partea a doua
a anului. Este aproape imposibil
sã spun cã se va întâmpla acelaºi
lu cru ca în 2011“. Emil Ion a su -
bli niat cã, mai ales în aceastã
perioadã, în care se manifestã o
creºtere a costurilor, clienþii devin
din ce în ce mai atenþi la cerinþe,
iar calitatea este cuvântul de or -
di ne. El s-a arãtat, totuºi, optimist
cu privire la perioada urmãtoare,

ex plicând cã inaugurarea au to -
strãzii Bucureºti - Ploieºti ar putea
reprezenta un pas în favoarea
logisticienilor care opereazã în
aceastã zonã. „Cred cã odatã lu -
crurile stabilizate pe piaþã, pot
func þiona din nou. Nu mã aºtept
la creºteri exponenþiale, dar în ur -
mãtorii 5 ani de la primul an de
stabilitate, se vor înregistra uºoare
creºteri, care vor fi de mare ajutor,
pentru cã vor readuce încrederea
în piaþã. Dupã aceea va exista po -
si bilitatea unei creºteri susþinute
timp de 3-4 ani“, a concluzionat
Emil Ion. 

Despre
Mainfreight

Furnizorul internaþional de ser -
vicii logistice ºi supply chain Main -
freight Limited deþine 166 centre
situate în Noua Zeelandã, Aus tra -
lia, Asia ºi SUA. Compania a fost
înfiinþatã în 1978 de cãtre Bruce
Plested, preºedinte executiv, ºi a
devenit furnizorul de servicii logis -
tice ºi de supply chain cel mai
important din Noua Zeelandã ºi
Aus tra lia. Mainfreight este, de
ase menea, foarte bine repre zen -
tatã prin centre proprii în China
ºi SUA, având intenþia sã îºi extin -
dã prezenþa în toate colþurile lumii,
aºa cum a fãcut-o ºi în Europa.

Despre Wim
Bosman Grup

Wim Bosman este un operator
de servicii logistice de tip 3PL,
ce se bazeazã pe o puternicã re -
þea europeanã ºi þine cont de ne -
voile specifice ale clienþilor re fe -
ri toare la depozitare, transport ºi
soluþii de distribuþie, combinate
cu o reþea de transport aerian ºi
na val. Grupul Wim Bosman a fost
fondat în anul 1963, având în pre -
zent 16 filiale în 7 þãri, 1.500 uni -
tãþi de transport proprii ºi mai mult
de 340.000 mp de depozitare. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Wim Bosman SRL
1992 - Compania Dijkman Ion Transport SRL a fost înfiinþatã în

Ploieºti. Activitãþi: Transport, comisionar vamal, depozitare;
1999 - Dijkman Ion Transport SRL devine membru al Grupului Wim

Bosman;
2005 - Realizarea depozitului din Parcul Industrial Ploieºti - Faza I

(10.000 mp) plus spaþii de birouri (1.000 mp) ;
2006 - Începe sã opereze sub numele de Wim Bosman SRL;
2010 - Obþinerea certificãrii AEO;
2012 - Extinderea spaþiului de depozitare (5.000 mp).

În primele 6 luni din
2012, volumele de

vânzãri au scãzut, în România,
cu aproximativ 20-30% faþã
de perioada similarã a anului
trecut. Reducerile consemnate
pe segmentul de transport au
fost mai importante pe plan
intern decât pe internaþional.“

„
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Echipamentele, un
drum către eficienţă

Schimbări în cererea clienţilor
2002 - primele tendinþe cãtre „One stop shopping” - stivuitoare ºi

rafturi de la acelaºi furnizor
2004 - Evoluþie de la depozitele vechi, la cele noi, cu înãlþimi mari ºi

pardoseli foarte bune = trecere de la stivuitoare ºi stackere la
reach-truck-uri ºi VNA-uri

2006 - Clienþii medii ºi mari încep sã caute soluþii tot mai moderne ºi
eficiente

2009 - Gândire pe termen mult mai scurt, cu orientare cãtre costuri
aparent cât mai mici, atât la achiziþia de produse cât ºi de servicii.

2012 - Solicitãri ale clienþilor de proiecte de consultanþã.

Poate că evoluţia pieţei de echipamente din ultimii 10 ani
este cel mai bine scoasă în evidenţă de drumul urmat de
către Toyota Material Handling, o companie care creează
trenduri pe piaţa autohtonă de profil.

„„PP iaþa de stivu i -
toa  re a evoluat
în 2002 de la
398 de uni -
tãþi/an în ia nu -

a rie, la 644 în decembrie“, îºi a -
minteºte Daniel Preda, directorul
general Toyota Material Handling,
precizând cã, dacã la sfârºitul
anului 2008, piaþa ajunsese la a -
proa pe 4.000 de unitãþi, în pre -
zent se ridicã la circa 2.000 de
uni tãþi/an.

„La începutul lui 2002, eram
o echipã de 7 oameni, adãugând
în cursul anului încã 5. Toþi cei 12
fac parte din echipa de astãzi, re -
pre zentând practic coloana ver -
te bralã a firmei“, a continuat Da -
niel Preda. Dacã în ianuarie 2002
cota de piaþã a companiei era de
8%, în decem brie ajunsese la
17,9%. De men þio nat cã, în acea
pe rioadã, „proiectul se colului” nu -

mã ra 26 de echipa men te… ºi a
im plicat primul sti vuitor trimis în
probe la client pentru o lunã. „Nu
fãcea nimeni «trial-uri» pe vremea
ace ea… fãceam zeci de drumuri
ºi discuþii despre aplicaþie“, a mai
arãtat Daniel Preda, precizând cã
2002 a însemnat prima ºi, din pã -
ca te, ultima ediþie a ExpoTrans &
Logisticã, þinutã la Romaero, un
loc mult mai potrivit pentru spe -
ci ficul echipamentelor decât
Romex po. „La acest târg am luat
prima da tã contact cu ARILOG!“.
Direc to rul general Toyota Material
Hand ling a subliniat cã, în acea
pe rioadã, se realiza foarte multã
muncã de pionerat, „promovând
con cepte noi precum Long Term
Rental, All In Maintenance sau
moto-ul nostru, potrivit cãruia nu
vindem sau re parãm echipamente,
ci gãsim cli en þilor cele mai bune
soluþii pentru aplicaþiile lor!“. 

O piaţă imatură,
birocraţie
excesivă dar o
echipă ca o familie

Directorul de vânzãri al com pa -
niei, Valentin Hord, îºi amin teºte, de
asemenea, cât a fost de dificil în
2002 sã se construiascã brandul
BT, care, ulterior, ajunsese sã aibã
o rezonanþã aproape mai mare de -
cât numele de Toyota în pia þa româ -
neascã. „Un altfel de challenge pe
care l-am avut la mo men tul schim -
bã rii numelui a fost sã lãmurim cli -
enþii cã suntem tot «oamenii de la
BiTi»“, a spus el, subliniind ima tu ri -
tatea pieþei de echipamente din acea
pe rioadã, chiar ºi în domeniul lo gis -
ticii. „Prin cipalii actori pe piaþã erau
«fa bricile privatizate», fabricile mo -
derne tip greenfield erau foarte rare
ºi la fel de rari erau logis ti cie nii, care
probabil, în acea pe ri oadã, luptau
sã educe piaþa cu con cepte de ex -
ter nalizare, supply chain ºi al te ele -
mente, care acum sunt la or di nea
zilei“, a explicat Valentin Hord.

Principalele probleme erau ri -
dicate de climatul economic di fi cil
mar cat de o birocraþie ex ce si vã. Nu -
mai dacã ne aducem amin te de im -
porturi, de cozile din vãmi, ob ser -
vãm cã sunt lucruri care au evo luat
ºi în bine în aceºti ani. Da niel Preda
rãmâne, însã, cu nos tal gia acelor
tim puri. „Vacanþa de 1 Mai am pe -
tre cut-o în echipa aproape completã
la mare, la Nep tun. Sun tem oarecum
nostalgici du pã acea perioadã, în
care fiind puþini, eram practic o fa -
milie, lucru mult mai dificil acum,
când suntem aproape 100“.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

O companie de referinţă pentru piaţa
românească

1996 - Se înfiinþeazã MHC Romania. Activitatea principalã a
companiei consta în distribuþia de echipamente de manipulat
marfã ºi asigurarea serviciilor aferente - stivuitoare marca
Hyster ºi echipamente pentru depozite BT. 

1998 - Concernul suedez BT Industries AB cumpãrã grupul MHC. 
2000 - Toyota achiziþioneazã BT Industries. 
2001 - Compania îºi schimbã numele în BT Internaþional Romania ºi

se mutã într-un sediu nou, cu un atelier bine dotat. 
2002 - BT Romania era deja lider de piaþã. Se face resimþitã prima

influenþã a grupului Toyota, marca de stivuitoare Hyster fiind
exclusã din gama de echipamente comercializate de BT
Romania.

2006 - Se începe comercializarea stivuitoarelor marca Toyota. 
2007-2008 - Se construieºte sediul actual al firmei, odatã cu

finalizarea cãruia se realizeazã ºi o schimbare a denumirii,
compania devenind Toyota Material Handling Romania.

2008 - prezent - Parte a grupului Toyota, lider de piaþã în domeniul
echipamentelor de manipulat marfã.
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Ziua Cargo: Ce metode ºi
instrumente se folosesc
cel mai des pentru
dezvoltarea unei strategii
proprii departamentului de
aprovizionare-logisticã?
Cristina Bleoca: Atunci când

dis cutãm despre logisticã, ter me -
nul cheie este COSTUL. Astfel,
toate activitãþile ºi procesele dez -
vol tate ºi implementate în cadrul
departamentului sunt axate pe
com ponenta de cost - fie cã dis -
cutãm de cel material (bani) sau
de cel imaterial (timp). Activitatea
de aprovizionare-logisticã presu -
pu ne un proces continuu de redu -
ce re a acestor costuri.

Ce rol joacã managementul
performanþei în
departamentul de
logisticã?
Managementul performanþei

are în departamentul de logisticã
un rol foarte important, nu doar prin
reducerea costului ci ºi prin rea li -
za rea unei balanþe optime, a unui
e chi libru între relaþia cu fur nizorii
ºi rezultatele obþinute în urma co -
la borãrii cu ei. Depar ta men tul de
apro vizionare-logisticã este în orice
com panie o verigã într-un lanþ de
apro vizionare: este în egalã mãsurã
în postura de cli ent faþã de furnizorii
sãi ºi de fur nizor pentru clienþii in -
terni ºi ex terni ai companiei. Tre bu -
ie, astfel, sã stãpâneascã foarte
bine ºi teh ni cile de aprovizionare
ºi pe cele de vânzare. 

