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N oul guvern s-a instalat, iar
programul de guvernare a
fost aprobat. Şi sunt acolo

câteva puncte interesante: conti nua -
rea construirii de autostrăzi, reabi -
li tarea drumurilor judeţene, scăde -
rea CAS şi a TVA...

Aproape te fac să visezi, însă
doar atât, pentru că, într-un an elec -
toral şi mai ales cu alegeri cu miză
atât de importantă, te aştepţi în mod
realist ca programul de guvernare
să reprezinte mai degrabă promi -
siuni electorale. Iar acestea rareori
se împlinesc.

Şi ne întoarcem iarăşi la adevă -
ru rile României, cu economia ei de
subzistenţă, „pierdută” între eco no -
miile de consum ale ţărilor UE. O
economie în care obţinerea de profit
„legal” este legată obligatoriu de for -
ţarea volumului de activitate - mulţi,
foarte mulţi kilometri parcurşi, cât
de mulţi se poate şi apoi depăşirea
continuă a acestei limite; maşini for -
ţate la maxim, mult dincolo de cele
mai permisive recomandări ale con -
structorilor de vehicule; şi, mai ales,
oameni folosiţi la limita lor fizică.

Dar trăim într-o economie de
sub zistenţă şi, atunci, toate aceste
aspecte sunt normale. Este normal
ca după ce forţezi toate măruntaiele
firmei să obţii la final un profit atât
de minuscul încât să poţi, în cel mai
bun caz, să repeţi acelaşi ciclu, cu
aceleaşi neajunsuri sau chiar mai
mari. Este normal să simţi, pe bună
dreptate de altfel, că nu poţi face
faţă concurenţei. Cine a mai auzit
de existenţa unei economii de
subzistenţă în care concurenţa să
se manifeste cu atâta agresivitate?
De parcă toată lumea ar crede că,
în curând, economia românească
va deveni una de consum şi se pozi -
ţio nează cât mai bine în aşteptarea
momentului. Aparenta bunăstare din
anii precursori crizei a fost una falsă,
obţinută pe datorie şi menită să re -
zis te doar pe termen scurt. Criza nu
a făcut decât să dubleze datoria.

Dacă vrem economie de con -
sum, avem nevoie de salarii mari.
Iar în România sunt foarte puţine
zone în care se pot da salarii mari.

Creşterea exporturilor reprezintă
un semn de revenire doar în parte
adevărat. PIB-ul creşte, însă ex por -
turile aduc puţini bani la bugetul de
stat şi, indiferent dacă discutăm de
produse industriale sau agricole,
rea lizarea acestora are în spate ine -
vitabilele salarii mici.

Dacă tot vorbim de promisiuni,
ar fi frumoasă o promisiune prin care
companiile ce oferă servicii apre -
cia te şi necesare pieţei să obţină
pro fit în condiţii depline de legalitate.
Sigur, nimeni nu poate face o ase -
me nea promisiune.

Ştiu însă o promisiune care s-ar
putea realiza: găsirea unor soluţii prin
care angajaţii plătiţi „la alb” să simtă
un avantaj cert în faţa celor cu venituri
„la negru”. Prin 2007 şi 2008, oamenii
visau să ia credite de la bănci. Era
bine să ai veniturile „la alb”. Dar astăzi
prea puţini se mai gândesc la credite.

De asemenea, ar fi extraordinar
dacă transportatorii ce alimentează
mo torină la pompă ar fi încurajaţi în
acest demers, atât de costisitor din
punct de vedere fiscal, prin retur -
na rea, să spunem, a unei părţi din
acciză.

Într-adevăr, există ţări cu fisca -
li tate mai mare decât România. Dar
ţara noas tră are o fiscalitate imensă
faţă de realităţile economice autoh -
tone.

În aceste condiţii, nu este de mi -
ra re că tot mai multe firme de trans -
port marfă şi persoane aleg să îşi
comercializeze serviciile în afara
României.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Şi
promisiunea
legalităţii?
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DAN ŞOVA, MINISTRU
LA TRANSPORTURI 

Dan Şova este noul ministru al
Transporturilor, după ruperea
USL prin demisia tuturor
miniştrilor PNL, implicit a
Ramonei Mănescu. El va prelua
CNADNR de la DPIIS, cu tot cu
concesionarea Autostrăzii
Comarnic - Braşov, al cărei
contract este programat la
semnat în 20 aprilie.
Departamentul Proiectelor de
Infrastructură şi Investiţii Străine
va rămâne la Secretariatul
General al Guvernului, condus
de un secretar de stat. 

TAXA AUTO SE
RESTITUIE ÎN 5 ANI 

Sumele din taxa auto încasată
ilegal de stat ce vor trebui
restituite, potrivit CJUE, cu tot cu
dobânda aferentă, cheltuieli de
judecată şi alte sume, vor trebui
aşteptate de păgubiţi timp de 5
ani. Guvernul a stabilit, prin
OUG, o plată anuală de numai
20% din valoare. Este vorba
despre taxa auto instituită prin
Legea 9/2012 de Guvernul Boc,
la iniţiativa ministrului Mediului
Laszlo Borbely, şi amânată

pentru 1 ianuarie 2013 - astfel că
a fost aplicată de Guvernul
Ponta până la 15 martie 2013,
după care s-a introdus taxa USL,
denumită „Timbru de mediu”, ce
se încasează şi astăzi. Curtea de
Justiţie a UE a stabilit, la
întrebările preliminare a două
instanţe româneşti, că taxa cu
pricina contravine Articolului 110
al Tratatului de Funcţionare al
Uniunii Europene.

INVESTIŢII
ÎN PRĂBUŞIRE 

Investiţiile nete realizate în
economia României au scăzut
cu 9,3% anul trecut faţă de 2012,
până la 67,86 miliarde lei, iar în
trimestrul IV 2013 s-au redus cu
15,4% comparativ cu aceeaşi
perioadă din anul precedent,
totalizând 22,35 miliarde lei,
arată datele provizorii anunţate
INS. Principalele scăderi în T IV
2013 s-au înregistrat în sectorul
de utilaje (inclusiv mijloace de
transport) cu 30,3% şi în lucrările
de construcţii noi cu 7,5%. La
alte cheltuieli s-a înregistrat o
creştere cu 6,3%. Comparativ cu
T IV 2012, în T IV 2013
ponderea investiţiilor nete în
utilaje (inclusiv mijloace de
transport) a scăzut cu 7,7%.
Investiţiile în lucrări de construcţii
noi au totalizat anul trecut 31,956
miliarde lei, reprezentând 47,1%
din total, faţă de 47,5% în 2012.
Investiţiile în utilaje şi mijloace de
transport au însumat 28,774
miliarde lei, reprezentând 42,4%
din total, faţă de 43,4% cât au
fost în anul 2012.

DN 2E LA MARGINEA,
IMPRACTICABIL

În urma surpării podeţului pe
jumătate din partea carosabilă
pe DN 2E, la km 63+392 -
intrarea în localitatea Marginea,
jud. Suceava, CNADNR a impus
restricţii de circulaţie pentru
traficul greu. Astfel, camioanele
mai mari de 10 tone sunt deviate
pe ruta Păltinoasa - (DN 17) -
Suceava - (DN 2) - intersecţie
DN 2 cu DN 2H - Rădăuţi -
Marginea și retur. Ruta ocolitoare
stabilită pentru vehiculele între
7,5 tone şi 10 tone este:
Păltinoasa - (DN 2E) - Şoica (DN
2K) - Arbore - intersecţie DN 2K
cu DN 2 H (Milişăuţi) - Rădăuţi -
(DN 17A) - Marginea şi retur.
Pentru vehiculele mai mici de 7,5
tone, traficul se va desfăşura
alternativ pe ½ din cale pe
traseul DN 2E Şolca - Clit -
Marginea.

DEŞEURILE POT
DEVENI O RESURSĂ
CHEIE 

Europa deţine un potenţial
însemnat, dar neexploatat, de
resurse pentru convertirea
deşeurilor şi reziduurilor din
agricultură şi din exploatări
forestiere în biocarburanţi
avansaţi, se arată într-un studiu
lansat recent la Bruxelles.
Studiul elaborat de o coaliţie
formată din companii inovatoare
în domeniul biotehnologiei şi
ONG-uri de mediu arată că,
dacă se folosesc sustenabil
toate reziduurile şi deşeurile
provenite din agricultură, păduri,
industrie şi gospodării, Europa
ar putea înlocui până la 37 de
milioane de tone de petrol anual
cu biocarburanţi avansaţi, până
în 2030. Asta înseamnă
aproximativ 16% din cererea de
carburanţi estimată pentru 2030
în transporturi. Pentru a pune
lucrurile în context, în 2012
consumul de carburanţi al
României din toate sectoarele a
atins o cotă de 5,8 milioane de
tone, aceştia fiind obţinuţi din
aproximativ 9,4 milioane de
tone de petrol. Promovarea
acestei industrii la potenţialul
său maxim ar putea crea până
la 300.000 de locuri de muncă
directe, de acum până în 2030
pe întreg teritoriul european,
pentru construcţie, rafinare şi
colectare a deşeurilor. 

Până în iunie, CNADNR a
introdus restricţii pe DN 1, pe
raza localităţii Posada, unde
circulaţia rutieră se va
desfăşura alternativ pe
sectorul cuprins între km
113+270 - km 113+305 şi va fi
dirijată prin sistem de

semaforizare, pe banda
deschisă traficului. Măsura
este necesară pentru
executarea lucrărilor de
consolidare a rambleului şi
de refacere a părţii carosabile
şi se va menţine până la data
de 30 mai inclusiv.

RESTRICŢII PE DN1 LA POSADA

Spune-ți părerea!

Despre costuri
Cum au evoluat costurile de transport
în ultimele 12 luni?

Puteţi transmite
comentariile

dumneavoastră direct
pe site-ul

www.ziuacargo.ro
la secţiunea

„Întrebarea lunii“.

1. Au crescut semnificativ.
2. Au crescut uşor.
3. S-au menţinut la un nivel constant.
4. Au scăzut.

Cereri mai mari din Vest
pentru şoferii români

apreciat că nu este vorba despre o
creştere semnificativă, în timp ce
34% se aşteaptă la o nouă criză a
şoferilor pe piaţa autohtonă. 18%
dintre cei care au răspuns la între -
ba rea lunii februarie nu consideră
că asistăm la o majorare a solicitării
de şoferi români din Vest.

Reamintim, cu ocazia mesei
rotunde privind şoferii, organizate
de revista Ziua Cargo în luna
februa rie, au fost formulate mai
multe soluţii posibile de ieşire din
impasul care caracterizează piaţa
con du că torilor auto profesionişti.
Printre ele se numără: o mai bună
comunicare între jucătorii din piaţa
trans por tu rilor, un accent crescut
pe fişele de post şi pe cele de
evaluare a şo fe ri lor, dar şi pe
pregătirea pro fe sio nală, pregătirea
de şoferi tineri care nu au făcut
cunoştinţă cu relele prac tici, precum
şi utili za rea re gle men tărilor aplicate
în cazul ges tio na rilor şi în cazul
şoferilor.

Acestora li se adaugă o listă
albă a şoferilor, găsirea unor soluţii
privind comunicarea datelor de
iden ti fi care ale şoferilor problemă
şi crearea unei legături de încredere
între şofer şi managementul com -
pa niei.

Benefice pot fi, de asemenea,
contractele de asistenţă psihologică
permanentă cu un cabinet psi ho -
logic şi evaluările corecte şi ridicate
din punct de vedere profesional,
pre cum şi legarea RCA de CNP-ul
şo ferului sau permiterea leasingului
de personal în ceea ce priveşte
şoferii.