Care sunt principalele
instrumente de
management al
performanþei folosite în
departamentul de
aprovizionare-logisticã? 
În majoritatea companiilor se

uti lizeazã ca instrumente indi ca to -
rii de performanþã specifici ac ti -
vitãþii de logisticã ºi un dash board
al departamentului, care în sumeazã

principalii indicatori ºi oferã ima gi -
nea de ansamblu. În funcþie de tipul
companiei, se pune accent pe com -
ponenta cost sau timp.

Care sunt cei mai comuni
trei KPIs pentru activitatea
de aprovizionare-logisticã?
Cei mai comuni KPIs sunt $

Cos turi de logisticã pentru bunuri
vândute, # Rotaþii ale stocurilor,
% Livrare la timp, la care aº adãu -
ga ºi % Calitatea livrãrii.

Ce beneficii ºi ce riscuri
presupune implementarea
lor?
Implementarea ºi folosirea de

KPIs aduce beneficii în depar ta -
mentul de logisticã ºi în compa -
ni ile furnizorilor. Ajutã la monito -
ri zarea stãrii interne a companiei
referitoare la capacitatea de li vra -
re la timp ºi de satisfacere a nevo -
ilor clienþilor ºi sunt un permanent
indicator de evaluare a serviciilor
furnizorilor. Acest fapt permite
ofe rirea unui feedback continuu
în vederea fundamentãrii relaþiilor
cu furnizorii. Riscul principal pe
care îl prezintã KPIs este con cen -
trarea pe acþiuni reactive - moni -
torizare în locul celor proactive -
iniþiative ºi strategii de dezvoltare.

Care sunt caracteristicile
ce definesc profilul unui
„bun furnizor”?
Cea mai potrivitã abordare în

re laþia cu furnizorii pare sã fie cea
a managementului performanþei
ca re subliniazã eficienþa activitãþii.

A ceasta presupune o abordare stra -
tegicã a relaþiei cu furnizorii. Cred
cã cel mai bun furnizor este cel efi -
cient, nu cel mai ieftin! Din punctul
meu de vedere, furnizorul este un
partener de încredere, flexibil ºi
pro activ, fiind preocupat con stant
de dezvoltarea ºi îmbu nãtãþirea
relaþiei cu clienþii lui.

Cum se prezintã piaþa de
pregãtire în domeniul
managementului
performanþei pentru
sectorul logistic ºi ce
oportunitãþi de instruire
existã?
La momentul actual, cursuri de

pregãtire ºi perfecþionare în mana -
ge mentul lanþului logistic sau al
relaþiilor cu furnizorii se re gã sesc
în portofoliul mai multor com panii
de training, site-uri de profil.

Care sunt temele pe care
un curs de pregãtire pe
tema managementul
performanþei pentru
profesioniºtii în supply
chain ar trebui sã le
abordeze?
În afarã de temele generale in -

cluse în agenda unui curs de supply
chain, cred cã este ne ce sa rã accen -
tua rea dezvoltãrii stra te gice cu fur -
ni zorii, crearea pre mi selor ºi dezvol -
tarea acestor rela þii. Strâns le gate
sunt în acest con text teh ni cile de
analizã a per formanþei acti vi tãþii de
aprovi zio na re-logisticã ºi a me to -
de lor de evaluare a furnizorilor.

Managementul
performanţei în
aprovizionare-
logistică
Ce provocări revin managementului performanţei
în departamentul de aprovizionare-logistică?
Despre aceasta am discutat cu Cristina Bleoca,
Purchasing Manager, Heinrig Impex.
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Cu o experienþã de peste 8 ani în domeniul aprovizionãrii ºi achiziþiilor
în companii din domeniul automotive ºi FMCG, Cristina Bleoca este un
manager specializat în achiziþii ºi managementul lanþului logistic. Este
colaborator Acumen Integrat ºi trainerul cursului deschis „Abordarea
strategicã a proceselor de Aprovizionare-Logisticã”, ce va avea loc în
perioada 8-9 octombrie 2012, Bucureºti.
De asemenea, pentru completarea informaþiilor în domeniul
managementului ºi mãsurãrii performanþei la nivel operaþional, sunteþi
invitaþi sã participaþi la evenimentul „Conferinþa Managementul
Performanþei în România”, ediþia a 2-a, 25-27 octombrie 2012, Sibiu.
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Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 34)

Întrebările lunii AUGUST (etapa 33) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTR

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe 7
octombrie, prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de răspuns

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

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

Câştigătorii ediţiei din
septembrie şi variantele corecte

de răspuns vor fi publicate în
numărul din octombrie al revistei

ZIUA CARGO.

GTI

1. Cross-docking-ul este
operaţiunea de:

a. Reverse logistics
b. Mutarea produselor fără a trece

prin depozit - CORECT
c. Prelevarea comenzilor pe zone
d. Inspecţia mărfurilor
e. Lucruri fungibile şi consumptibile.
2. Care este scopul contractului

de depozit?
a. Preluarea lucrului depozitat;

b. Vânzarea lucrului depozitat la
momentul oportun;

c. Conservarea lucrului depozitat, în
vederea restituirii lui, în natură, la
cererea deponentului; - CORECT

d. Conservarea lucrului depozitat, în
vederea vânzării lui de către
depozitar;

3. Contractul de 3PL este
contractul în care:

a. Furnizorul de servicii logistice

(LSP) se obligă să execute, pe
riscul său şi în mod independent,
pentru client anumite lucrări din
domeniul logistic în schimbul
unui preţ; - CORECT

b. Furnizorul de servicii logistice
(3PL) se obligă să execute
diverse servicii pentru client;

c. Furnizorul de servicii logistice
(3PL) se obligă să execute numai
servicii de depozitare pentru
client.

1. Clasificarea ABC presupune că:
a. nu este important să se monitorizeze

în primul rând articolele care în
valoare globală sunt mai scumpe

b. produsele aflate în stoc se împart în
trei categorii pe baza volumelor
anuale vândute

c. produsele se depozitează în ordine
alfabetică

d. produsele se livrează în ordine
alfabetică

2. Coeficientul de rotaţie a stocului
este calculat prin:

a. Împărţirea costurilor mărfurilor

vândute la valoarea medie a stocului 
b. Împărţirea costurilor mărfurilor

vândute la valoarea iniţială a
stocului

c. Împărţirea costurilor mărfurilor
vândute la valoarea finală a stocului

d. Împărţirea stocului la valoarea
mărfurilor vândute

3. TQM înseamnă:
a. managementul performanţei
b. managementul dezvoltării resurselor

umane
c. managementul costurilor
d. managementul calităţii totale

HENKEL

C
O

N
C
U

R
S

Câştigătorii lunii AUGUST
Anna-Maria Cicu, Alin Valentin Bucur şi Marius Ionuţ Sorlescu
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 36 de concurenţi care au
răspuns corect la întrebările lunii august, cea de a 33-a etapă a
concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect
Adrian Preda, Adrian Vlase, Paul Uzdriş, Alexandra Buzoianu, Gelu Uzdiş,
Mihaela Ionel, Alin-Valentin Bucur, Florin Ceangu, Adina Gabriela Ionel,
Horia Bărdeanu, Valeria Matei, Anda-Maria Mat, Roxana Pistolea, Marius
Ionuţ Sorlescu, Ana-Maria Cicu, Radu Chertif, Robert Hrabal, Ulsan Iulia,
Roxana Mihaela Alecu, Rodica Hărănguş, Oana Ciortea, Florentina Elena
Dragomir, Carmen Marinache, Diana Venin, Adina Bănescu, Ana Maria
Irimia, Mircea Stefan Nicolescu, Anica Berce, Adrian Ionuţ Popescu,
Laura Andrei, Raluca Gabriela Zăbavă, Florin Mugurel Ungureanu, Mirela
Penciu, Silviu Pătraşcu, Kis Tunde şi Simona Marilena Neacşu.

Concursul de cunoştinţe
generale în domeniul logisticii

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

continuă cu etapa a 34-a. În
fiecare lună, publicăm 3

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

publicităţii variantele corecte
de răspuns. Câştigătorii sunt
stabiliţi prin tragere la sorţi

dintre persoanele care
răspund corect.

M~SOAR~-}I
cuno[tin]ele de logistic`! (34)
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CHINEZII, INTERESAŢI
DE AUTOSTRADA
SUSPENDATĂ 

O delegaþie a firmei de
construcþii China Communication
Constructions Company Limited
s-a întâlnit, la sediul Primãriei
Municipiului Bucureºti (PMB), cu
Sorin Oprescu, primarul general,
care i-a prezentat proiectul
Autostrãzii Urbane - Lacul Morii -
Colentina, cunoscutã drept
„autostrada suspendatã”. Edilul a
arãtat cã municipalitatea este
interesatã sã demareze aceastã
lucrare complexã în parteneriat
public-privat ºi cã membrii
Consiliului General al Municipiu -
lui Bucureºti (CGMB) au aprobat
proiectul în valoare de 1,5 miliar -
de de euro. Song Debin,
managerul CCCC International, a
anunþat cã a fost deja iniþiatã
procedura de analizã a docu -
men taþiei primite, urmând a
transmite PMB propunerea pri -
vind realizarea proiectului. Potrivit
PMB, China Communication
Constructions Company Limited
este una dintre companiile de
top în domeniul designului ºi
construcþiei de autostrãzi ºi po -
duri, cu 81 de filiale în 70 de þãri.

CNADNR A CÂŞTIGAT
PROCESUL CU ALPINE
MAYREDER BAU GMBH

CNADNR a câºtigat procesul
intentat de firma Alpine Mayreder
Bau GmbH pentru proiectul
„Lãrgirea DN 1 la 6 benzi, între
Pasajul Otopeni ºi Aeroportul
„Henri Coandã”, în care construc -
torul a solicitat compensãri
financiare suplimentare de
946.168,40 euro. Banii au fost

invocaþi pentru întârzieri în
predarea amplasamentului, în
aprobarea anumitor proiecte ºi
pentru vremea nefavorabilã.
Pretenþiile financiare au fost
susþinute ºi de firma de
consultanþã Inocsa Ingenieria.
Însã CNADNR nu numai cã nu
trebuie sã dea aceºti bani, ci va
primi de la constructor 57.680,34
euro. Ovidiu Silaghi, ministrul
Transporturilor, a transmis un
avertisment cãtre toþi construc -
torii sã nu mai apeleze la astfel
de artificii juridice, întrucât nu vor
avea câºtig de cauzã în instanþã.
„Atrag atenþia firmelor de
construcþii de infrastructurã de
transport care ºi-au fãcut un
prost obicei în a emite nenumã -
rate pretenþii privind extensii
nejustificate de timp ºi de bani,
cã ministerul ºi CNADNR vor
utiliza toate cãile legale pentru a
lupta în instanþã împotriva
acestor pretenþii”, a spus
ministrul. Contractul de lãrgire a
DN 1 la 3 benzi pe sens, între
Centura Bucureºti ºi Aeroportul
„Henri Coandã”, a fost semnat în
luna noiembrie 2003, lucrãrile
fiind finalizate abia în iunie 2006.

22 DE ŞANTIERE
FEROVIARE 

CNCF „CFR” SA informeazã cã, în
prezent, la nivel naþional, se
desfãºoarã lucrãri de reabilitare
ºi modernizare a infrastructurii
feroviare pe ºase tronsoane
feroviare (204,8 km cale dublã),
în 14 staþii de cale feratã ºi 5
tuneluri feroviare, aflate pe
Coridorul IV paneuropean.
Valoarea totalã a contractelor
semnate pentru execuþia lucrãri -
lor de reabilitare ºi modernizare a
infrastructurii feroviare ºi
supervizare, aferente proiectelor

din POS-T 2007-2013, se ridicã
la 5.869.700.020,91 lei,
contribuþia CE fiind de 85%, prin
Fondul de Coeziune, respectiv
69,25%, prin fonduri nerambur -
sabile, ºi Buget de stat cu o cotã
de 15%, respectiv 30,75%.
Valoarea investiþiilor alocate de
CFR SA, pentru proiectele POS-T,
în primele nouã luni ale acestui
an se ridicã la 876.904.394,94
lei. Valoarea plãþilor efectuate de
CFR SA în perioada 2009-2012,
pentru proiectele din cadrul POS-
T, este de 878.600.552,64 lei, din
care 876.904.394,94 lei repre -
zintã investiþiile alocate în
perioa da ianuarie-septembrie
2012 ºi 1.696.157,70 lei plãþi
efectuate în perioada ianuarie
2009-decembrie 2011. Lucrãrile
de reabilitare ºi modernizare a
infrastructurii feroviare, aflate în
curs de execuþie pe cele 22 de
ºantiere feroviare, urmeazã a fi
finalizate în perioada 2013-2015
ºi au drept scop creºterea vitezei
de circulaþie a trenurilor, sporirea
gradului de siguranþã ºi de
confort ºi reducerea timpului de
cãlãtorie.

7 TRONSOANE DE CALE
FERATĂ, LA LICITAŢIE

CNCF „CFR” SA organizeazã în
septembrie licitaþie deschisã
pentru lucrãri de reparaþii pe 7
intervale de staþie aflate pe raza
de activitate a Sucursalei CREIR
Galaþi. Valoarea totalã estimatã a
lucrãrilor este de 1.730.211,48
lei, fãrã TVA, iar sursa de finanþare
este de la bugetul de stat.
Lucrãrile de reparaþii curente,
care au ca principal scop
ridicarea restricþiilor ºi sporirea
vitezei de circulaþie a trenurilor,
se vor desfãºura pe urmãtoarele
intervale de staþie:
LOT I: în staþiile Inoteºti ºi Cilibia
LOT II: între staþiile Barboºi
Cãlãtori - ªendreni (firul I), km
309+850-304+700
LOT III: între staþiile Barboºi
Cãlãtori - ªendreni (firul II), km
309+850-304+700
LOT IV: între staþiile Barboºi
Cãlãtori - Barboºi Port, km
0+000 - 4+700
LOT V: între staþiile Cireºu - Fãurei
(firul II), km 10+700 - 12+500
LOT VI: între staþiile Tg Ocna -
Dofteana, km 54+872 - 55+042,
în Tunel Salina
LOT VII: între staþiile Oneºti - Tg
Ocna km 41+000 - 42+000
Durata contractului este de 3 luni
de la atribuire.

CNADNR a semnat cu
asocierea SC Tehnologica
Radion SRL - SC Consitrans
SRL - SC PRO Cons XXI SRL
contractul de proiectare ºi
execuþie a modernizãrii
tronsonului II al Centurii
rutiere a Bucureºtilor, de circa
11 km, între A1 - DN 7 ºi DN
2 - A2: sectorul DN 2 (km
12+300) - A2 (km 23+750).
Investiþia, în valoare de
188.988.087,32 lei (fãrã TVA),
va fi suportatã din bugetul de

stat. Proiectarea va dura 90
zile, execuþia - 450 de zile, iar
garanþia lucrãrilor va fi de 48
de luni, informeazã CNADNR.

189 MILIOANE LEI PENTRU LOTUL II
AL CENTURII CAPITALEI
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a vând pretenþii foarte mari de la
via þã, stilul lor fiind unul liniºtit:
„dacã am ce pune pe masã ºi e
soa re afarã, sunt fericit”. Soare
este mai tot timpul, rãmâne prima
condiþie sã fie îndeplinitã, care
da toritã ajutoarelor de ºomaj ºi a
altora sociale, în multe cazuri e
rezolvatã.

Cum aþi gãsit România,
dupã doi ani de când aþi
decis sã plecaþi? Cum vi se
pare în comparaþie cu
Spania?
România mea este Bucureºtiul

de fapt, nu pot sã vorbesc la nivel
general, ci doar în Bucureºti unde
am fãcut construcþii. Faþã de
2010, mi se pare o îmbunãtãþire,
un nu mãr mai mare de clienþi, de
oameni interesaþi în construcþia
unei case sau a unui bloculeþ de
apar ta men te. Preþurile la ma te -
ria le au coborât semnificativ, la
ma noperã au rãmas oarecum con -
stan te, nu poþi sã scazi sub un
anu me nivel în ceea ce priveºte
mun citorii, pentru cã nu s-ar mai

pu tea întreþine. Profi tu rile, pro -
cen tual, nu sunt neapãrat mai
mari, pentru cã toatã lumea ºtie
preþurile acum, toatã lumea e
aten  tã la orice leu în plus la kilo -
gram de fier de exemplu, dar a -
vând mai mulþi clienþi, teoretic, ar
rezulta mai multe lucrãri. Cred cã
este o îmbunãtãþire faþã de pe ri -
oa da similarã din 2010, o creºtere
uºoarã.

În România, spre deosebire
de Spania, existã constanþã. Dacã
în Spania te bucuri cã ai gãsit o
lu crare din care ai un profit de
5.000 de euro sã spunem, im por -
tant e când o gãseºti pe urmã -
toa rea, pentru cã intervalul de
„stat la soare” dintre lucrãri este
foar te mare, ºi de câteva luni chiar,
astfel încât media lunarã a ve ni -
turilor scade considerabil. 

Cum credeþi cã vor evolua
lucrurile pe piaþa
româneascã a
construcþiilor?
Dacã se menþine aceeaºi creº -

te re uºoarã, este în regulã, con -

struc  torii se vor putea descurca
bine. Personal, cred cã se va men -
þine, cel puþin în zona Bucureºti-
Il fov. Nu va mai exista boom-ul
de acum 6 ani, nu cred cã noi îl
vom mai prinde în viaþa aceasta,
dar o creº tere naturalã, sãnãtoasã,
cred cã va fi în anii urmãtori. Ce
era de prãbuºit, s-a prãbuºit deja,
singurele scã deri cred cã vor fi
doar pe seg men tul aparta men te -
lor vechi din cartiere, care încã îºi
menþin pre þu rile ridicate com p a -
ra tiv cu apar ta mentele noi din
aceleaºi zone.

Relaþia client - constructor
s-a schimbat?
Relaþia constructor - client

este amelioratã faþã de 2010
când se simþea criza ºi con struc -
to rii erau disperaþi, iar clienþii pu -
þini ºi stresaþi cu cheltuielile. Parcã
s-au mai liniºtit cu toþii, nu mai
sunt precum ºoarecele ºi pisica,
dar nici ca douã pisici... E o relaþie
de normalitate cred.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Ziua Cargo: Cum aratã în
acest moment piaþa
spaniolã de construcþii?
Adrian Bleau: Piaþa spaniolã

de construcþii este un adevãrat
de zastru în acest moment, nu ºtiu
cãtre ce stadiu ar mai putea invo -
lua, dar tot în jos merge. Dacã în
2010 se spunea cã a fost cel mai
prost an, în 2011 s-a vehiculat
ace eaºi afirmaþie, toþi apreciind
cã, de fapt, în 2010, era încã bine.
Iar acum, în 2012, situaþia se re -
petã. Spaniolii au construit în pe -
rioada de boom pentru câteva
zeci de ani, fapt reflectat în si tua -
þia actualã. Cu cât mergi pe coastã
spre sudul Spaniei, întâlneºti mai
multe cartiere întregi, finalizate
sau nu, de vânzare, iar când spun
cartier, mã refer la o zonã de mã -
ri mea Piperei, nu la 20 de case
cu o strãduþã pe mijloc, denumite
în România „cartiere rezidenþiale”.
Nu pot sã nu remarc însã aspectul
fru mos, unitar ºi deosebit de în -
gri jit al construcþiilor spaniole. De
asemenea, respectarea fãrã nici
o încercare de derogare, a indi -

ca torilor urbanistici stabiliþi de
pri mãrie. De exemplu, în oraºul în
care am locuit, în provincia Ali -
can te, existã o zonalitate a clã di -
rilor. P+1 se putea construi casã
in dividualã pe teren de minim
1.000 de mp, P+2+M era maxim
cât obþineai pentru un bloc, în
zona de blocuri fireºte, dar pe un
teren de 1.500 mp minim. Absolut
nici o clãdire nu era sãritã din indi -
ca tori, pentru cã se risca de mo -
larea, neavând posibilitatea de a
face PUD, PUZ ºi alte metode de
a ocoli Planul Urbanistic General.
Un aspect unitar extraordinar de
plãcut, partea neplãcutã reprezen -
tând-o lipsa locuitorilor ºi miile
de bannere „de vânzare” sau „de
închiriat”.