La întrebarea lunii februarie
„Consideraţi că asistăm la o nouă
creştere a cererii din Vestul Europei

pentru şoferi români?“, 82% dintre
respondenţi au ales să răspundă
pozitiv. Dintre aceştia, 48% au
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TGX PENTRU METRO
LOGISTICS GERMANIA

Hypermarketurile METRO Cash
& Carry şi REAL vor fi
aprovizionate, de acum, şi cu
ajutorul camioanelor MAN.
METRO LOGISTICS Germania
a lansat către MAN o comandă
de 77 de camioane, dintre care
66 autotractoare MAN TGX
18.400 4x2 BLS şi 11
autotractoare TGX 26.400 6x2-
2 BL cu semiremorci frigorifice. 
În decursul unui test de patru
săptămâni, METRO
LOGISTICS s-a putut convinge
de consumul redus al
camionului MAN, iar rolul
hotărâtor pentru lansarea
comenzii l-a avut valoarea
scăzută a costului de întreţinere
pe o perioadă determinată.
Autovehiculele EURO 6, care
vor face parte din flota METRO

LOGISTICS, sunt dotate cu un
pachet de siguranţă compus
din: Asistenţă la frânarea de
urgenţă (EBA), Sistemul de
menţinere a benzii de mers
(LGS) şi Controlul vitezei de
croazieră (ACC). De
asemenea, sistemul MAN de
management al presiunii aerului
din pneuri contribuie la
reducerea consumului de
combustibil. Cu ajutorul
sistemului MAN TeleMatics, se
va asigura o imagine
transparentă asupra valorilor de
consum şi a managementului
flotei.

FH CÂŞTIGĂ UN
PREMIU DE DESIGN 

Noul Volvo FH a câştigat
prestigiosul premiu de design
„If”, impunându-se în faţa a mii
de produse la nivel internaţional

şi impresionând un juriu de
experţi. Premiul „If” recunoaşte
realizările remarcabile din
domeniul designului de produs,
având o istorie de peste 60 de
ani. Doar cele mai bune
designuri din cele 17 categorii
sunt selectate de juriu. Anul
acesta au fost înscrise în
competiţie 3.249 de produse.
Noul autocamion Volvo FH a
primit premiul în prima
categorie - design din domeniul
transporturilor şi vehiculelor
speciale. Criteriile de evaluare
includ calitatea designului,
gradul de inovaţie, impactul
asupra mediului,
funcţionalitatea şi siguranţa.
Excavatorul compact ECR88D
produs de Volvo Construction
Equipment a câştigat, de
asemenea, un premiu „If”,
marcând astfel un succes dublu
pentru Grupul Volvo.

AROCS BIG ROCK -
VEHICUL
DE TRACTARE

Cea mai recentă tehnologie din
domeniul depanării şi tractării
de vehicule avariate şi-a făcut
recent debutul în Elveţia, prin
intermediul unui Mercedes-
Benz Arocs 4451 BIG ROCK cu
patru axe, propulsat de un
motor capabil să dezvolte o
putere maximă de 510 CP.
Agenţia oficială Mercedes-Benz
LARAG Fahrzeugweke AG va
utiliza acest vehicul pentru
asistenţa în caz de defecţiuni şi
accidente la vehicule
comerciale de transport marfă
şi pasageri, dar şi pentru
transferul de vehicule. 
Modelul Mercedes-Benz Arocs
a fost lansat în Europa în luna
mai a anului trecut. În afară de
avantajele nete privind protecţia
mediului, datorate motorizării
EURO 6, cele trei atribute
principale prin care se remarcă
acest vehicul destinat în special
activităţii de construcţii sunt
puterea, eficienţa şi robusteţea.

DAF a anunţat, recent,
lansarea modelului LF
Aerobody, un vehicul de
distribuţie de 12 t, care poate
fi livrat ex-works cu o
caroserie PACCAR
aerodinamică. Echipat cu un
set special dezvoltat de
spoilere şi apărători,
vehiculul poate înregistra
importante economii de
combustibil, dar şi reduceri
de emisii de CO2. 
Deflectorul de pe acoperiş se
curbează în mod optim,
colţurile acestuia fiind
rotunjite, iar acoperişul
caroseriei se curbează uşor
în jos către partea din spate,
îmbunătăţind şi mai mult
aerodinamicitatea. În acelaşi
timp, setul de spoilere şi
măşti integrează cabina cu
caroseria, toate fiind dotări
standard. 
Datorită acestor îmbunătăţiri,
sunt posibile economii de
combustibil de peste 4%. La
o viteză de croazieră de 85
km/h, noul LF Aerobody

EURO 6 poate fi cu până la
8% mai economic decât un
vehicul echipat cu o
caroserie convenţională. 
LF Aerobody este construit la
fabrica Leyland Trucks din
Marea Britanie. Caroseria
este disponibilă cu lungimi
interne de 6,75 şi 7,05 m şi
poate transporta 16 sau 17
paleţi. Tot standard este şi
oblonul ridicător, care poate
suporta o sarcină de 1.500
kg. Pentru Aerobody sunt
disponibile motorizări
PACCAR PX-5 de 4,5 l, cu
patru cilindri şi PX-7, de 6,7 l
cu şase cilindri, dezvoltând
puteri maxime cuprinse între
152 şi 253 CP.

DAF INTRODUCE LF AEROBODY
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P ână în 2016, este prevăzută
rea bilitarea a 55% din aces -
te şosele, alături de moder -

ni zarea a 75% din drumurile
naţiona le, începerea lucrărilor la 7
tron soane noi de autostradă şi da -
rea în folosinţă a 50 de centuri
ocolitoare - unele dintre ele aflate
în licitaţie sau cu contractele sem -
na te. Totul este prins în Programul
noului Cabinet abia instalat la Pa -
la tul Victoria, cu Dan Şova la cârma
tuturor transporturilor - rutier, fe ro -
viar, aerian şi naval. Totodată,
CNADNR va fi fărâmiţată. 

„Prin Programul naţional de reci -
clare in situ a drumurilor (PNRD),
Guvernul va urmări aducerea până
în 2016 în stare bună sau foarte
bu nă a 75% din reţeaua de drumuri
na ţionale şi a 55% din reţeaua de
dru muri judeţene”, stabileşte docu -
men tul pe care şi-a angajat răs pun -

derea noul guvern în faţa Parla -
mentului.

„Ministerul Transporturilor va fi
im  plicat activ în modernizarea dru mu -
ri lor judeţene, acestea fiind pre luate
în administrarea sa pe pe rioa da mo -
der nizării sau reabilitării”, precizează
autorii programului, fără a detalia însă
care vor fi primele ju deţe şi nici din
ce fonduri vor fi exe cu tate lucrările.

Şoselele de centură pentru ora -
şe le aflate pe viitoare coridoare
auto stra dale sau de drum expres
vor fi con struite exclusiv în profil ru -
tier rapid. Programul prevede rea -
lizarea a 50 de astfel de artere. De
ase me nea, documentul prevede
con tinua rea reabilitării podurilor şi
pa sajelor. „Asigurarea finanţării va
fi garantată prin lege, care să pre -
va dă alocarea fi nanciară multia nua -
lă pentru in ves ti ţiile în infra struc tu -
ră”, se mai arată în document.

Autostrada Sibiu -
Piteşti, în lucru
peste 2 ani 
Sectorul de autostradă Sibiu -

Piteşti, finanţat din fonduri euro pe -
ne, nu are nicio şansă de a intra în
şantier mai devreme de doi ani. Iar
aceasta în ciuda insistenţei trans -
por tatorilor, dar şi a producătorului
Dacia Renault. În 5 martie, peste
10.000 de angajaţi de la Uzina
Mioveni au făcut un miting, cerând
în ceperea urgentă a acestei porţiuni
de autostradă. Zilnic, de la Piteşti
plea că spre frontiera de Vest 350
de camioane la export cu autotu ris -
mele fabricate la Piteşti. Şi tot atâ -
tea TIR-uri vin în fiecare zi să în -
carce la uzină.

CNADNR a lansat abia în 3
mar tie licitaţia pentru studiul de
fezabilitate, iar procedurile vor dura

6 luni, după care urmează 12 luni
de realizare a acestuia şi încă 6 luni
pro cedurile de aprobare. „În cel mai
bun caz, în 24 de luni pot începe
lu crările pe Sibiu - Piteşti”, a anunţat
mi nistrul Şova.

În fine, „se va realiza o re struc -
tu rare de amploare a CNADNR,
prin cipalele criterii fiind separarea
com pletă a activităţii de ma na -
gement de proiect de activitatea de
întreţinere şi administrare a dru -
murilor, precum şi organizarea de
com panii de management de pro -
iect independente, care vor putea
rezolva rapid şi eficient problemele
apărute în decursul execuţiei”, mai
prevede Programul de guvernare.

Cale ferată de mare
viteză Curtici -
Bucureşti -
Constanţa
La capitolul Infrastructură fero -

viară, noul Executiv are ambiţii la fel
de mari: restructurarea CFR SA „în
vederea redresării economico-finan -
ciare în conformitate cu Acordul cu
FMI” - adică disponibilizarea co lec -
ti vă a 3.500 de angajaţi şi vânza rea
pachetului majoritar de 51% din CFR
Marfă, după eşuarea de la prima
încercare, precum şi nego cie rea cu
UE a unui nou coridor european în
ca drul TEN-T, pe axa Vest-Est (Bu -
da pesta-Odessa) - co ridor care să
asigure legătura între statele ex-so -
vie tice (bine dezvoltate feroviar, mari
furnizoare de materii prime şi mari
con sumatoare de pro duse finite) şi
centrul şi vestul Eu ropei.

Totodată, Guvernul îşi propune
ca, din cei 15.000 km de cale ferată
desfăşurată, 60% să fie adusă la
stan darde europene „pentru asigu -
ra rea unei viteze adecvate de trans -
port, liniile rămase urmând a fi
închiriate sau concesionate (în baza
unor contracte ferme ce să stabi -
leas că parametrii tehnici ce tre buie
asiguraţi de partenerul privat),
trecute în conservare (prin menţi ne -
rea terasamentului) sau chiar
dezafectate”. 

O altă direcţie este „atragerea
de capital privat prin promovarea
de parteneriat public-privat (PPP),
dar şi de parteneriate public-public,
prin asociere cu alte companii de
stat din Europa, care au expe rien -
ţă”, pentru realizarea unor proiecte
curajoase, cum sunt construirea
unei linii de mare viteză pe secţiu -
nea Curtici - Bucureşti - Constanţa
(discutată şi cu chinezii, la summitul

din toamnă de la Bucureşti), a unor
clădiri comerciale pe terenurile
CFR, modernizarea Gării de Nord
din Bucureşti şi a Gării de Nord din
Timişoara.

De asemenea, este luată în cal -
cul construirea unei linii noi de cale
ferată, pe secţiunea Vâlcele-Râm -
nicu Vâlcea, a infrastructurii ferovia -
re de acces la podul Calafat-Vidin,
construirea şi electrificarea firului II
pe secţiunea Mărăşeşti-Tecuci-Bâr -
lad-Iaşi, modernizarea a 30 de staţii
de cale ferată - dintre care 16 se
află în execuţie - şi a instalaţiilor
pen tru creşterea siguranţei cir cu -
laţiei - proiectul-pilot de imple men -
tare a Sistemului Feroviar European
de Management al Traficului nivel
2 (ERTMS nivel 2). 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

Ministerul
Transporturilor 
ia la reparat
drumurile judeţene
Guvernul Ponta 3 vrea să transfere Ministerului
Transporturilor drumurile judeţene pentru a le repara 
şi a le reda în administrare „la cheie” „baronilor locali”.