Din ce trãiesc astãzi
firmele spaniole de
construcþii? Existã o
schimbare de opticã pe
aceastã piaþã?
Firmele spaniole mari de con -

strucþii îºi mutã încet-încet ac ti vi -

ta tea cãtre alte þãri în UE sau mai
trãiesc din contractele cu statul.
Contractele cu statul, cu primãriile
mai aduc venituri probabil bune.
Firmele mici s-au transformat în
per soane fizice autorizate ºi se
ocu pã cu lucrãri mici de între þi -
nere, reparaþii ºi alte „ciubucuri”.
Preþurile materialelor sunt uºor
mai mari decât în România, maxim
10% în plus. Unele sunt însã mai
mici, de exemplu cãrãmida sau
ce ramica. Per total, necesarul de
ma teriale pentru o casã în Spania
conduce la costuri similare celor
din România, structura caselor
este mult mai uºoarã, nefiind o
zonã seismicã, fierul folosit este
sub jumãtate din ce se calculeazã
la structurile de la noi din þarã.
Manoperele sunt în continuare
foarte scumpe, cam de 4-5 ori
mai mari decât în România, în une -
le cazuri chiar mai mult, astfel cã,
în ciuda faptului cã nu au decât
lucrãri mici, mulþi încã reuºesc sã
supravieþuiascã. Aici mai intervine
un aspect, ce þine de spanioli, fap -
tul cã se mulþumesc cu venituri
care sã le asigure traiul zilnic, ne -

Spania, un adevărat
dezastru în
construcţii
Nu sunt statistici fără
conţinut, ci imaginea pe viu
surprinsă de un om de
afaceri român, care, timp de
doi ani, a încercat să
activeze în sectorul de
construcţii în Spania. Întors
în România cu convingerea
că aici este mai bine decât
acolo, Adrian Bleau,
director general al
companiei Lemon Villa, ne-a
ajutat să aflăm mai multe
din interiorul pieţei
spaniole de profil, în
comparaţie cu cea
autohtonă.

Lemon Villa realizeazã construcþii structuri, zidãrie, case la roºu,
instalaþii, amenajãri, finisaje, proiectare, design, precum ºi amenajãri
curþi. Printre lucrãrile realizate de companie se numãrã restaurantul
franþuzesc La Bonne Bouche sau City Grill din centrul vechi al
Bucureºtiului, blocuri de locuit ºi case individuale.

Anul curent este de fiecare
datã mai rãu decât cel
anterior pentru piaþa spaniolã
a construcþiilor ºi
imobiliarelor.

Dezvoltatori imobiliari practic
nu mai existã în Spania,
bãncile având la vânzare circa
1 milion de locuinþe executate
de la populaþie sau de la
dezvoltatori.

Manopera este de 4-5 ori mai
scumpã în Spania, dar pot
trece luni de zile fãrã a avea o
lucrare.

Adaosurile sunt mai mici în
România, dar constanþa
lucrãrilor compenseazã
lucrurile.



Istoric

Originile clãdirilor de tip Earth -
ship dateazã din anii 70 ai seco -
lu lui trecut. Mike Reynolds, fon -
dato rul companiei Earthship
Bio tecture, a dorit sã creeze o ca -
sã care sã îndeplineascã trei mi -
siuni prin ci pa le. În primul rând, sã
aibã o arhi tec turã sustenabilã, fo -
losind ma te riale naturale ºi reci -
cla te pe cât po sibil. În al doilea
rând, sã se ba zeze pe surse na -
tu rale de energie ºi sã fie indepen -
dente de reþelele centralizate
elec trice ºi de apã. În fine, trebuie
sã fie fezabile din punct de vedere
economic pentru o persoanã de
condiþie medie care nu deþine cu -
noº tinþe specializate în do me niul
construcþiilor. 

Viziunea lui Reynolds s-a con -
cre tizat sub forma caselor din an -

UU n Earthship este, în ge -
neral, o construcþie au -
to nomã care mini mi -
zeazã dependenþa de
utilitãþile publice sau

combustibili fosili, utilizând resur -
sele locale disponibile, în special
energia solarã. De exemplu, fe res -
trele de pe zidurile cele mai ex puse
luminii solare sunt con cepute nu

numai pentru a permite luminarea
naturalã a interiorului, ci ºi pentru
încãlzire, iar clãdirile au, de obicei.
o formã de pot coa vã, pentru a
maximiza lumina ºi încãlzirea solarã
- un câºtig pe timpul lunilor de iarnã.
Zidurile groase interioare asigurã
masa ter malã care regleazã pe cale
na turalã temperatura la interior atât
vara, cât ºi iarna. 

Zidurile interioare care nu sunt
de rezistenþã sunt, de multe ori,
realizate dintr-un fagure de cutii
de tablã (de bãuturi sau conserve)
ºi poartã „porecla” de „pereþi de
ti nichea”. Acestea sunt, de obicei,
tencuite cu stuc. Acoperiºul unui
Earthship este pu ternic izolat, de
cele mai multe ori cu douã straturi
de izolaþie poli-iso.
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Earthship este un tip de casă solară pasivă construită din
materiale naturale şi reciclate. Proiectate şi introduse pe
piaţă de către compania Earthship Biotecture din Taos,
New Mexico, aceste case sunt construcţii autonome, de
regulă realizate din... anvelope uzate umplute cu pământ,
utilizând principiul construcţiei de masă termală, pentru
a regla în mod natural temperatura din interior. De
asemenea, acestea dispun şi de un sistem de ventilaţie
special. 

velope uzate, în formã de U, exis -
tente în prezent. Ca ºi concept,
Earthship nu se limiteazã la anve -
lope, ci prevede utilizarea oricãrui
material dens care are potenþial
de conservare a masei termale,
cum ar fi cimentul, sacii cu pã -
mânt, chirpiciul sau piatra. 

Dar anvelopele rãmân, totuºi,
parte a definiþiei unui Earthship
clasic, în special datoritã faptului
cã sunt mai accesibile decât alte
materiale oamenilor obiºnuiþi. An -
ve lopele uzate sunt uºor de pro -
cu rat ºi reciclarea acestora sub
for ma amintitã poate constitui una
dintre cele mai bune idei de uti -
li zare a unui material care impune
probleme importante de protecþie
a mediului. În plus, metoda prin
care sunt transformate în „cãrã -
mizi”, umplerea lor cu pãmânt,
este simplã ºi ºi-o poate permite
oricine. 

Construcþia zidurilor din anve -
lo pe se realizeazã de obicei de e -
chipe de câte douã persoane: una
sapã pentru procurarea pã mân tului,
vãrsându-l în anvelopã, a doua
persoanã utilizând un baros pentru
a tasa pãmântul în pneu, miºcân -
du-se circular în jurul acestuia, pen -
tru a egaliza nivelul de pãmânt.
Aces te „cãrãmizi” se realizeazã,
de obicei, la faþa lo cu lui pentru cã,
dacã sunt bine rea lizate, pot cântãri
pânã la 400 kg bucata ºi este dificil
sã le trans porþi. 

Un alt avantaj al anvelopelor
astfel pregãtite este faptul cã pot
suporta o încãrcãturã mare ºi sunt
rezistente la foc. Fiind atât de
„îndesate” cu pãmânt, nu iau foc.
Un exemplu ar fi faptul cã, în
1996, dupã un incendiu masiv
într-o zonã din New Mexico, a fost
des coperit un Earthship relativ
intact, în timp ce multe case con -
ven þionale au fost distruse. 

În prezent, multe case de tip
Earthship sunt în utilizare în fie -

care stat din SUA, precum ºi în
mul te þãri europene. Utilizarea
izolã rilor exterioare zidurilor din
anve lope, care nu era prevãzutã
în proiectele iniþiale, îmbunã tã -
þeº te viabilitatea acestor con -
struc þii în orice tip de climã, fãrã
a afecta durabilitatea lor. Iar con -
strucþia acestor case continuã
pes te tot în lume, fiind din ce în
ce mai populare. 

Alimentarea cu
apă

Aºa cum am amintit, pentru a
putea fi viabil, un Earthship tre bu -
ie sã fie capabil sã asigure trei
sis teme: apã, electricitate ºi clima -
ti zare. 

Earthship-urile sunt proiectate
sã capteze ºi sã foloseascã apa
din mediul local înconjurãtor, ploa -
ie, zãpadã ºi condesare. Apa de
pe acoperiº este canalizatã prin -
tr-un sistem de jgheaburi ºi colec -
tatã într-o cisternã. Cisternele sunt
poziþionate astfel încât sã ali men -
teze gravitaþional un modul de
organizare care filtreazã bacteriile
ºi contaminanþii ºi face apa po ta -
bilã. Acest modul constã din filtre
ºi o pompã care „împinge” apa
într-un rezervor convenþional ce
cre ea zã presiune la robinet. 

Apa colectatã astfel este folo -
si tã pentru orice aplicaþie cas nicã,
în afara curãþãrii wc-urilor. Apa
pen tru toalete a mai fost fo lo sitã
cel puþin o datã, fiind în mod
obiºnuit apã rezidualã filtratã de
la chiuvete ºi duº, purtând numele
de „apã gri”. 

Apa gri, adicã apã folositã,
care nu mai este potabilã, poate
fi uti lizatã într-o mul ti tudine de
scopuri. Înainte de a putea fi refo -
lo sitã, trece prin tr-un filtru de grã -
sime ºi particule ºi prin tr-o celulã
botanicã (o ma ºi nã de digestie în
miniaturã). Po tri vit lui Rey nolds,
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oxigenarea, fil trarea, trans piraþia
ºi bacteriile din celulã ajutã la
curãþarea apei. În ca drul ce lulei,
filtrarea se rea li zea zã prin trecerea
apei printr-o mix turã de pietriº ºi
rãdãcini de plante. Datoritã naturii
acestor plante, apei i se adaugã
oxigen ºi i se înlãturã azotul. Apa
utilizatã de plante este „trans pi -
ratã” în vârf, ajutând la creºterea
gradului de umiditate din aer. În
ce lulã, se vor dezvolta bacterii
care vor cu rãþa apa în mod natural.
Apa din partea inferioarã a celulei
este di  ri jatã apoi printr-un filtru
ºi co lec tatã într-un rezervor sau
într-o fân tânã, apoi trecutã printr-
un alt sistem ºi folositã la trasul
apei la toaletã. 