La capitolul autostrăzi sunt programate:
- finalizarea Autostrăzii Nădlac-Arad-Bucureşti, pentru a lega România de

Europa (Coridorul IV);
- continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania;
- continuarea lucrărilor la Autostrada Bucureşti-Ploieşti-Braşov, prin finalizarea

tronsonului Braşov-Predeal-Comarnic - al cărui contract este programat a fi
semnat până în 20 aprilie a.c.;

- demararea lucrărilor la autostrada Vest - Est Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni;
- demararea lucrărilor la Coridorul IX paneuropean - Autostrada Bucureşti -

Ploieşti - Focşani - Bacău - Paşcani;
- demararea proiectului Autostrăzii de Sud Bucureşti - Alexandria - Craiova -

Dr. Tr. Severin - Timişoara;
- finalizarea la profil de autostradă a Centurii Bucureşti (nord şi sud).
Resursa financiară pentru autostrăzi va fi bazată pe „atragerea finanţării
private prin promovarea Parteneriatului public-privat (PPP)” şi prin „finanţarea
de la bugetul de stat, asigurată prioritar şi constant”.



.................................................................................................................................................. martie 201412

E
V

E
N

IM
E

N
T

13

S ub umbrela T-Festival se în -
tru nesc cei mai importanţi
pro ducători de camioane şi

se  miremorci, cei mai activi dealeri şi
importatori de motociclete şi echi pa -
mente şi pasionaţi de camioane şi
motociclete. Este un festival în ca re
pasiunea pentru camioane şi/sau
motociclete se îmbină cu mu zica.
Într-un cadru mai puţin con ven ţional,
se vor lega noi colaborări în industria
de transport şi în cea moto. Pasio naţii
care vor ajunge în al doilea week end
din mai la Jucu vor vedea cele mai
frumoase ca mioane şi mo to ciclete
din România. Aici va fi de semnat cel
mai frumos camion din Sud-Estul
Europei, de ţinătorul pri mind pe 10
mai trofeul T-Festival: 3.000 de euro
plus pro duse şi servicii în valoare de
2.000 de euro. Publicul va avea un
cuvânt greu de spus în ceea ce
priveşte de sem narea celor mai
frumoase mo tociclete din cate go riile:
Custom & Cruiser, Naked Street &
Touring, Supersport, Enduro & Cross,
iar pre miul cel mare este în valoare
de 2.000 de euro plus pro du se şi ser -
vicii în valoare de 500 de euro.

Top 100
transportatori
În cadrul festivalului va avea loc

şi o întrunire a Top 100 companii de
transport din industria românească,
ocazie cu care UNTRR şi IRU vor
acorda premii firmelor repre zen ta -
tive. „Festivalul va fi o întâlnire a oa -
menilor care cred şi trăiesc în spi -
ritul libertăţii, a oamenilor care nu
cred că distanţele înseamnă ceva
atunci când există comunicare şi prie -
tenie. Concursurile organizate vor fi
cele mai bune prilejuri de a descoperi
fantezia, aproape fără limite, a oa me -
nilor pasionaţi de mo tociclete sau
camioane“, a spus Corina Buzatu,

ma nager de proiect T-Festival. Preşe -
din tele juriului pen tru secţiunea ca -
mioane este Radu Dinescu, secretar
general UNTRR, iar în ceea ce pri -
veşte juriul concur su lui moto acesta
este prezidat de Cristi Hrubaru,
vedeta Rock FM, fiind, de altfel, şi cel
care se va ocu pa de întreţinerea
atmosferei. Acest festival marchează
instituirea şi săr bătorirea pentru prima
dată a Zilei Transportatorilor, aceasta
fiind o iniţiativă a UNTRR. A fost
aleasă data de 9 mai, ziua Sfântului
Cris to for, acesta fiind protectorul
trans por tatorilor şi patronul călătorilor. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Festivalul
Internaţional al
Transportatorilor
Prima ediţie a Festivalului Internaţional al Transportatorilor
va avea loc la Jucu, judeţul Cluj, între 9 şi 11 mai,
organizatori fiind Uniunea Naţională a Transportatorilor
Rutieri din România (UNTRR) şi IRU (International Road
Transport Union).

Radu Dinescu, secretar general
UNTRR:

„Încercăm să pornim o tradiţie a întâlnirilor anuale ale
transportatorilor din Europa de Est, într-un cadru mai
destins. În felul acesta, putem dezvolta pe viitor un gen de
comunicare şi colaborare mai firească între parteneri şi
public. Nu în ultimul rând, cred că vor fi trei zile de distracţie
şi bună dispoziţie“.
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Î n opinia administratorului Itia
Sped, Ion Lixandru, asigurarea
RCA ridică, în prezent, cele mai

mari probleme pentru că trans por -
ta torii nu o pot controla. Altfel spus,
sis temul actual de asigurare obli -
ga torie nu trage la răspundere sub
nicio formă un şofer care a generat
pagube mai multor companii unde,
în timp ce a fost angajat, a produs
ac cidente rutiere. Pe de altă parte,
an gajatorii se confruntă cu prime
de asigurare majorate ca urmare a
aplicării malus-ului. „După ce a pro -
dus accidentul, şoferul poate foarte
bine să plece, iar compania rămâne
cu sechelele. De aceea propunem
ruperea RCA în două, astfel încât
să reflecte atât răspunderea compa -
niei prin intermediul vehiculului, cât
şi răspunderea şoferului“, a precizat
Ion Lixandru, apreciind că atât şofe -
rul, cât şi compania trebuie să răs -
pun dă pentru greşeli. În acest con -
text, conducătorii auto profesionişti
ar deveni mult mai responsabili, iar
malusul ar putea constitui un indi -
ca tor important privind compor ta -
mentul la volan al unui posibil
angajat. 

Concret, transportatorii cer reali -
zarea unei baze comune de date cu
şoferii asiguraţi - criteriul fiind CNP-
ul acestora - pentru a putea face
un punctaj bonus/malus pentru fie -
care persoană în parte, informaţii
care să fie prezentate în momentul
în care angajatorul intenţionează

să facă poliţa pe numele şoferului.
„Este foarte important pentru noi ca
acest risc să fie unul asumat şi nu
un risc pe care să nu-l cunoaştem.
Baza de date va scădea în mod clar
numărul incidentelor, pentru că şo -
ferii vor ţine cont de faptul că un
com portament incorect în trafic se
va reflecta în relaţia cu angajatorii
şi cu potenţialii angajatori“, a su -
bliniat administratorul Itia Sped.

„Trebuie să se ţină cont de faptul
că maşinile nu merg singure, ci sunt
conduse de către un şofer. Cred că
în momentul în care va exista o ast -
fel de bază de date, angajatorul va
putea constata dacă un conducător
auto este prea scump ca să îl an -
ga jeze, iar şoferii vor fi în mod cert
responsabilizaţi ştiind că faptele lor
sunt contabilizate“, a afirmat, în ace -
laşi context, Mircea Mănescu,
director general Ahead Logistics. În
opinia sa, sistemul de Bonus/Malus
aplicat în prezent doar pe maşină
este irelevant.

Un produs nou
care ar răspunde
cerinţelor pieţei
Dar, până în momentul în care

autorităţile vor lua în discuţie acest
subiect, companiile private din piaţa
de asigurări ar putea oferi un produs
similar. „Am găsit o asigurare simi -
lară celei solicitate de către opera -
to rii de transport în Slovacia. Riscul
de infidelitate a angajatului, în speţă
dau na produsă de către şofer anga -
ja torului, se poate acoperi printr-o
poliţă de tip «Crime Insurance». În
această categorie de riscuri intră şi
furtul de combustibil“, a menţionat
Geor ge Dragne, Deputy Sales Di -

rec tor Marsh. El a ţinut să su blinieze
că produse alternative există, dar
piaţa trebuie să genereze măcar un
volum minim de vânzări pentru a fi
lan sate în România. „Prin inter me -
diul produselor existente în cadrul
grupului, putem acoperi orice risc
asi gurabil. Atunci când avem ne vo -
ie, importăm produse din Marea
Brita nie, Belgia sau Franţa“, a con -
ti nuat el. 

Pe de altă parte, un training sis -
te matic făcut şoferilor şi colaborarea
cu un psiholog pot îmbunătăţi rata

dau nei, ceea ce poate fi un instru -
ment de negociere în relaţie cu asi -
gurătorii, în opinia lui George Drag -
ne. În completare, psihologul
Cris tian Sandu a menţionat că, pe
lân gă şoferi, trebuie evaluat şi per -
so nalul de întreţinere. „Din punc tul
nostru de vedere, al specialiştilor
pe resurse umane, şi nu numai de
psihologi specializaţi pe siguranţa
rutieră - această evaluare a riscului
trebuie extinsă de la nivelul con du -
cătorului auto, şi la personalul de
între ţinere, pentru că trebuie să am

şi mecanici responsabili, în care să
am încredere sau un partener pe
service care să aibă responsabilităţi
bine puse la punct. Iar această eva -
luare a riscului trebuie făcută şi de
către companie şi de către

Transportatorii susţin:
Sistem RCA care
să responsabilizeze
şoferul
Masa rotundă organizată de revista Ziua Cargo
la începutul lunii martie a adus faţă în faţă
transportatori, logisticieni, brokeri şi companii
de asigurări, în încercarea de a identifica acele
soluţii sau produse care ar putea îmbunătăţi
relaţia dintre asigurat şi asigurător.
Cum arată ele?

Potrivit jucătorilor din piaţa de
asigurări, pentru a fi corectă, prima
de asigurare anuală pentru RCA
ar trebui să fie de aproximativ 200
de euro la turisme şi de circa
1.000 de euro la camioane.

O poliţă RCA care să fie legată şi
de CNP-ul şoferului ar creşte
responsabilitatea acestuia pe
drum, pentru că va şti că există o
bază de date cu toate
evenimentele cauzate de el.



.................................................................................................................................................. martie 201416

E
V

E
N

IM
E

N
T

17

asigurător. În această situaţie, pu -
tem merge pe un coeficient de risc
dimi nuat şi astfel putem vorbi de -
spre o negociere a primei de asi gu -
rare“, a arătat el. În opinia sa, în
acest mo ment, RCA reprezintă o for -
mă de asigurare ce induce nesi gu -
ranţă în trafic. „Şoferul gândeşte că,
dacă are RCA, el nu va fi afectat de
pa gube. În plus, astăzi, malusul este
plătit de firma angajatoare. Cred că
o combinaţie şofer-maşină este cea
mai corectă, pentru că trebuie să
ţinem cont atât de com por  ta mentul
şo ferului, cât şi de pro ble mele teh -
nice ale maşinii“, a con ti nuat el. În
pa ralel, trebuie luat în cal cul şi exa -
menul medical al con du cătorului
auto, raportat la ceea ce înseamnă
me  dicina muncii şi si gu ranţa circu -
la ţiei. „Sunt multe ca zuri în care ac -
ci dentele se produc din cauza unui

atac de cord sau a unei come dia -
be tice, de exemplu. Din păcate, şo -
ferii nu declară bolile cro nice“, a
men ţionat Cristian Sandu.

Asigurările speciale
şi falsurile dau
bătăi de cap
Cătălin Olteanu, director general

FM România, a scos în evidenţă ne -
ce sitatea deschiderii companiilor de
asigurare către produse mai spe -
ciale, inclusiv în domeniul logisticii.
„Noi am optat în depozit pentru o
asi  gu rare extrem de scumpă, pentru
a pro teja bunurile de tot ceea ce în -
seamnă pagube, inclusiv incendii,
inundaţii etc. Iar în completare avem
asi gurări specifice impuse de clienţii
din domenii mai speciale. De exem -
plu, cei din industria farmaceutică

au anumite nevoi, cei din industria
me  dicală altele, motiv pentru care
avem pentru fiecare o extra asigu -
ra re, care oferă o valoare mai mare
de acope rire sau acoperă cazuri care
nu sunt acoperite de asigu ra rea um -
brelă. Pro bleme am avut atunci când
am avut nevoie de aceas tă extra-
asi gu rare, pentru că furnizorii de
astfel de produse ne-au trimis de la
unul la altul. De obicei, avem nevoie
de 5-6 mailuri sau tele foane“, a
explicat el, adăugând că se întâmplă
ca persoa ne le care vând asigurări să
nu ştie ce au în portofoliu. „De multe
ori se întâmplă să întreb «aveţi
produse de genul acesta?» şi mi se
răspunde «nu exis tă». Apoi mă
întâlnesc cu alt ci ne va, care îmi
spune că produsul exis tă, dar nu am
ştiut cum să întreb. Chiar căutăm în
acest mo ment o asi gu rare de nişă
pentru nişte compo nen te extrem de
scum pe. Vrem ca toate lucrurile să
fie foarte bine puse la punct, ţinând
cont de faptul că sun tem o firmă re -
cu noscută pe partea de security“, a
mai spus directorul ge neral FM
Romania, subliniind că inclusiv toate
vehiculele din parcul com paniei sunt
asigurate CASCO, în condiţiile în
care mai mult de jumătate din ma -
şi nile din România nu se înca drea -
ză în această categorie. 

Din păcate, şi numărul celor
care nu îşi fac RCA sau CMR este
în creştere, potrivit participanţilor la
masa rotundă organizată de Ziua
Cargo. Practica, în rândul unei anu -
mite categorii de cărăuşi, este să
facă asigurarea în rate şi să nu plă -
tească decât prima rată, pentru a
avea ce să arate clientului la încăr -
care. 

„Atunci când alegem subcon -
trac tori pe partea de transport, soli -
cităm poliţa de asigurare, pentru a
fi acoperiţi. Din păcate, în ultima
vreme, pe piaţă s-au înmulţit ca zu -
rile în care marfa dispare cu tot cu

maşină şi şoferi. Ne-ar fi de ajutor
să avem acces la baza de date cu
poliţe de asigurare valide, astfel în -
cât să putem face o dublă verificare
la maşinile pe care le angajăm“, a
precizat Cătălin Olteanu.

Managerul de transport OTZ,
Cristina Budoaica, a adăugat că
pen tru verificarea asigurărilor sub -
con trac torilor se pierde foarte mult
timp. „În general, perioada de veri -
fi care poate ajunge şi la o oră şi
jumătate, în care aşteptăm copiile
asi gurărilor CMR şi RCA, după pri -
mire verificăm valabilitatea poliţelor,
plus vala bi li ta tea altor documente
necesare des fă şurării transportului.
Există cazuri în care descoperim că
poliţele nu sunt valabile, din cauza
neplăţii sau expirate şi fără reînnoire,
astfel că reluăm procesul de căutare
a unui trans portator asi gu rat con -
form solici tă rilor noastre”, a arătat
ea, subliniind că pe piaţă circulă in -
clusiv asigurări false. „Ni s-a întâm -
plat să descoperim asi  gurări de
răspundere privind capa citatea fi -
nan  ciară (ROT), necesare la licen -
ţie re, false. În condiţiile în care asi -
gu rarea ROT nu acoperă, de fapt,
nimic pe piaţă, tentaţia de a furniza

astfel de poliţe false este cu atât
mai mare, pentru că nu există situaţii
în care să fii tras la răs pundere“, a
apre  ciat Cristina Bu doaica, menţio -
nând că împotriva brokerului care a
furnizat poliţa a fost depusă plân -
gere penală.

Marile probleme
apar când trebuie
acoperită dauna
O altă problemă ridicată de către

transportatori a fost legată de pră -
pas tia care se cască în mo men tul
în care firma de asigurări găseşte
mo ti ve nejustificate ca să nu aco pe -
re dauna. „Ni s-a întâmplat în situaţia
în care, pentru un camion care a
des cărcat într-un mall şi s-a lovit de
o bordură, compania de asi gurări a
refuzat despăgubirea, pre valându-se
de o prevedere potri vit căreia un ca -
mion care iese off-road nu se des -
păgubeşte, deşi par ca rea unui mall
nu este traseu off-road. La plân ge -
rea depusă, ASF, care ar trebui să
controleze piaţa, ne-a transmis că
avem instanţele la dispoziţie, deşi
această instituţie este abilitată legal
să emită un punct de vedere în speţa

respectivă. Din păcate, de multe ori,
suntem priviţi ca nişte in frac tori care
vor să îşi re pa re gratis ca mioanele.
Nu suntem toţi aşa“, a afirmat Mircea
Mănescu, di rector ge neral Ahead
Logistics. El a adă u gat că s-a
confruntat inclusiv cu fal suri. „O firmă
de asigurări a fal s ificat, în relaţie cu
noi, Anexa 2 de la contract (poliţa
de asigurări). Prac tic, au luat prin
photoshop sem nă tura şi ştampila,
pe care le-au printat pe Anexa 2,
care, de fapt, nu exista la contract.
Au fost 4 termene de ju de cată, nu
au depus originalul (pentru că nu
există) şi au pierdut pro cesul“.

În opinia directorului general
Ahead Logistics, atunci când apar
pagubele, companiile de asigurări
pot acţiona incorect în două direcţii.
„Sunt cazuri în care nu ne putem
recupera banii, dar şi cazuri în care
su mele plătite nu acoperă pagu be -
le. Din păcate, putem sta ani în şir
cu asigurările în sertar şi nu putem
afla cât valorează cu adevărat decât
în momentul accidentului“, a con clu -
zionat Mircea Mănescu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro
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C onform raportului menţio -
nat, numărul furturilor de
măr furi raportate către IIS

în 2013 a crescut cu 66% faţă de
anul anterior (+456), la un număr de
1.145 incidente. Dar trebuie avut în
ve dere faptul că acest lucru se da -
to rează şi creşterii numărului de
membri TAPA şi al forţelor de ordine
care raportează lunar incidentele
către IIS.

Dintre acestea, 23 au fost furturi
din camioane în mişcare şi 55% din
vehicule prin intruziune. Îngrijo ră -
toa re este creşterea detur nă rilor
de ve hicule, cu nu mai puţin
de 106%, dar şi a inci den -
telor violente, aces tea „pro -
 gre sând” cu 48 de pro cente.
De asemenea, a fost în re -
gis trată o creştere şi în do -
me niul incidentelor care au
im plicat per tur barea lo -
cali ză rii GPS, în spe -
cial în Italia, Franţa
şi Afri ca de Sud.
449 de incidente
au fost raportate
către IIS de către
for ţele de aplicare a
legii, ceea ce repre zin -
tă 39% din totalul da -
te lor recoltate. 

Primele zece inci -
dente raportate către
IIS în 2013 din punc -
tul de ve dere al gra -
vităţii au însumat o
va loa re totală a
pier derilor de
55.670.000 euro.
Va lo rile medii ale
pier de rilor s-au ri -
dicat la aproximativ
235.000 euro, com -
parativ cu 300.000
în 2012, ceea ce
re prezintă o scă -
de re cu 22%. În
ace  laşi timp, 70%
din inci den tele în -
re  gis trare de că -

tre IIS nu au raportat nicio valoare
a pierderilor, dar 165 incidente din
total au avut pier deri de peste
100.000 euro. Pro du sele non-elec -
tronice au fost obiec tul a 21% dintre
furturi, totalizând 242 incidente. 

În topul ţărilor care au raportat
cele mai multe incidente către IIS,
pe primul loc se situează Olanda,
cu 286 de raportări, urmată de Ger -
ma nia cu 200, Belgia cu 177 şi Ma -
rea Britanie cu 88. 

Italia - campioană
la furturi
de farmaceutice

Vorbind despre incidente
majo re, în decembrie şi ia -
nua rie, au fost raportate două
atacuri în apropiere de Roma

şi de Bari, soldate cu furtul
de produse far m a ce -

utice în va loare
de a proa  pe 3
mi li oa ne de
euro. Dar se
pare că ast fel
de inci den te
nu sunt ra ri -
tăţi în Cizmă.

Con form da te -
lor re coltate de

către IIS, între ia -
nua rie 2012 şi fe bru -
a rie 2014, din cele
48 de furturi de pro -
du se farma ce uti c e
în re gistrate, 40 din tre
ele (80% din to tal) au
avut loc în Ita lia.
Infor ma ţiile TAPA au
arătat, de ase me -
nea, că 62% din
aces tea au im pli cat
deturnarea vio len tă
a vehi culelor. 

Din punct de
vedere geo gra fic,
furturile par a gra -
vita în jurul a trei
regiuni prin ci pa -

le: Apulia (Bari), Cam pania (Napoli)
şi Lombardia (Milano). 

În afară de cele două incidente
majore menţionate anterior, în cel
mai recent astfel de eveniment ra -
por tat, pe data de 6 februarie anul
cu rent, patru infractori mascaţi au
„răpit” un camion de distribuţie în -
căr cat cu diverse produse farma -
ceu tice destinate farmaciilor şi cen -
trelor medicale din Campania. Ata cul
a survenit imediat după ce vehiculul
a părăsit un centru de distribuţie din
Casoria, din suburbiile oraşului Na -
poli. Bandiţii au blocat şoseaua cu
o maşină şi au forţat vehiculul să
oprească, după care au tras şoferul
jos din cabină, doi dintre ei plecând
cu camionul şi în cărcătura lui în
valoare de 250.000 euro. 

Se pare că infractorii au reuşit
să dezactiveze GPS-ul principal al
maşinii prin intermediul unui di s po -
zitiv de bruiaj, dar nu au reuşit să
blo cheze şi semnalul unui al doilea
dispo zitiv de urmărire, ascuns unde -
va în camion sau încărcătură, iar
a cesta a alertat compania de secu -
ritate şi a permis poliţiei să des co -
pere vehiculul într-un garaj din Na -
poli. Poliţia a arestat două persoane
la faţa locului, care descărcau bu -
n urile furate, iar acum este în cău -
tarea celorlalţi doi infractori implicaţi. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

(Sursa: Vigilant, buletinul informativ al
TAPA EMEA)

Furturi din camioane -
retrospectivă 2013
Buletinul informativ lunar al TAPA EMEA, Vigilant, a publicat,
recent, o privire de ansamblu asupra întregului 2013, privit
din punctul de vedere al infracţiunilor şi furturilor de marfă
la nivel european. Retrospectiva anului, bazată pe raportul
anual realizat de către IIS - Serviciul de Informaţii privind
Incidentele al asociaţiei, centralizează, în câteva cifre cheie,
tendinţele la nivel european, reflectate de raportările
membrilor, dar şi ale organelor legii.

Câteva cifre 2013
- incidente: 1.145, +456 faţă de

2012
- furturi din camioane în mişcare:

23 
- furturi prin intruziune: 55%
- deturnări camioane: +106% faţă

de 2012 
- furturi violente: +48% faţă de

2012



martie 2014 ..................................................................................................................................................