O altã categorie este apa nea -
grã, care a fost folositã deja la
trasul apei. Aceasta nu a fost pre -
vã zutã iniþial, variantele incipiente
de Earth ship descurajând utili za -
rea toalete lor convenþionale. Dar,
cu noul sis tem de tratare a apei
gri dezvoltat de Reynolds, siste -
mul general de aprovizionare cu
apã a fost repro iec tat. 

În cadrul acestui sistem, apa
neagrã nu este refolositã în cadrul
casei, ci este trimisã într-un tanc
sep tic solar, care poartã denu mi -
rea de „incubator”. Este vorba de -
spre un rezervor încãlzit solar, cu
o fereastrã spre Sud, care pãs -
trea zã cãldura ºi este izolat pentru

a sprijini procesul anaerob. Apa
din incubator este canalizatã cãtre
un câmp exterior ºi apoi cãtre
spaþii împrejmuite cu beton, în care
au fost puse plante. Aceste ce lule
sunt similare cu celula bo ta nicã
folositã în tratamentul apei gri ºi
sunt, de obicei, poziþionate în faþa
ºi sub ferestrele unui Earth ship.
În cazul în care nu este po sibilã
uti li zarea toaletelor cu apã, sunt
propuse toalete uscate so lare. 

Spaþiul care conþine modulul
de apã, pompa de apã gri, tancul
de presiune, primul set de baterii
ºi modulul electric este, de regulã,
o încãpere micuþã care poartã
numele de „pachet de sistem”. 

Electricitatea

Majoritatea energiei electrice
folosite într-un Earthship este
solarã ºi eolianã, generatã prin
intermediul unor panouri foto vol -
ta ice sau al unor turbine ºi stocate
în diferite tipuri de baterii, pãs -
tra te, de obicei, pe acoperiº, într-o
încãpere special prevãzutã. Se
poate obþine energie suplimen -
ta rã prin intermediul unor gene -
ra toare pe benzinã sau prin in te -
grarea în reþeaua convenþionalã,
dar aceste soluþii nu sunt tocmai
în spiritul unui Earthship. 

Pentru utilizarea AC, curentul
din baterii este convertit cu ajuto -

rul unui modul de organizare a
energiei, un sistem prefabricat
oferit de Earthship Biotecture,
care poate fi ataºat pur ºi simplu
de un perete al casei. Energia fur -
nizatã de sistem poate fi folositã
pentru alimentarea oricãrui tip de
aparaturã electrocasnicã ºi elec -
tro nicã, maºini de spãlat, com pu -
tere, aparate de bucãtãrie, aspi -
ra toare etc. În mod ideal, energia
electricã în Earthship nu e folositã
la încãlzire sau rãcire.

ªi pentru cã tot am pomenit
de climatizarea interioarã, în
principal un Earthship încearcã sã
profite de proprietãþile de masã
ter malã ºi de încãlzire solarã. Prin -
tre altele, se folosesc ferestre de
dimensiuni mari, cu parasolare
inte grate, luminatoare ºi dispo -
zitive de captare a cãldurii solare. 

Pereþii din anvelope nu numai
cã susþin acoperiºul, ci oferã, aºa
cum am amintit, o masã termalã
care va absorbi cãldura ziua ºi o
va radia pe timpul nopþii, men -
þinând o temperaturã confortabilã
la interior pe tot parcursul zilei. 

În plus, pentru a creºte masa
termalã, unele Earthship-uri pot
fi sãpate în pãmânt ºi, dacã sunt
îngropate suficient de adânc, pot
beneficia de temperatura stabilã
a solului. 

Soarele poate asigura încãl -
zi rea, ventilaþia ºi iluminarea, iar
pen tru a profita de asta, un Earth -
ship are peretele principal cãtre
Sud ºi fãcut în majoritate din pa -
nouri de sticlã. Ventilaþia poate fi
asiguratã prin curentul de aer rea -
lizat între o fereastrã principalã ºi
un luminator de pe acoperiº.
Pentru cã aerul cald are tendinþa
de a se ridica, sistemul creeazã
un flux de aer stabil - intrã aer mai
rãcoros, iese aerul cald. 

Cu toate cã arhitectura unui
Earthship este foarte bine gânditã,
având în vedere dependenþa de
echilibrul dintre încãlzirea solarã
ºi capacitatea pereþilor ºi a sub -
so lului de a stoca ºi transporta
cãl dura, pot apãrea ºi probleme,
su pra încãlziri sau pierderi de cãl -
durã semnificative. 

Încheiem prin a spune cã Mi -
chael Reynolds a introdus, la înce -
pu tul anilor 2000, conceptul de
Earthship ºi în Europa, la ora
actualã fiind astfel de case în Ma -
rea Britanie, Belgia, Olanda, Fran -
þa, Spania, Portugalia, Suedia, Es -
to nia ºi Republica Cehã. Pe când
unul (sau mai multe) ºi în Ro mâ -
nia? 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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RATB 
MONITORIZEAZĂ
MOTORINA 

Regia Autonomã de Transport
Bucureºti (RATB) a introdus un
nou sistem de alimentare cu
combustibil a autobuzelor,
capabil sã monitorizeze ºi sã
gestioneze traseul
carburantului de la furnizor
pânã la consumul efectiv al
acestuia. Introdus în toate cele
8 autobaze RATB, sistemul
este format dintr-o
componentã tehnologicã, ce
constã în pompe de
alimentare, rezervoare ºi
instalaþii aferente, precum ºi
una informaticã, prin care se
asigurã monitorizarea ºi
alimentarea cu carburanþi. Pe
lângã echipamentele de
alimentare, autobazele au fost
dotate cu sistem de
supraveghere video ºi alarmare
antiincendiu. La fiecare
alimentare, conducãtorii auto
sunt identificaþi pe baza
cardului propriu de acces în

sistem ºi a camerelor video, iar
autobuzele pe baza unui
dispozitiv special montat pe
rezervor. Alimentarea efectivã
este posibilã numai dacã
sistemul îl recunoaºte pe
conducãtorul auto înregistrat,
precum ºi vehiculul alocat
acestuia. Toatã investiþia este
fãcutã de Rompetrol, iar dupã
4 ani, sistemul informatic, cu
camerele video ºi senzorii
antiincendiu, plus instalaþiile -
pompele din toate autobazele,
dublarea pereþilor
rezervoarelor etc vor rãmâne în
proprietatea regiei.

VITEZĂ CRESCUTĂ 
LA 70 KM/H 
ÎN UNELE 
LOCALITĂŢI

Ministerul Transporturilor,
CNADNR ºi Inspectoratul
General al Poliþiei Române au
decis sã creascã limita de
vitezã la 70 km/h în localitãþile
de pe 5 drumuri europene ºi
de pe unele coridoare ale altor
8 astfel de drumuri.
Operaþiunea va avea loc odatã
cu instalarea semnalizãrii
rutiere pe ºoselele aflate spre
finalul lucrãrilor de reabilitare. 
Este vorba despre: E81 -
Halmeu - Livada - Satu Mare,
E58 - Livada - Baia Mare - Dej,
E578 - Sãrãþel - Reghin, E581 -

Bârlad - Albiþa, E70 - Craiova -
Caracal - Alexandria. Alte
coridoare de drum european
pe care va fi instituitã mãsura
sunt E671 Satu Mare -
Timiºoara, E60 Oradea -
Braºov, E81 Satu Mare - Piteºti,
E58 Dej - Suceava, E85
Suceava - Bucureºti, E583
Sãbãoani - Iaºi, E68 Nãdlac -
Braºov, E578 Reghin - Chichiº
ºi E70 Moraviþa - Craiova. 

CONTROL 
PERMANENT 
PE TOATE LINIILE
RATB 

Regia Autonomã de Transport
Bucureºti (RATB) a introdus
control permanent pe toate
liniile sale de transport, dupã
ce a reuºit sã elimine într-o
lunã, prin implementarea
proiectului pilot pe liniile
expres 780 ºi 783, cãlãtoriile
frauduloase ºi sã creascã
semnificativ validãrile.
„De asemenea, s-a înregistrat
o creºtere a încasãrilor la
punctele de vânzare situate pe
traseul liniilor expres 780 ºi
783, datoritã prezenþei
permanente a agentului de
control în mijloacele de
transport”, a anunþat Viorel
Popescu, directorul general al
RATB. Reprezentantul Corpului
de control al Regiei
monitorizeazã fluxul de cãlãtori
ºi oferã cãlãtorilor informaþii
privind achiziþionarea ºi modul
de validare a titlurilor de
cãlãtorie. 

BILET 
DE WEEKEND 
LA CFR CĂLĂTORI, 
CU REDUCERI

CFR Cãlãtori a lansat biletul de
weekend cu mari reduceri
pentru deplasãrile de la sfârºit
de sãptãmânã efectuate în 30
de zile de la emiterea
documentului. Astfel, pentru 2
weekenduri, se plãteºte cu
15% mai puþin, pentru 3
weekenduri - cu 25% ºi pentru
5 weekenduri - cu 35%. 
Legitimaþia se emite pentru o
singurã persoanã, la acelaºi
rang de tren - Regio, Interregio
sau Intercity, la clasa I sau a II-
a (vagon clasã sau cuºetã) ºi
aceeaºi rutã, pe distanþe de
pânã la 1.000 km. 

Poliţia Rutieră a desfiinţat 8
dintre cele 29 de piste
pentru biciclişti recepţionate
cu doar un an înainte de
Administraţia Străzilor
Bucureşti şi pentru care s-au
cheltuit 25 de milioane de lei
din banii bucureştenilor -
cam 150.000 de euro pentru
fiecare kilometru. Poliţiştii
au constatat în teren că
traseele respective nu
respectă condiţiile legale nici
pentru siguranţa pietonilor,
nici pentru cea a bicicliştilor.
Au existat chiar cazuri când
oameni ieşiţi din magazine
direct pe pistele amenajate
pe trotuar au fost loviţi de
biciclişti veniţi în viteză, cu
30 de km/h. Desfiinţarea
pistelor nu ar fi fost posibilă
dacă Organizaţia pentru
Promovarea Transportului

Alternativ în România
(OPTAR) nu s-ar fi ocupat de
toate demersurile necesare
operaţiunii. 
Iată pistele desfiinţate luna
trecută:
• B-dul Iancu de
Hunedoara/Piaţa Victoriei -
Calea Dorobanţi
• Şos. Ştefan cel Mare/Calea
Dorobanţi - P-ţa Obor
• Calea 13 Septembrie/Şos.
Sebastian - Str. Izvor
• B-dul Ghencea/Str. Braşov
- Terminal Ghencea
• B-dul Unirii/P-ţa Unirii - P-
ţa Alba Iulia
• B-dul Tudor
Vladimirescu/Calea 13
Septembrie - Calea Rahovei
• Şos. Plevnei/Şos.
Orhideelor - Str. Berzei
• Şos. Viilor/Str. Odoare -
Calea Şerban Vodă.

PISTE DE BICICLETE DESFIINŢATE

De exemplu, pentru 3
weekenduri pe ruta Bucureºti -
Sinaia, la tren InterRegio,
biletul de weekend costã
156,6 lei, cu 50 lei mai puþin
decât pentru 6 cãlãtorii la preþ
întreg. Pentru ruta Bucureºti -
Constanþa, reducerea este de
aproximativ 80 lei, biletul de
weekend având preþul de
247,05 lei. 

VÂNZĂRILE 
ONLINE LA TREN, 
CU 363% 
MAI MARI 

De la implementarea
serviciului de vânzare online a
biletelor de tren, încasãrile
medii zilnice au crescut în
permanenþã, de la 2.400 lei în
2010 la 8.900 lei în 2011 ºi la
14.850 lei în primul semestru
al lui 2012, la. În luna iulie, au
fost încasãri ºi de 29.300 lei
pe zi, informeazã CFR Cãlãtori.
Valoarea totalã a încasãrilor se
situeazã la 873.298,36 lei în
2010, la 3.232.509,47 lei în
2011 (creºtere cu

2.359.211,11 lei, respectiv
370,15%). În primul semestru
al anului în curs s-au încasat
2.682.495,65 lei, faþã de
739.663,54 lei în aceeaºi
perioadã a anului trecut,
reprezentând o creºtere cu
1.942.832,11 lei, respectiv
362,65%. La achiziþionarea
biletelor online, CFR Cãlãtori
acordã o reducere de 5% la
orice bilet pentru trenurile care
circulã cu regim de rezervare
(InterCity - IC, InterRegio -IR,
Regio Expres - RE) în trafic
intern.

ACELAŞI ŞEF 
LA RATB, 
DAR INTERIMAR

La începutul lunii septembrie,
Consiliul General al
Municipiului Bucureºti (CGMB)
l-a revocat din funcþie pe
Viorel Popescu, directorul
general al RATB. Implicit, el a
fost înlãturat ºi de la
preºedinþia Consiliului de
Administraþie al Regiei. Cum
însã consilierii generali ai USL
- care deþin majoritatea în

CGMB - nu s-au înþeles asupra
persoanei care îl va înlocui,
Popescu va asigura interimatul
la ºefia RATB pânã la viitoarea
ºedinþã de Consiliu. Aceasta ar
urma sã aibã loc în octombrie,
dar poate fi convocatã ºi mai
devreme, în caz cã se va
decide cine va fi noul director
general.
Viorel Popescu a fost numit în
funcþie acum 10 luni, în
noiembrie 2011, de consilierii
PDL, aflaþi la putere în vechiul
CGMB. El i-a succedat în
funcþie lui Adrian Criþ, numit la
puþin timp, de cãtre ministrul
de atunci al Transporturilor,
Anca Boagiu, director general
al Autoritãþii Metropolitane de
Transport Bucureºti (AMTB).
Dupã venirea USL la putere,
Criþ a fost schimbat cu
Valentin Dobre, care însã este
contestat de Federaþia
Operatorilor Români de
Transport (FORT), precum ºi
de mai multe asociaþii de
taximetriºti.
Însã ºi sindicatele din RATB
pregãteau încã din iulie
debarcarea lui Viorel Popescu
de la ºefia Regiei.
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Ziua Cargo: S-a ajuns deja
la forma finalã privind
criteriile de punctare?
Sorin Supuran: Forma finalã

a criteriilor de punctare a fost sta -
bi litã ºi va fi publicatã în cel mai
scurt timp pe site-ul Autoritãþii
Rutiere. De altfel, criteriile vor fi
ace leaºi pentru programele de
trans port judeþene ºi inter ju de -
þean.

În cadrul criteriilor, nu s-a
realizat nici o specificaþie
legatã de o posibilã
departajare între
microbuze ºi autobuze. 
Conform legislaþiei, noþiunea

de microbuz nu mai existã, toate
vehiculele peste 9 locuri fiind
autobuze. 

Acesta a fost rezultatul în ur -
ma negocierilor cu reprezentanþii
transportatorilor, chiar dacã au
fost o serie de discuþii - legate de
uºi, de limitarea distanþei pânã la
care sã circule autobuzele pânã
în 23 locuri etc. Capacitatea de
trans port a autovehiculelor utili -
za te pe trasee este reglatã ºi de
pia þã, pentru cã, în general, pe
dis tanþe lungi sunt utilizate auto -
ve hicule cu capacitate mare de
trans port. 

Sunt situaþii în care trans -
portatorii au solicitat redu ce rea
numãrului de curse pentru a putea
asigura optimizarea trans portului.

Tendinþa transportatorilor este
ca - prin promovare - sã-ºi creascã
capacitatea de transport, sã de -
ter mine cãlãtorii sã vinã în numãr
cât mai mare. Numai cã trebuie
sã te ºi pliezi pe cerinþele cãlãto -
rilor. Cred cã, în primul rând, orice
transportator îºi face un calcul de
rentabilitate la achiziþia auto ve -
hi culelor. 

Un alt aspect care trebuie luat
în considerare este acela cã sunt

2013 - o atribuire
mai sigură
Autoritatea Rutieră este în plin proces de
pregătire pentru atribuirea unui nou program de
transport la începutul anului viitor. Am discutat
cu Sorin Supuran, director general al ARR, despre
criteriile de punctare şi modalităţile prin care
Autoritatea Rutieră se va asigura de
corectitudinea atribuirii.

foarte puþini transportatori noi
care vor intra pe piaþã, þinând sea -
ma de valoarea mare a investiþiilor
pe care ar fi nevoiþi sã le facã.

Se lucreazã la noul
program de transport. De
la cine aþi primit solicitãri
de modificare?
Solicitãri privind întocmirea

nou lui program de transport au
ve nit în numãr foarte mare atât
de la cetãþeni, operatori de trans -
port cât ºi de la autoritãþile locale.
Bine în þe les, ARR a solicitat si im -
pli carea la nivel de prefecturi, con -
silii judeþe ne ºi am apreciat unele
judeþe unde, la nivel de prefecturã
sau Consiliu Judeþean, s-au fãcut
centralizãri ºi ni le-au trimis. 

Programul de transport are la
ba zã consultãrile cu autoritãþile
lo cale - Consiliile Judeþene, cu
CFR Cã lãtori ºi, implicit, cu ope -
ra torii de transport care efec tuea -
zã în mo men tul de faþã traseele,
iar pe de altã parte, monitorizãrile
ºi solici tã rile cetãþenilor. Cu si gu -
ranþã se vor lua în calcul toate
punctele de ve dere referitoare la
anumite seg men te, iar acolo unde
este nevoie de reducerea numã -
ru lui de curse se va realiza acest
lucru. E clar cã ni meni nu solicitã
curse în plus dacã nu existã cerere
din partea cetã þe nilor.

Strategia va fi aceea de a
da curs solicitãrilor?
Nu neapãrat. Pentru noi pri -

mea zã cetãþeanul - cãlãtor. La
întoc mirea Programului de trans -
port, vor prima solicitãrile autori -
tã þilor ºi ale cetãþenilor ºi, implicit,
ale ope ra to rilor de transport, aco -
lo unde este cazul de reducere a
numãrului de curse. Sunt multe
solicitãri de anu lare a unor trasee,
a unor curse. Ast fel, probabil cã
va exista un echi libru între soli ci -

tã rile de renunþare ºi, respectiv,
de suplimentãri, de înfiinþãri de
tra see noi. Trebuie sã luãm în
calcul ºi un flux logic de cãlãtori
ºi am strâns numeroase date în
acest sens. 

Oricum, abordarea va fi cu totul
alta: în primul rând, vom uti liza o
hartã electronicã - nu vom mai lucra
cu vechile programe. Toate datele
vor fi introduse într-un sistem in -
for matic ºi vor deveni mult mai
clare ca zurile de supra pu nere a
traseelor. În plus, toate gra ficele
de circulaþie vor fi actua lizate. 

Aceastã hartã electronicã va
fi postatã pe site-ul nostru ºi orice
cetãþean ar putea sã acceseze ºi,
dacã vrea sã ajungã de la Bu cu -
reºti la Gura Humorului, îºi face
singur traseul. 

Aþi primit solicitãri de la
CFR?
Da, am avut deja o discuþie ºi

cu ei ºi urmeazã sã analizãm ºi
legislaþia în vigoare. Încercãm sã
ar monizãm programul de trans port
cu programul gestionat de CFR Cã -
latori, dar trebuie luat în calcul ºi
dreptul cãlãtorului de a alege modul
de transport pe care îl doreºte. 

Vom lua în calcul totul ºi vom
face o analizã corectã asupra pro -
gra mului. 

Ce se va întâmpla cu
casele de marcat?
Probabil cã eliberarea licenþei

va fi condiþionatã de dotarea auto -
ve hiculelor cu casã de marcat.
Avem ºi o legislaþie în sensul ãsta,
Ordonanþa 8/2011. Este deo cam -
datã prorogatã, dar este în vigoare
ºi se aflã în Parlament la Comisia
de Industrii ºi Servicii. 

Patronatele au dorit ca dota rea
maºinilor cu case de marcat sã fie
criteriu de atribuire iar noi am con -
si derat cã nu putem sã pre tindem

cuiva sã mãreascã in ves tiþia reali -
za tã pe prezumþia cã va fi câºtigãtor
pe un anumit tra seu, ulterior câºti -
gã rii traseului având aceastã obli -
ga þie. Dar, în si tuaþia în care deja
ai câºtigat, putem pune ca ºi con -
di þie pentru eliberarea licenþei achi -
ziþionarea casei de marcat.