D
R

IV
E

-T
E

S
T

.................................................................................................................................................. martie 201420

D
R

IV
E

-T
E

S
T

21

D upă cum spuneam, cea de
a doua generaţie Renault
Kangoo a fost lansată în

2008, iar din 2011 a primit „boost“
de imagine, dar nu numai, prin lan -
sa rea modelului Z.E. (Zero Emis -
sion), care a câştigat titlul „Interna -
tio nal Van of the Year 2012”.
Înce putul lui 2013 a adus şi câteva
schim bări de ordin vizual, modelul
având parte de un facelift ce a
„atins“ designul stopurilor, dar, în
prin cipal, zona frontală, grila şi noile
faruri, conferind un look ceva mai
agre siv micului cărăuş.

Fapte, nu vorbe
Am ales să nu ne încredem or -

beş te în cifre şi să testăm un
Renault Kangoo Express Maxi.
Rena ult România ne-a sprijinit în
acest de mers şi am avut la dis po -
ziţie un Kan goo cu nivelul de echi -
pare Con fort, propulsat de un motor
1.5 dCi. De la primele contac te cu
acest model se remarcă pro gre sul
con struc torului francez la rea lizarea
aces tui model, având un design ex -
te rior mult mai atrăgător decât în
ca zul variantei anterioare, dar şi un
ha bitaclu în care se regăsesc ma -
te riale de o calitate superioară,

mai ales pentru o utilitară. E drept,
ca pes te tot, mai este loc de îmbu -
nă tă ţire, dar nu putem totuşi să nu
re mar căm paşii care au fost făcuţi
deja în această direcţie. Atenţia
acor dată şoferului reprezintă în con -
ti nuare o prioritate pentru con struc -
torii de vehicule. Poziţia la volan
ofe rită de Kangoo Maxi este una
din tre cele mai bune din clasa ei,
men ţionând că reglajul pe înălţime
al scaunului şoferului constituie un
mare plus. Modelul testat a bene -
fi ciat şi de o serie de dotări opţio -
na le, printre care radio-mp3 cu co -
nec tivitate bluetooth, atât pentru
con vorbiri telefonice cât şi pentru

re dare de fişiere audio, computer
de bord, oglinzi reglabile electric şi
în călzite. Legat de ergonomie, pu -
tem spune că unitatea audio are
co menzile „de pe volan“ amplasate
cum va sub volan, în partea dreaptă,
şi sunt oarecum incomode, nece si -
tând o perioadă de adaptare. 

Latura tehnică 
Motorizarea 1.5 dCi Euro V,

care dezvoltă o putere de 90 CP şi
un cuplu maxim de 200 Nm, este
mai mult decât suficientă pentru
acti vitatea predominant urbană, iar
trans misia manuală în 5 trepte

bene ficiază de o sincronizare foarte
bună cu acest propulsor. În cazul în
care traseul parcurs implică şi rula -
rea pe rute interurbane, atunci am
recomanda următoarea variantă de
putere, de 110 CP, dar pentru un
re gim predominant urban, consumul
obţ inut de versiunea de 90 CP este
„ce trebuie“, o valoare reală situân -
du-se în jurul a 7 l/100 km. Repri -
zele sunt onorabile, frânarea pe mă -
sură, iar din punct de vedere al
sta bilităţii, ampatamentul mărit face
ca maşina să fie mai sigură pe
drum. Familia Kangoo a fost conce -
pu tă pentru a satisface cerinţele
unei palete foarte variate de clienţi,
iar versiunea testată de noi a fost
una dintre cele mai ofertante.
Spaţiul de depozitare este mult mai
mare faţă de cea a modelului
normal, lungi mea lui Kangoo Maxi
fiind de 4,6 m, cu 38 cm mai lung
decât un Kan goo standard. Această
lungime în plus se traduce printr-un
spaţiu mai mare, ampatamentul
fiind de 3,081 metri. Volumul de
încărcare este de 4,6 mc, capaci -
ta tea de tractare de 1,05 t, iar
capacitatea de încărcare ajunge la
800 kg. Acest model are cifrele de
partea lui, iar faptul că a ajuns la
17 ani spune multe şi de spre cum
a fost primit şi apreciat de către
piaţă. Istoria se scrie în con tinuare,
dar cu un pix mai fru mos…

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Renault Kangoo Maxi
...într-o distribuţie
de excepţie
Cea de a doua generaţie a modelului Kangoo, produs
de francezii de la Renault, continuă „povestea“ de distribuţie
începută încă din 1997. Prima generaţie a fost cea care
a bătătorit calea, iar cea de a doua, lansată în 2008
şi upgradată în 2013, ridică din ce în ce mai sus ştacheta.

Renault Kangoo Express Maxi
Motorizare: 1.5 dCi, Euro V
Capacitate cilindrică: 1.461 cmc
Transmisie: manuală, 5+1
Putere: 90 CP/4.000 rpm
Cuplu maxim: 200 Nm/1.750 rpm
Dimensiuni (L/l/h): 4.282/1.829/1.872 mm
Ampatament: 3.081 mm
Masa proprie: 1.280 kg
Volum încărcare: 4,6 mc
Consum (urban): ~ 7 l /100 km (test)
Rezervor: 60 l

Designul grilei frontale 
şi cel al spoilerului au transformat

modelul Kangoo dintr-un cărăuş
cuminte într-un „băiat rău”.

Deşi pare doar un facelift
de ordin vizual, materialele

folosite sunt de o calitate
superioară în raport cu cele

utilizate la modelele anterioare.

Uşile se deschid la 180 de
grade, facilitând astfel
încărcarea mărfurilor.



ce vor face cu conducătorii auto pes -
te 65 de ani care încă profesează? 

Nu mai este necesar examenul
medical şi psihologic? 

Dar să nu fim cârcotaşi şi să
spu nem că Legislaţia secundară în
domeniul siguranţei transporturilor
repre zintă un nou pas privind regle -
men tarea în domeniul activităţii me -
di cale şi psihologice de examinare
a personalului cu atribuţii în sigu ran -
ţa transporturilor. Un pas important,
dar nu suficient.

Avizul psihologic...
apt
Examenul psihologic este regle -

men tat prin lege şi el trebuie efec tuat.
Dar numai efectuarea lui nu este su -
ficientă pentru a obţine şi rezultate
con crete. De cele mai multe ori,
examenul psihologic se fina li zează
numai cu avizul psi ho logic de apt sau
inapt pentru o anu mi tă categorie de
transport. Iată un motiv pentru care
unii transportatori consideră exa me -
nul psihologic doar o formă bi roc ra -
tică obligatorie de în deplinit. „Du-te
şi tu şi vezi unde poţi să-ţi faci exa -
me nul psihologic, repede şi ieftin” -
este o frază des în tâlnită, îndemn cu
care unii trans por tatori îşi trimit şoferii
la examen. Şi şoferii... ca şoferii... se
des cur că...! Se descurcă, dar costu -
ri le şi riscurile sunt mari dacă nu ai
şoferi bine pregătiţi atât profesional,
cât şi comportamental. Un motiv pen -
tru care tot mai mulţi transportatori
sunt interesaţi ca examenul psiho lo -
gic să reprezinte nu numai o cerinţă
le gislativă încheiată cu un simplu aviz
de apt sau inapt, ci şi o posibilitate
rea lă de cunoaştere a şoferilor, con -
diţie esenţială pentru a putea realiza
o selecţie conformă cu cerinţele fir -
mei, pentru un management eficient
al resursei umane, în vederea creş -
terii siguranţei în trafic şi de scădere
a costurilor, de eficientizare a firmei
de transport. Şi, de ce nu, şi pentru
a putea să ai, la un moment dat, un
colectiv de şoferi de valoare sensibil
egală, fideli firmei, responsabili şi
motivaţi. 

Un pas important
pentru a-ţi cunoaşte
şoferii
Examinarea psihologică se

efec  tuează în scopul evaluării ca -
pa cităţilor cognitive (percepţie, me -
mo rie, gândire), a celor motrice
(reac tivitate, coordonare) şi a celor
inte grative (atenţie, emotivitate,
moti vaţie, structură atitudinal-valo -
ri că), precum şi al psihodiagnozei

aptitudinal-comportamentale, con -
form funcţiei pentru care se solicită
examinarea. Examinarea psiho lo -
gică urmăreşte stabilirea stadiului
de maturitate psihică şi a existen -
ţei/inexistenţei capacităţilor aptitu -
dinal-atitudinale necesare integrării
în funcţiile cu atribuţii în siguranţa
transporturilor şi stabilirea nivelului
com petenţei aptitudinal-atitudinale
specifice funcţiei cu responsabilităţi
în siguranţa circulaţiei. 

Evaluarea psihologică ţine cont
de raportul care se stabileşte între
standardele ocupaţionale specifice
postului/locului de muncă, rezultate
din analiza psihologică a muncii,
din fişa postului, şi standardul mini -
mal de cerinţe psihologice.

Toate aceste informaţii se pot
ma terializa într-un profil psihologic,
care devine un instrument de apre -
ciere, de formare şi chiar de reabi -
li tare profesională.

Profilul psihologic
poate face diferenţa
Transportatorii pot solicita psi ho -

logului care efectuează examinarea
să realizeze, pe lângă emiterea avi -
zului psihologic de utilizare în mun -
că, şi un profil psihologic al celui eva -
luat, profil psihologic care pre zin tă
calităţile cognitiv-aptitudinale şi apre -
ciază nivelul motivaţional, afecti vi -
tatea, nivelul agresivităţii, ca pa citatea
de rezistenţă la stres, nive lul rela ţio -
nării sociale; rezul ta tele considerate
mai slabe sunt puse în balanţă cu
experienţa profe sio nală, cu nivelul
angajării per so nale în activitate, cu
spiritul de iniţia tivă şi încrederea în
sine, cu res pon sabilitatea şi
conştientizarea im portanţei şi riscului
activităţii de con ducere auto. De aici
apare stra te gia de consiliere
psihologică, posi bi litatea de formare
sau reabilitare com portamentală. 

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0744 657 898
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N oile reglementări aduc mo -
di ficări atât în privinţa cate -
go riilor de personal care

trebuie să efectueze examenul psi -
ho logic, cât şi a termenelor de perio -
dicitate. Astfel, funcţia de lector la
şcolile de şoferi nu mai are obliga -
ti vitatea efectuării examenului
psiho logic, iar periodicitatea pentru
efec tuarea examenului psihologic
este de un an pentru toate cate go -
riile de personal care fac parte din
siguranţa transporturilor. A fost
modi ficată şi tipologia de avizare,
avizele psihologice, conform noilor

reglementări, fiind emise numai
pentru tipul de activitate: persoane,
marfă, ADR etc. Astfel, avizele sunt
valabile atât pentru transporturile
interne, cât şi pentru cele internaţio -
nale (TIR).

„Scăpări”
în reglementări
Deşi s-au aflat în dezbatere pu -

blică şi în dezbaterea Comisiei de
dialog social al MT, dezbateri, de
altfel, aprinse atât în legătură cu
elementele de ordin administrativ

privind examenele medicale şi psi -
ho logice, dar şi cu cele meto do lo -
gice care vizau problemele de fond,
ordinele mai au unele „scăpări”,
care lasă loc la interpretări. 