Oricum, mulþi operatori au rea -
lizat deja aceastã investiþie. Toate
firmele mari au case de marcat la
bordul fiecãrui au to ve hicul. 

Ce demersuri aþi realizat în
vederea securizãrii
atribuirii?
Þinând seama de problemele

care s-au ridicat la atribuirile ante -
rioa  re - referitoare la faptul cã
existã bã nuiala cã anumiþi angajaþi
ai ARR au furnizat informaþii de -
spre alþi o pe ratori, adicã date de -
spre parc, de  spre vechime sau alþi
parametri care constituie criterii
la atribuire - în momentul de faþã
nu se mai poa te face nici o inte -
ro gare de cãtre ni meni, decât în
baza unui document.

Practic, orice angajat al ARR
intrã numai pe bazã de user ºi
parolã ºi a unui certificat digital.
Este monitorizatã fiecare intero -
ga re. Astfel, pot fi verificaþi în
orice moment asupra motivelor
pe care le-au avut pentru a verifica
anumite informaþii. Sistemul func -
þio neazã deja de peste o lunã ºi
este conceput astfel încât cei din
teri to riu care introduc date ºi fac
anu mi te verificãri în baza de date
sã aibã raportãri zilnice cu ce anu -
me au lucrat ºi interogat în acelaºi
timp. În plus, în mo men tul de faþã,
deja fa cem schimb de date cu
RAR, pentru a ne asi gura cã do -
cu mentele pre zentate de ope ra -
tori sunt au tentice.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro



ºoferii de autocare, obþinând rezul -
tate remarcabile.

„Cu FC Barcelona, a fost fru -
mos, cu oarecare emoþii, cã totuºi
întâl neam echipa ºi vroiam sã fie
totul bine. Mi s-a spus sã nu sar pe
ei sã le cer autografe, sã nu le fac
poze, sã nu îi obstrucþionez când
vor sã urce în autocar, chestii de
acest gen. Le-am pus la dispoziþie
muzicã spaniolã ºi sud-americanã,
în maºinã au rulat ºi videoclipuri
tot din acest gen ºi au fost mul þu -
miþi”, a povestit Nicolae Sãn do iu.

Chiar dacã traseul a fost scurt,
aceastã cursã nu s-a încadrat între
cele mai simple efectuate de
Nicolae Sãndoiu ºi nu este vorba
doar de faima persoanelor trans -
por tate. Autocarul a mers per ma -
nent în coloanã, escortat de poli -
þie, ºi a rulat la viteze mari, 80-90
km/h, în oraº, pe un carosabil ud.

„Tot timpul am fost însoþiþi de
maºini de Poliþie, una în faþã ºi
douã în lateral, mi-au transmis tra -
seul ºi am pornit. S-a mers destul
de tare. Fiind vorba de mers în co -
loanã, nu a fost chiar o ches tiu ne
lejerã, cu pre sa mereu dupã
maºinã, la mine fiind doar jucãtorii
ºi un ofiþer de se curitate. Cealaltã
parte a staff-ului a venit cu alte
mijloace de trans port. În afarã de
traseul ae ro port-ho tel ºi a doua
zi hotel-stadion-aeroport, nu am
avut alte so licitãri din partea lor,
dar au fost foarte amabili, socia -
bili. Carles Pu yol a fost cel mai
prie tenos, m-a luat dupã gât ºi am
bãtut palma cu toþi, aºa fac ei...”,
ºi-a amintit ºoferul Nor mandia.

Despre dotãrile autocarului, nu
are sens sã mai discutãm, având în
vedere cã inovaþiile adu se anul

trecut de producãtorul ger man se -
riei TopClass au mai fost prezentate
în paginile revistei.

„Cred cã au fost mulþumiþi, le-a
plãcut ºi maºina, dar cred cã au
fost încântaþi cel mai mult de faptul
cã aveam geamurile fumurii ºi nu
puteau fi pozaþi de afarã. Chiar a
ieºit cineva sã facã o pozã sã vadã
exact dacã se vede ceva sau nu.
Am primit ºi suveniruri, fa nioane ºi
un tricou de la Martin Mon toya.
Înainte de încheierea me ciului, m-au
chemat ºi m-au ru gat sã pregãtesc
mâncarea adusã de ei, sã fie la
temperatura potri vi tã, fiecare având
porþia lui cu nu mele pe ea, sã poatã
mânca dupã meci”, a povestit
Nicolae Sãndoiu.

Autocarul utilizat pentru FC Bar -
celona este folosit doar pe curse
turistice.

„Cursele turistice sunt mai grele
ca liniile. Anul trecut, spre exemplu,
am fãcut timp de douã luni numai
Spania - Portugalia - Gi braltar. Nu
stau prea mult pe acasã, dar asta
este meseria. Sunt ºofer de 28 de
ani ºi lucrez în trans portul de per -
soa ne din 1993, iar la Normandia
sunt din 2003 ºi de atunci am în -
ceput sã lucrez pe maºini serioase

- numai Setra”, a completat ºoferul
Normandia.

Fan Setra

În acest moment, firma Nor -
man dia are 40 de vehicule în parc,
5 microbuze ºi 35 de autocare, din
care aproximativ 25 sunt Setra.

„Eu sunt un fan al mãrcii Setra.
Dar, în afarã de imaginea pe care þi-
o oferã, nu se simte ºi la tarif. Nu
pu tem cere preþuri mai mari doar
pentru cã avem Setra. Cu auto ca -
rele de 12 m, anul acesta s-a mers
cam la 1 euro pe km, iar la cele mai
mari cam la 1,2 euro. Este foarte
puþin ºi nu rãmâi cu mare lucru. Este
com plicat, mai ales cã, dupã 15 sep -
tem brie, se încheie sezonul turistic.
Dupã începerea ºcolilor, mai apar
excursii, apoi vine perioada sãr -
bãtorilor când se mai dezmor þeºte
puþin treaba. Cu toate astea, nu
putem sta pe loc nici cu inves ti þiile.
Astfel, am achiziþionat ºi anul acesta
o Setra 417 GT-HD de 60 de locuri.
Mai aveam una ºi am vrut sã am ºi
o rezervã”, a arãtat patronul Nor -
mandia.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

AA tunci când o echipã de
fotbal de talia FC Bar -
ce lona viziteazã Ro mâ -
nia, evenimentul este
preluat ºi co mentat de

presa generalã, care încearcã sã
acopere toate as pec tele momen -
tu lui. A rãmas, însã, o întrebare la
care presa de spe cialitate din trans -
porturi a trebuit sã caute rãspunsul:
cum a ajuns o firmã din Horezu sã
închirieze autocarul folosit de
echipa cata la nã la Bucureºti?

„Cei care au închiriat maºina
au cãutat un autocar cu mai multe
dotãri ºi sã fie ºi o marcã de re -
nu me. M-au întrebat de disponi -
bi litatea maºinii, care, în acel mo -
ment, avea o cursã de Germania,
dar am înlocuit-o pentru a o putea
oferi celor de la Barcelona. Ma -
ºina a fost achiziþionatã de nouã
în 2011. Am prins o ofertã bunã
ºi, fiind vorba de o Setra TopClass
S 415 HD, nu am putut s-o refuz.
Am luat-o pentru turism”, a pre -
ci zat Gabriel Pavelescu, patron
Nor mandia Service.

Autocarul a fost
decisiv

Practic, staff-ul echipei de
fotbal a solicitat recomandãri din
partea Þiriac Auto pentru închi -
rie rea unui autocar nou ºi suficient
de dotat pentru a rãspunde soli -
ci tãrilor FC Barcelona. Astfel, s-a
ajuns la EvoBus România ºi, mai
departe, la firma care, anul trecut,
a achiziþionat un autocar Setra
TopClass nou.

„În momentul în care s-a fãcut
solicitarea pentru închiriere, mi-au
cerut ca maºina sã poatã fi co lan -
tatã cu însemnele Barcelonei, dar
nu am fost de acord ºi, pânã la ur -
mã, au acceptat. Tariful a fost unul
obiºnuit, nu vreun tarif spe cial, ba
chiar ei vroiau sã mai nego ciem

pentru cã spuneau cã voi avea de
câºtigat pe de altã parte, cã îmi fac
reclamã cu aceas tã ocazie, ne go -
cierea purtând-o prin cei de la Þiriac
Auto”, a declarat Gabriel Pavelescu.

Autocarul Normandia a reali zat
transferul de la aeroport cãtre hotel,
iar a doua zi FC Barcelona avea în
program un tur al Bucu reºtiului ºi
apoi o vizitã la Casa Poporului, care
s-au contramandat însã ºi echipa a
mers direct cãtre aeroport.

Şofer de cursă
lungă

Nicolae Sãndoiu este ºofer la
Normandia din 2003 ºi a condus
cele mai bune autocare ale firmei.
În plus, a participat la mai multe
concursuri internaþionale pentru
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Autocar pentru
FFCC  BBaarrcceelloonnaa

Firma Normandia din Horezu a fost cea care a asigurat
transportul cu autocarul pentru celebra echipă spaniolă
de fotbal. Autocarul, achiziţionat în 2011, este o Setra
TopClass S 415 HD.

Gabriel Pavelescu, patron
Normandia Service:

Setra este o marcã scumpã într-adevãr, dar se
amortizeazã în timp. Deja lumea ºtie ce

înseamnã Setra ºi eºti vãzut altfel în piaþã, ai o altã
imagine. Acum se pune preþ pe maºinã ºi pe mine
mã ajutã acest fapt. În plus, nu ne mai permitem sã

trimitem un autocar vechi sã facã Germania sau Franþa ºi sã-þi
rãmânã în panã acolo, ca apoi sã coste depanarea mai mult decât
toatã excursia.”

„

Nicolae Săndoiu, şofer
Normandia Service:

Dintre toate cursele pe care le-am fãcut, nu
pot spune cã aceasta cu Barcelona a fost cea

mai grea, dar a fost una care a necesitat o atenþie
sporitã la detalii.”

„
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PP ractic, prin produsele
Temsa, firma Autoutil
completeazã oferta co -
mercialã Anadolu Au -
tomobil Rom, lãr gind-o

cãtre segmentul de auto bu ze ºi
autocare de mare capa citate.