Astfel, în Normele metodologice
aprobate prin Ordinul comun al Mi -
nis  terului Transporturilor şi al Minis -
te rului Să nătăţii nr. 1260/10.10.2013
şi nr. 1390/18.11.2013 se preci zea -
ză că, pentru transporturile rutiere,
exa me nul medical şi psihologic la
gru pa de vârstă 18 - 65 ani se efec -
tu ea ză anual. Am primit semnale de
la trans portatori, care se întreabă

Examenul
psihologic, 
o nouă abordare

La sfârşitul anului 2013, a intrat în vigoare
Legislaţia secundară în domeniul
siguranţei transporturilor, legislaţie care
cuprinde un set de 6 ordine proprii ale
Ministerului Transporturilor şi 2 ordine
comune cu Ministerul Sănătăţii, ordine
care reglementează activitatea medicală
şi psihologică în domeniul transporturilor.

Avizele emise de psihologi neagreaţi sunt nule!
O dată cu intrarea în vigoare a Legislaţiei secundare în domeniul siguranţei
transporturilor, Ministerul Transporturilor a început şi activitatea de agreare a
unităţilor de psihologie care pot efectua examinări psihologice pentru
siguranţa transporturilor. Pe pagina web a Ministerului, există lista cu unităţile
agreate. Avizele medicale şi psihologice eliberate de unităţi psihologice care
nu apar pe această listă sunt nule! Este de reţinut faptul că operatorul de
transport este obligat să deţină la sediul social avizele medicale şi psihologice
valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa transporturilor.
Lipsa avizelor medicale sau psihologice se sancţionează cu amendă de la
8.000 lei la 12.000 lei. Pentru reglementarea situaţiei, Ministerul
Transporturilor a decis ca avizele psihologice emise conform vechilor
reglementări să rămână valabile până la data de 1 mai 2014.
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A nvelopa Conti EcoPlus HT3
re pre zin tă startul unei noi
game de pro du se, care va

fi lansată de Con tinental în 2014.
Primul repre zen tant din Ge ne raţia
3 de anve lo pe pentru trans port
marfă de la pro ducătorul ger man
de anvelope pre mium a fost
conceput cu accen tul clar pe
eficienţă maximă pe axa portantă.
Eco nomiile semnificative la car bu -
rant reprezintă unul din factorii cei
mai importanţi pentru a pă  trun de
cu succes pe piaţa ac tua lă. Pentru
că anvelopele destinate re morcilor
contribuie cu 60% la re zis tenţa
totală la rulare a camio nu lui,
anvelopele bune pentru aceas tă
axă au un rol crucial în eficienţa
întregului vehicul.

Pentru anvelopa Conti EcoPlus
HT3, Continental a con ceput un
profil nou, foarte eficient din punct
de vedere al consumului de car -
bu rant, care oferă o su pra faţă
de con tact optimă pe patru
canale longi tudinale şi muchia
spe cială pentru economie de
car bu rant. Rezistenţa la
rulare a anvelopelor de
remorci a fost re du să,
pentru dimensiunea 385/55
R 22.5, cu peste 25 de pro -
cente faţă de predecesorul
său. Aceasta oferă noii
anvelope Conti EcoPlus HT3
calificativul maxim A la eti -
cheta UE. 

Optimizare
maximă
Profilul special destinat ca -

mi oa nelor cu încărcături mari
este şi el unul din factorii cheie

ai suc ce sului a cestei anvelope.
Barele triun ghiu lare în formă de
piramidă de la baza canalelor
longitudinale stabilizează anvelopa
Conti EcoPlus HT3 şi re duc defor -
mă  rile din profil. Ner vurile con tinue
asi gură o suprafaţă mare de con -

tact cu solul, iar umerii închişi oferă
stabilitate maximă în linie dreaptă,
dar şi împiedică defor mă rile la ma -
nevre spe ciale tipice re mor cilor. 

Compuşii din calea de rulare
sunt optimizaţi pen tru rezistenţă la
ru lare, ofe rind performanţe de top
da to rită con struc ţiei acesteia, în
două stra turi. Compuşii din par tea
ex te rioa ră a an velopei sunt special
con cepuţi pen tru con tactul cu
şoseaua şi pentru u zură mini mă, în
timp ce com puşii speciali de la ba -
za căii de rulare, care intră în
contact cu car casa spe cială în pa -
tru str aturi, re du c ge ne rarea de căl -
dură pentru a oferi o re zis ten ţă la
ru lare optimă. 

Cu o emisie ex te rioa ră de zgo -
mot de doar 69 dB(A), anvelopa
Conti EcoPlus HT3 este şi una din
cele mai silenţioase an ve lope de
pe piaţă. Ca toate an velopele din
Generaţia 3, Conti EcoPlus HT3 are
o car ca să premium cu ca pa ci ta te
de reca nelare şi reşa pa re, care dis -
pu ne de înveliş cu cord metalic, ta -
loa ne în tări te şi teh nologia pa ten -
ta tă AirKeep® la că maşa interioară,
pen tru a pre veni pierderile continue
de pre siune. Combinaţia acestor
fac tori oferă anvelopei Conti
EcoPlus HT3 un potenţial foarte
ma re pen tru re du ce rea costurilor.

CONTINENTAL ECOPLUS HT3
Anvelopa Economică
Ultra-Modernă pentru
remorci
Anvelopa Continental EcoPlus HT3 este primul reprezentant
al noii game de produse pentru camioane şi e gata de intrarea
pe piaţa autovehiculelor comerciale. Noua anvelopă premium
pentru remorci şi semiremorci a fost concepută special
pentru o eficienţă maximă a costurilor, precum şi pentru
o viaţă lungă. Datorită compuşilor optimizaţi din calea
de rulare precum şi datorită sistemului special al carcaselor
anvelopelor Continental, anvelopa Conti EcoPlus HT3 oferă
şi o aderenţă excelentă pe carosabil ud şi siguranţă la şofat.

Conti EcoPlus HT3 este disponibil
în următoarele dimensiuni:

Dimensiune Indice de viteză Eficienţa Aderenţa Zgomot 
şi încărcare la consum pe ud exterior

385/55 R 19.5 156 J B C 69 dB (A)
385/55 R 22.5 160 K (158 L) A C 69 dB (A)
385/65 R 22.5 160 K (158 L) A C 69 dB (A)
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ITATE
Managementul
siguranţei în
transportul rutier (VI)

A treia componentă a Managementului Siguranţei Rutiere
este reprezentată de vehicule - mijloacele de transport
prin care se realizează contractul de transport.

E ste recomandabilă par cur -
gerea câtorva etape în mo -
mentul contractării serviciilor

de transport de la terţi.
Selectarea vehiculelor şi spe ci -

ficaţiile acestora: managementul
trebuie să asigure selectarea unor
ve hicule corespunzătoare, cu echi -
pa mentele de siguranţă corespun -
ză toare pentru efectuarea transpor -
tului, luând în considerare tipul şi
greutatea încărcăturii, condiţiile de
drum şi evaluarea riscurilor asociate
cursei. Camioanele utilizate trebuie
să fie adecvate atât pentru locul în -
cărcării cât şi la descărcare. În anu -
mite cazuri, utilizarea remorcilor
poate să nu fie sigură. O analiză a
riscurilor de pe site-ul clientului este
de aceea necesară pentru evalua -
rea situaţiei. 

Toate vehiculele trebuie să fie
prevăzute cu anumite opţiuni şi echi -
pa mente de siguranţă, printre care
amintim: centura de siguranţă şi te -
tiere pentru fiecare scaun; par briz la -
mi nat; trusă de prim ajutor, tor ţă/lan -
ternă, veste reflectorizante, cel puţin
două triunghiuri sau conuri de sem -
na lizare (unul în faţă şi unul în spate,
pe drumurile cu două benzi), piese
de schimb (becuri, si guranţe, curea
de alternator); oglinzi retrovizoare
stân ga şi dreapta şi oglinzi convexe
pen tru unghiurile moarte, inclusiv un -
ghiul mort din faţa vehiculului; sistem
de alarmă so noră pentru mersul cu
spatele şi lumini de semnalizare;
pene pentru blo carea roţilor; sistem

GPS; apă ră tori de protecţie împotriva
împroş că rii cu noroi şi flapsuri anti-
împroş care; aer condiţionat.

Camioanele şi remorcile trebuie
să fie compatibile (mai ales în ceea
ce priveşte sistemele de frânare şi
roţile de rezervă). Vehiculele trebuie
menţinute curate.

Anvelope - minim
2 mm adâncimea
benzii de rulare
Anvelopele trebuie să respecte

adâncimea minimă legală a benzii
de rulare sau cel puţin 2 mm pe
toa tă lăţimea şi în jurul întregii cir -
cum ferinţe a anvelopei, oricare din -
tre aceste cerinţe este mai strictă.
Nu se vor utiliza anvelope reşapate
pe roţile de direcţie ale camionului.

Anvelopele trebuie să fie radiale.
Atunci când se utilizează anvelope
cu pliuri oblice (transversale), aces -
tea nu trebuie amestecate cu anve -
lopele radiale pe aceeaşi osie. 

Anvelopele trebuie să fie com -
pa tibile cu încărcătura pe osie şi să
fie umflate corect. Pentru a evita
riscul de explozie a anvelopei ca
urmare a uzurii, perioada de timp
pentru utilizarea anvelopelor în si -
gu ranţă trebuie evaluată în funcţie
de condiţiile de drum, greutatea în -
căr căturii şi condiţiile meteo. În func -
ţie de stresul suplimentar impus de
aceşti factori cheie, perioada de
timp pentru utilizarea anvelopelor
în siguranţă poate fi mai mică decât
specificaţiile producătorului. 

Managementul trebuie să in sti -
tuie un proces pentru a asigura
scoa terea din serviciu a vehiculelor
ne sigure. Toate vehiculele trebuie
să fie evaluate cu regularitate în
cadrul unui program de mentenanţă
pla nificat. Întreţinerea şi service-ul
pen tru vehicule trebuie să fie rea -
li zate în conformitate cu reco man -
dă rile producătorului. 

De asemenea, trebuie să existe
un sistem de verificare înainte de
por nire, realizat de şoferul desem -
nat al vehiculului. Verificările trebuie
efectuate cel puţin zilnic şi susţinute
cu documente. Orice vehicul con -
si derat defect trebuie să fie scos
din uz imediat.

Material realizat 
cu sprijinul Lafarge

1
CONTRACTANT

COMPONENTE 
ALE MANAGEMENTULUI

TRANSPORTULUI 
AUTO

5
ÎNCĂRCARE-

DESCĂRCARE
2

ȘOFERI

3
VEHICULE

4
CURSE

O anvelopă trebuie
înlocuită dacă:

- Are o tăietură sau o fisură în
material, care depăşeşte 25 mm
sau 10% din lăţimea secţiunii
anvelopei, oricare dintre aceste
cifre este mai mare, şi care este
suficient de profundă pentru a
ajunge la pliuri sau corzi. 

- Are o bolfă, o fisură sau o
umflătură provocată de
separarea sau fracturarea
parţială a structurii.

- Orice parte a pliurilor sau a
corzilor este expusă.
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S elecţiile pentru a doua ediţie
a Optifuel Challenge, orga -
ni  zată de către Renault

Trucks, încep în luna martie. Este
vor  ba despre o competiţie europea -
nă dedicată reducerii consumului de
combustibil, organizată de pro du -
cătorul francez în Europa, Maroc,
Rusia şi Tunisia. În timpul prese lec -
ţi ilor, competitorii conduc un Re nault
Trucks T pe un traseu presta bilit. La
so sire, stilul lor de condus va fi
evaluat, iar viteza şi consumul de
com bus tibil vor fi măsurate prin inter -
me  diul software-ului de analiză şi
mo nitorizare Optifuel Infomax şi prin

Optifleet, soluţia telematică de gestio -
nare a flotelor de la Renault Trucks.

Companiile de transport îşi pot
trimite şoferii pe care îi consideră
po triviţi la preselecţiile naţionale.
Aceste evenimente vor desemna
pe cei 34 de participanţi care vor
con cura la finala europeană din no -
iem brie 2014. Această competiţie
ilus trează dorinţa Renault Trucks
de a sprijini transportatorii şi şoferii
în încercarea lor de a conduce mai
eco nomic şi de a-şi demonstra ex -
pe rienţa în reducerea consumului
de carburant prin utilizarea unor in -
stru mente eficiente. 

Camionul,
partenerul şoferului
Designul Renault Trucks T, ca -

bi na şi întregul sistem de propulsie
au fost produse cu scopul de a dimi -
nua consumul de combustibil. Ast -
fel, parbrizul este înclinat la un unghi
de 12 grade iar cabina însăşi are o
for mă trapezoidală, având o lăţime
de 2,35 m în partea frontală şi 2,50
m în partea posterioară, îmbu nă tă -
ţind coeficientul de aerodinamicitate
(cx) cu până la 12%. Toate acestea
în seamnă că T se poate lăuda cu
ni veluri de consum de combustibil

cu 5% mai mici decât în cazul gene -
ra ţiei anterioare de vehicule. T îm -
bu nătăţeşte productivitatea prin
oferirea unei mase totale în com bi -
naţie (GCW) de până la 60 t şi o
capacitate a rezervorului de mo to -
rină de 1.475 l, pentru călătoriile
lungi. 

Gama T se laudă cu un lanţ
cine matic îmbunătăţit şi cu moto ri -
zări capabile să îndeplinească stan -
dardele Euro 6. Gama omogenă
permite oferirea de servicii similare
indiferent de aplicaţia pentru care
a fost configurat camionul, făcând
întreţinerea camionului mai simplă
şi mai ieftină pentru client. Motoa -
re le şi axele îmbunătăţite, noile
func ţiuni ale transmisiei automate şi
utilizarea inteligentă a com pre so -
rului de aer şi a sistemului de aer
condiţionat - care sunt folosite nu -
mai atunci când este strict necesar
- conduc la faptul că un client se
poa te baza pe o performanţă maxi -

mă şi pe un consum energetic mi -
nim. 

Renault Trucks a folosit blocurile
mo toarelor Euro 5 ca bază pentru
dez voltarea noilor propulsoare DTI
11 şi DTI 13 şi a decis să optimizeze
teh nologia SCR. Blocurile originale,
deja binecunoscute pentru eficienţa
şi consumul lor redus de combus ti -
bil, au suferit modificări majore, la ni -
ve lul a 50% din design. Sistemul SCR
a fost revizuit şi eficientizat. Uti li zarea
unor noi materiale a îmbu nă tăţit
performanţa reducţiei catali ti ce şi a
redus în mod eficient nivelul emi si ilor
NOx. Sistemul a fost, de ase me nea,
prevăzut şi cu un filtru de particule.

Motoarele DTI 11, cu şase cilin -
dri în linie şi injecţie common-rail
controlată electronic, propun puteri
maxime de 380, 430 şi 460 CP şi
cu pluri maxime de 1.800, 2.050 şi
2.200 Nm. DTI 13, cu şase cilindri
şi pompe-injector controlate elec -
tro nic, oferă puteri maxime de 440,

480 şi 520 CP şi cupluri de 2.200,
2.400 şi 2.550 Nm. 

Mai mult, noua gamă bene fi cia -
ză şi de avantajele Optifuel Solu tions
furnizate de Renault Trucks, acestea
incluzând spre exemplu, Optifuel
Programme, din care face parte şi
Opti fuel Training, instruirea în condu -
cerea economică de către experţii
Renault Trucks şi Optifuel Infomax,
software-ul de analiză şi mo nitorizare
a consumului. Cu Opti fuel Pro -
gramme, pot fi obţinute eco nomii de
circa 15% la nivelul întregii flote.
Totodată, toate vehiculele Renault
Trucks T vin cu pregătire la bord
pentru a putea instala şi ulte rior
soluţia telematică Optifleet. Uşor de
folosit, Optifleet este un in stru ment
dedicat factorilor de deci zie pentru
managementul flotelor, care se va
dovedi în curând indis pen sabil pentru
toţi managerii, ope ra torii, şefii de parc
şi şoferii din com paniile de transport.
Utilizarea lui poate economisi 5.000
euro pe an şi per vehicul. 

Preselecţii
peste tot în ţară
Toate serviciile şi tehnologiile dis -

ponibile pentru transportatori şi şo -
ferii lor vor fi prezentate în cadrul
Opti fuel Challenge 2014, care ilus -
trea ză perfect angajamentul per ma -
nent din partea Renault Trucks pentru
sprijinirea clienţilor săi. 6 ţări din
cadrul regiunii Central-Est Euro pe -
ne vor participa la Optifuel Chal len -
ge anul acesta: Bulgaria, Cehia, Un -
ga ria, Polonia, România şi Slo vacia. 

În România, Optifuel Challenge
va debuta la Bucureşti la jumătatea
acestei luni pentru companiile din
zona de Sud, fiind urmat în lunile
apri lie, mai, iunie de alte 4 zone:
Cluj, Ora dea, Piatra Neamţ/Bacău
şi Con stanţa. În general, eve ni -
mentele vor avea loc la centrele
Re nault Trucks şi vor avea o secţiu -
ne dedicată fac to rilor de decizie din
cadrul companiilor participante.

Finala naţională va avea loc în
iulie şi în cadrul ei se vor întrece cei
mai buni Eco-Şoferi din cele 5 zone.
Câştigătorul va reprezenta România
la marea finală internaţională din
Franța (luna octombrie) şi va be -
neficia, în prealabil, pentru maxi mi -
zarea şanselor, de un curs de
instruire la nivelul regiunii Europei
Centrale şi Estice în Polonia.

Concursul organizat de Renault
Trucks este deja la a 2-a ediţie în
România, primul Optifuel Challenge
la nivel naţional şi internaţional a
avut loc în 2012.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

OPTIFUEL CHALLENGE 2014
Renault Trucks T pune
la încercare şoferii
Selecţiile naţionale pentru Optifuel Challenge 2014, competiţia
de conducere economică iniţiată de Renault Trucks, încep
în cursul acestei luni. Cei mai buni şoferi europeni vor concura
la bordul camioanelor Renault Trucks T, vehiculul emblematic
din gama furnizorului. Selecţiile locale în 19 ţări vor identifica
pe cei mai buni 34 de şoferi care se vor califica la finala
internațională din Franța, în octombrie.

DTI 11
Şase cilindri în linie.
Injecţia este controlată electronic
prin intermediul unui sistem
common-rail. Această tehnologie
asigură o injecţie foarte precisă,
făcând posibile controlul şi
optimizarea combustiei în toate
condiţiile de operare a motorului.
Trei game de putere disponibile:
- 380 CP/1.800 Nm
- 430 CP/2.050 Nm
- 460 CP/2.200 Nm

DTI 13
Şase cilindri în linie.
A fost menţinută injecţia prin
intermediul pompelor-injector
controlate electronic. Această
tehnologie testată deja este potrivită
aplicaţiilor pentru care sunt proiectate
motoarele cu această cilindree.
Trei game de putere maximă
disponibile:
- 440 CP/2.200 Nm
- 480 CP/2.400 Nm
- 520 CP/2.550 Nm

Motorizări Gama Renault Trucks T



autocamion şi şofer diferă în funcţie
de condiţiile de exploatare, au fost
rea lizate modele specifice de grupe
de autocamioane, care asigură o
eva luare corectă a eficienţei utilizării
com bustibilului. Cele şase modele
standard sunt: pentru distanţe mari
- fără denivelări, pentru distanţe
mari - teren deluros, pentru distri -
bu ţie - fără denivelări, pentru distri -
bu ţie - teren accidentat, pentru con -
strucţii - teren accidentat şi pentru
construcţii - teren foarte accidentat. 

Parametrii luaţi în calcul sunt la
rândul lor sortaţi în patru grupe, care
rezumă tehnicile de condus şi indică
stilul. Acestea sunt: anticipare şi frâ -
na re, utilizare motor şi trepte de vi -
te ză, adaptare viteză, mers în gol
(ra lanti). Cele patru grupe de para -
metri sunt aceleaşi pentru toate gru -
pele de vehicule, însă importanţa fie -
că ruia diferă de la model la model.

Valorile transmise de Dynafleet
sunt transformate într-un Punctaj de
eficienţă a utilizării combus ti bi lului,
care va fi folosit pentru a eva lua
tehnicile şi stilurile de condus. Cifrele
reale sunt comparate cu un reper
„ideal” pentru fiecare para me tru şi
sunt prezentate ca punctaj între 0 şi
100 puncte. Punctajele de eficienţă
a utilizării combustibilului între 100
şi 80 de puncte reprezintă punc taje
„verzi”, în care valorile se află în
intervalul normal, reco man dat. Este
vorba de un şofer bun care încearcă
în mod serios să con ducă eficient.
Punctajele de sub 80-60 de puncte
sunt „galbene”, valo rile situându-se
într-un interval accep tabil. Acesta
este un şofer „mediu”, care poate să
progreseze. Punc tajele de eficienţă
a utilizării com bustibilului de sub 60
vor fi „roşii”. Valorile se află sub
intervalul accep tabil, indicând un
şofer care trebuie să progreseze în
mod sem ni ficativ. În funcţie de aceste
rezul tate, acolo unde este nevoie,
consi lierul Volvo Trucks emite
anumite recomandări de îmbunătăţire
a sti lului de conducere. 

Cinci tipuri
de rapoarte
În cadrul serviciului menţionat,

con silierul generează şi transmite

clien tului cinci tipuri de rapoarte.
Dintre acestea, cel mai important
este cel de „Consum combustibil
refe ritor la şofer”, care se generează
pentru fiecare conducător auto ce
a condus mai mult de 20 h pe par -
cursul lunii respective. În acest
raport, se poate vedea scorul total,
dar şi pe fiecare dintre cele patru
mari grupuri de criterii, cât timp a

condus, distanţa parcursă, con su -
mul mediu de combustibil în rulare
şi cel mediu total (plus mers la ra -
lanti), viteza medie. De asemenea,
se poate vedea istoricul lunar al
scorurilor obţinute de şofer, evoluţia
aces tuia de-a lungul timpului, indi -
fe rent pe câte vehicule a mers în
ca drul companiei. Alături de aces -
tea, punctajul pe fiecare grupă şi
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C onform opiniei specialiştilor
din cadrul Volvo Trucks, re -
du cerea consumului de

com bus tibil este simplă, dar men -
ţi nerea în timp la acest nivel este
mai dificilă. În cadrul serviciului, in -
structorul analizează tehnicile de
con dus ale şoferilor şi oferă reco -
man dări practice privind domeniile
pe care trebuie să se concentreze
pentru a îmbunătăţi comporta men -
tul în timpul rulării şi pentru a genera
economii durabile. Astfel, potrivit
Volvo Trucks, cu ajutorul acestui
ser viciu, pentru un autocamion ce
par curge 140.000 km anual, se pot
re duce costurile privind combus ti -
bilul cu până la 2.500 €, contra unei
taxe lunare de numai 15 € per au -
tocamion.