Avenue LF

Primul produs adus de Auto -
util în România a fost autobuzul
urban, cu podea complet cobo -
râ tã, Avenue LF Diesel. Acesta a
fost lansat la finele anului 2008,
la IAA Hanovra, fiind primul auto -
buz urban din clasa de 12 metri,
proiectat ºi construit de cãtre
Temsa. Din acel moment, Avenue
LF Diesel a intrat în exploatarea
transportatorilor din numeroase
þãri europene precum Italia, Fran -
þa, Germania sau Marea Britanie,
confirmând calitatea sa. 

Acelaºi lucru l-am constatat ºi
noi cu ocazia realizãrii unui scurt
drive-test.

Autobuzul are 12 metri lungi -
me ºi poate fi echipat cu douã
variante de motorizare, Cummins,
respectiv DAF. Modelul prezentat
la Bucureºti avea un motor Cum -
mins EURO 5 EEV. Cu o cilindree
de 6,7 l ºi 247 CP, motorul face

faþã fãrã probleme solicitãrilor
urbane.

Transmisia este, bineînþeles,
automatã, constructorul oferind o
cutie de viteze ZF, cu 6+1 trepte
ºi retarder. Cutia de viteze permite
inclusiv selectare manualã a pri -
me  lor trei trepte. Punþile sunt inde -
pendentã pe faţã ºi o osie rigi dã
pe spate, acestea fiind fur ni zate
tot de cãtre ZF. Suspensiile sunt
pneumatice, permiþând ri di ca rea
pentru trecerea peste ob sta cole

sau denivelar̆i mai ac centuate.
Pentru ºofer, Temsa a proiectat
un post de conducere co mod cu
multiple posibilitãþi de re glare a
scaunului ºi volanului (poziþia
volanului se regleazã îm preunã cu
bordul). Computerul de bord oferã
informaþii utile legate de parametrii
de funcþionare a ma  º inii. Caroseria
autoportantã este realizatã din
panouri de metal ino xidabil sau
elemente compo zi te. În plus,
Temsa Avenue LF oferã o bunã

accesibilitate pentru opera þiu nile
de mentenanþã ºi reparaþii.

Compartimentul cãlãtorilor are
un spaþiu generos, bine structurat,
cu o capacitate de o sutã de pasa -
geri. La confortul cãlãtoriei, con tri -
buie semnificativ iluminarea bunã
a interiorului ºi vizibilitatea cãtre
exterior, asigurate de supra faþa
mare vitratã. De asemenea, po dea -
ua complet coborâtã ºi uºi le la te -
rale duble promit o ex ce lentã fluen -
þã a cãlãtorilor la urcare ºi coborâre
în staþii. Pentru un ac ces mai facil
în salonul de pasa geri, suspensiile
permit atât cobo rârea cât ºi încli -
na rea au to bu zului, aºa-numita func -
þie de kneeling. Rampa pen tru

acces persoane cu dizabi li tãþi este
inclusã în dotarea stan dard, la fel
ca ºi instalaþia de aer con diþionat,
furnizatã de cãtre Safkar.

Din punctul de vedere al sigu -
ran þei, Temsa Avenue LF este do -
tatã cu frâne pe disc, ABS, ASR
ºi retarder. 

Peste 3.000 de
autobuze pe an

Temsa este una dintre cele mai
importante companii din segmen -
tul auto din Turcia, producând ºi
dis tribuind autobuze ºi autocare în
întreaga lume. Primele produse ale
fabricii de la Adana, deþinute de

Temsa, au ieºit pe piaþã în 1987. Ul -
te rior, în 2001, a fost lan sat propriul
brand de autobuze ºi autocare
Temsa. Capacitatea to ta lã de pro -
duc þie a uzinelor de la Adana este
de 3.250 de autobuze ºi autocare
pe an, la care se ada ugã încã 7.500
de vehicule co mer ciale uºoare. Uzi -
ne le Temsa de la Adana au o su -
prafaþã totalã de 555.000 de metri
pãtraþi, aco lo fiind construite mai
multe game precum Safir, Prestij
sau Avenue. În plus, acolo sunt
produse ºi a sam blate modelele
TS35 pentru America ºi Tourmalin
ºi Safari pen tru Europa. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

În România, marca Temsa se află la un nou început, fiind
comercializată, începând din acest an, de către Autoutil,
firma soră a Anadolu Automobil Rom, importatorul unic în
România al vehiculelor comerciale produse de Isuzu în
Turcia.

TTeemmssaa,,  aaccuumm  pprriinn
AAuuttoouuttiill

Temsa Avenue LF Diesel
Dimensiuni (lungime/lãþime/înãlþime): 11.995/2.550/3.200 mm
Masa proprie: 10.300 kg
Masa maximã: 18.000 kg
Motor: Cummins ISBe 6.7
Cilindree: 6.700 cmc
Nr. cilindri: 6
Putere maximã: 247 CP la 2.300 rpm
Cuplu maxim: 1.020 Nm la 1.500 rpm
Transmisie: ZF ECOLIFE 6 AP 1200 automatã, 

6+1 trepte ºi retarder
Frâne pneumatice, dublu circuit cu discuri faþã/spate, ABS ºi ASR
Capacitate rezervor carburant/AdBlue: 270 l/35 l
Capacitate de transport: 100 pasageri
Locuri pe scaune: 32
Locuri în picioare: 68

Poziţia volanului se regleazã împreunã cu bordul.

Temsa Avenue LF oferã o
capacitate generoasã de transport:
100 de pasageri (32 locuri pe
scaune și 68 în picioare)
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BERBEC 
(21 martie 

- 20 aprilie)

Perioada este foarte
bună atât în plan personal

cât şi profesional. Se întrevăd
câştiguri suplimentare, provenite
mai ales din activităţi de muncă în
echipă. Relaţiile personale sunt
armonioase. Totuşi, stresul e pe
cale să vă acapareze. Călătoriţi
moderat. Atenţie în trafic:
conduceţi cu prudenţă şi evitaţi să
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Sunteţi cuprinşi de
profunde stări de visare.

Aveţi foarte mult de lucru, în ritm
alert, aşa că încercaţi să nu vă
lăsaţi pradă emoţiilor. Stresul
poate fi contracarat prin intuiţie şi
simţ practic. Moralul este bun,
însă ar fi indicat să aveţi mai
multă grijă de sănătatea
dumneavoastră şi să evitaţi
excesele. Călătoriţi mult.
Conduceţi cu prudenţă.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Perioada este propice
pentru a încheia

contracte noi şi profitabile, iar
reţeta succesului este asigurată
de echilibrul dintre noroc şi
strategie. Din punct de vedere
energetic, sunteţi la cote înalte
atât în plan personal cât şi în plan
profesional. Nu veţi călători foarte
mult. Totuşi, atenţie în trafic: nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

În această perioadă,
întâlniţi persoane cu

care relaţionaţi foarte bine.
Una dintre acestea vă poate
aduce împlinirea în plan personal.
În plan profesional, se anunţă
mari realizări, mai ales după ce
veţi reuşi să implementaţi
un proiect de succes.
Veţi călători foarte mult în
această perioadă. Conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Lucrurile sunt un pic
agitate în plan

profesional. Nu sunt probleme de
natură financiară, ci doar
întârzieri în ceea ce priveşte
consolidarea relaţiilor de lucru.
Inima vă bate mai repede decât
de obicei. Aveţi grijă: vă puteţi
îndrăgosti foarte uşor şi pot
apărea situaţii greu de rezolvat.
Călătoriţi moderat. Mare atenţie
în trafic: conduceţi cu prudenţă.

FECIOAR~ 
(23 august

- 22 septembrie)

În această perioadă,
apar motive de mare

bucurie în plan profesional:
câştiguri suplimentare provenite
din activităţi lipsite de
profitabilitate până acum. Şi în
plan personal lucrurile stau
extrem de bine. Veţi călători
destul de mult. Atenţie în trafic:
conduceţi cu prudenţă, respectaţi
toate regulile de circulaţie şi
purtaţi centura de siguranţă.

BALAN}~ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Perioada este
caracterizată de

satisfacţii şi împliniri în plan
profesional, iar cota
dumneavoastră de popularitate
este în creştere. Aveţi un surplus
de energie care trebuie consumat:
se recomandă plimbări în natură
şi mişcare fizică moderată. Nu se
întrevăd multe călătorii. Totuşi,
atenţie la volan: evitaţi conflictele
cu partenerii de trafic.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Resursele energetice
sunt în scădere,

lucrurile încep să scârţâie
şi în plan profesional, dar
mai ales în plan personal.
Evitaţi excesele, agitaţia şi
graba pentru a vă eficientiza
activitatea şi a nu pune în pericol
relaţiile cu cei dragi. Călătoriţi
destul de mult în această
perioadă: conduceţi cu prudenţă
şi purtaţi întotdeauna centura de
siguranţă.

S~GET~TOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Este o perioadă
complicată în plan

profesional. Învăţaţi regulile
jocului, folosiţi informaţia cu
abilitate iar lucrurile nu vor sta
foarte rău. Mare atenţie şi în plan
personal - relaţiile pot fi afectate
de stresul care tinde să vă
acapareze. Călătoriţi mult:
respectaţi semnificaţia
indicatoarelor rutiere şi nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Este cel mai potrivit
moment pentru a vă face

ascultate şi respectate părerile.
Succesul echipei din care faceţi
parte nu se va lăsa aşteptat. Şi nu
numai în plan profesional vor
apărea beneficii, ci şi în plan
personal, pentru că sunteţi într-o
continuă evoluţie. Călătoriţi mult.
Conduceţi cu prudenţă şi nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

V~RS~TOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Succesul profesional
vă bate la uşă, iar

meritele vă vor fi recunoscute şi
recompensate financiar. Şi acesta
este doar momentul de început al
marilor realizări în plan
profesional. Perioada este
favorizată de studiul în noi
domenii de activitate. Călătoriţi
moderat. Nu se întrevăd
evenimente rutiere neplăcute, dar
nu strică niciodată să fiţi prudenţi.

PE{TI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Se întrevăd
oportunităţi de

avansare sau de schimbare
avantajoasă a locului de muncă.
Apar idei noi de afaceri şi
investiţii. Este o perioadă în care
comunicarea şi proiectele
inovative sunt la mare preţ.
Călătoriţi mult: conduceţi cu
prudenţă, nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie şi purtaţi
centura de siguranţă. Evitaţi
excesele de orice natură!

15 septembrie - 15 octombrie 2012
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