Pentru utilizarea serviciului de
Consiliere combustibil, este nevoie
ca pe fiecare camion să fie instalat
sistemul Volvo de management al
flotei Dynafleet, iar în cadrul aces -
tu ia trebuie să fie activat modulul
Rapoarte şi Consum Combustibil. 

„În momentul de faţă, avem 119
clienţi cu 231 camioane în acest
sistem. Pachetul de Combustibil al
Dyna fleet nu include automat abo -
na mentul pentru acest serviciu, dar
se poate activa foarte simplu, fără
a necesita deplasarea vehiculului
în service. Cei mai mulţi dintre abo -
naţi sunt din domeniul transportului
internaţional”, subliniază Ştefan
Răduţ, sales engineer la Volvo
Romania. 

Consilier personal
După activarea serviciului Dyna -

fleet Rapoarte şi Consum Combus -
tibil, în cadrul serviciului de Consilie -
re se realizează alocarea flotei pe
grupuri de vehicule. Apoi sunt ge ne -
rate abonamentele, setându-se data
de emitere a rapoartelor, care aco -
peră întreaga lună calen da ris tică. Ra -
poartele sunt generate, in ter pretate
şi transmise clientului de către spe -
cia liştii de la Volvo, care sunt în per -

ma nenţă la dispoziţia aces tuia pentru
orice lămurire ne ce sară, asumân -
du-şi un rol foarte apropiat de acela
al unui consilier personal. 

O dată cu primele rapoarte, cli -
en tul primeşte o serie de do cu mente,
în care i se explică detaliat atât factorii
ce influenţează consu mul de com -
bustibil, cât şi tehnicile de conducere
şi, nu în ultimul rând, punc tajele de
eficienţă a utilizării com bustibilului,
aşa cum vor fi ele ge nerate în cadrul
serviciului de Con siliere. 

Punctajul de eficienţă este un
concept introdus de Volvo Trucks
pe baza unor cercetări intense şi
pe baza experienţei provenite din
pro gramul de Management al com -
bus tibilului, având în vedere faptul
că în consumul de combustibil sunt
im plicaţi mai mulţi factori, stilul de
conducere fiind unul dintre cei care
pot fi controlaţi şi îmbunătăţiţi. 

Şoferii trebuie să
treacă pe „verde”
Concret, având în vedere că

pre misele obligatorii pentru fiecare

Volvo Trucks - Consiliere combustibil
Mai multă economie
Volvo Trucks a lansat, la începutul anului trecut, un serviciu
de Consiliere combustibil, destinat cărăuşilor implicaţi
în toate domeniile transporturilor de marfă, indiferent
de mărimea flotei de care dispun. Din gama de soluții propuse
de constructorul suedez, numai cu aceasta singură și puteți
obține o reducere a consumului de combustibil cu până la 5%. Model Consiliere combustibil

Selecţie din Raportul de consum combustibil
referitor la şofer

- Punctaj privind eficienţa consumului de combustibil (81)
Foarte bine! Stilul dumneavoastră de condus economiseşte combustibil.
Dacă vă îmbunătăţiţi şi mai mult stilul de condus, puteţi economisi şi mai mult
combustibil!

- Anticipare şi frânare (97)
Rulare liberă (96)

Excelent! Rulaţi liber mult. Continuaţi să vă concentraţi asupra acestui lucru.
Va determina economii de combustibil şi va reduce uzura vehiculului.

Raport frânare/oprire (99)
Utilizaţi foarte bine frânele de serviciu anticipând traficul şi evitând frânarea
inutilă.

- Utilizare motor şi trepte de viteză (97)
I-Shift în modul automat (100)

Excelent! Modul automat va asigura schimbarea corectă a treptelor de viteză
în orice situaţie de rulare.

I-Shift în modul manual (82)
Foarte bine! Utilizaţi modul manual doar atunci când este recomandat şi când
îl consideraţi util.

I-Shift în modul putere (100)
Perfect! Modul putere nu este necesar de obicei. Faceţi economii de
combustibil şi reduceţi emisiile.

Ultima treaptă (99)
Excelent! Utilizarea ultimei trepte vă va ajuta să faceţi economii de
combustibil. Ţineţi-o tot aşa.

În cadrul regim economic (100)
Lucraţi în cadrul regimului economic conform recomandărilor. Ţineţi-o tot aşa!

Peste economie (100)
Foarte bine! Nu utilizaţi inutil combustibilul la turaţii mari. Continuaţi să lăsaţi
motorul să meargă la turaţii mici.

Supraturare motor (100)
Bine! Nu aţi utilizat motorul la turaţii mari. Continuaţi să nu vă încadraţi
niciodată în zona roşie.

Suprasarcină (100)
Utilizarea cuplului maxim al motorului este foarte bună. Este vehiculul corect
pentru activitate şi sunteţi un şofer bun.

- Adaptare viteză (61)
Supraviteză (13)

Conduceţi frecvent la viteze mari! Condusul la viteze mai mici economiseşte
combustibil şi sporeşte siguranţa.

Pilot automat (81)
Foarte bine! Utilizaţi destul de frecvent pilotul automat. Acesta vă ajută să
faceţi economii de combustibil şi vă uşurează munca.

- Staţionare (100)
Mers în gol (100)

Perfect! Nu există mers inutil în gol. Faceţi economii de combustibil şi
reduceţi emisiile.

Cea de-a treia ediţie naţională a
competiţiei The Driver's Fuel
Challenge se va desfăşura în
perioada martie - iulie 2014. Şoferii
vor conduce noul Volvo FH în
condiţii reale de trafic şi se vor
întrece pentru a obţine cel mai mic
consum pe un traseu prestabilit,
într-un timp maxim alocat.
După etapa de calificări locale, va
avea loc finala naţională în cadrul
căreia se vor întrece şoferii cu cele
mai bune rezultate din fiecare oraş.
Câştigătorul etapei naţionale va
reprezenta România la finala
regională din Slovacia pe data de
29 august. Pentru înscriere, şoferii
au nevoie de permisul auto
categoriile C, E, de cardul pentru
tahograf şi de acordul angajatorului.
Înscrierea în competiţie se poate
face completând formularul de
înscriere disponibil în recepţia
oricărui centru service Volvo Trucks
din România, online - pe pagina de

înregistrare în competiţie disponibilă
pe site-ul www.volvotrucks.ro
sau pe e-mail, la adresa
competitie@volvo.com. 
Finala globală a competiţiei The
Drivers’ Fuel Challenge 2014, la
care vor participa cei mai eficienţi
şoferi de autocamioane din 25 de
ţări din lume, va avea loc în oraşul
de origine al companiei Volvo,
Göteborg, Suedia, în data de 19
septembrie 2014. 

Etapele naţionale de calificare se
vor desfăşura conform

programului: 
Bucureşti: 17 martie - 27 iunie
Cluj: 1 aprilie - 27 iunie
Braşov: 1 aprilie - 17 iunie
Timişoara: 22 - 26 aprilie
Arad: 28 aprilie - 2 mai
Oradea: 5 - 16 mai
Constanţa: 20 mai - 5 iunie
Suceava: 16 - 20 iunie
Buzău: 23 - 27 iunie

The Drivers' Fuel Challenge 2014
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subgrupă de parametri este analizat
şi comentat, oferindu-se recoman -
dări concrete în privinţa îmbunătăţirii
stilului de conducere al şoferului
res pectiv. De exemplu, i se atrage
aten ţia şoferului că merge mult prea
mult cu viteze de peste 85 km/h,
con dusul cu viteze mai mici redu -
când consumul de combustibil şi
sporind siguranţa circulaţiei. 

„Raportul de combustibil al
grupului” prezintă o centralizare a
tu turor camioanelor din grup din
punc tul de vedere al eficienţei con -
su mului. Se arată distanţa totală
par cursă, numărul total de ore de

con ducere al tuturor şoferilor şi
consu mul mediu pe întregul grup.
De asemenea, raportul inclu de un
istoric al acestui consum, cum a
evoluat punctajul pe tot gru pul şi pe
fiecare parametru în parte, în cadrul
unui singur grafic, şoferii cu cele
mai mari scoruri şi cei care au cel
mai mare potenţial de îmbu nă tăţire.

Un al treilea raport, cel de „Ten -
din ţe parc auto”, detaliază, practic,
ana lizele din cel anterior, arătând
în cadrul unor grafice defalcate cum
a evoluat pe fiecare lună punctajul
pe fiecare criteriu din cele patru.
Aici se pot lua în considerare şi alte
criterii, în funcţie de interesele clien -
tu lui: cum a evoluat consumul me -
diu de combustibil pe fiecare lună,
viteza medie de rulare, timpul, dis -
tanţa etc.

„Raportul rezumativ de gestio -
nare” prezintă efectiv sugestiile pri -
vind îmbunătăţirile posibile la nivelul
grupului de vehicule, pe cele patru
grupe menţionate, alături de sub -
gru pele aferente. 

În fine, în cadrul „Raportului de
clasament consiliere combustibil”,
fiecare şofer este plasat într-un cla -
sa ment în funcţie de punctajul ob -
ţinut. Se poate vedea locul obţinut,
punctajul total, punctajul defalcat
pe fiecare parametru, câţi kilometri
a parcurs şi timpul total de condu -
ce re. De asemenea, raportul inclu -
de şi un clasament pe vehicule, indi -

când camioanele care au fost cel
mai eficient şi cel mai puţin eficient
conduse.

„Acest raport poate fi folosit în
mod eficient inclusiv ca instrument
de gestionare a resurselor umane,
pentru elaborarea unui sistem de
re compensare sau de stimulare
des tinat şoferilor. Am avut un client
care recompensa primii cinci şoferi
din acest clasament cu prime, iar pe
ultimii cinci îi obliga să facă un curs
de condus economic pe banii lor”,
ne-a declarat Ştefan Răduţ. 

„Din experienţa noastră, cele
mai frecvente probleme care apar
la şoferi sunt supraviteza şi nefolo -
si rea pilotului automat. Dar foarte
im portante pentru economia de
com bustibil sunt, la rândul lor, ru -
larea liberă şi suprasarcina (fo -
losirea a mai mult de 90% din cuplul
motor). Şoferii ţin, în ge neral, sea -
ma de sfaturile din cadrul acestor
ra poarte şi îşi îmbunătăţesc stilul
de con ducere. Şi este impor tant să
con tinue acest tip de con du ită şi să
nu revină la vechile obi ceiuri. Acest
sis tem este foarte util, de ase -
menea, după trainingurile pen tru
şoferi, pentru a vedea dacă nu pierd
de-a lungul timpului deprin de rile
pozitive învăţate”, a con clu zionat
repre zen tantul Volvo Ro ma nia. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Parametri privind
eficienţa consumului

de combustibil
- Anticipare şi frânare

* Rulare liberă
* Raport frânare/oprire

- Utilizare motor şi trepte de viteză
* I-Shift în modul automat
* I-Shift în modul manual
* I-Shift în modul de putere
* Ultima treaptă
* În cadrul regim economic
* Peste economie
* Supraturare motor
* Suprasarcină

- Adaptare viteză
* Supraviteză
* Pilot automat

- Staţionare
* Mers în gol (ralanti)
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U na dintre metodele des u -
tili zate de aproape ju mă -
tate dintre companiile din

Europa şi din SUA, în vederea im -
ple mentării strategiei, alinierii or ga -
nizaţionale şi operaţionale la strate -
gia adoptată şi măsurării activităţilor,
proceselor şi rezultatelor esenţiale
pentru succesul firmei, îl constituie
„Balanced Scorecard (BSC)”.

Deşi BSC poate ajuta şi la defi -
ni rea obiectivelor şi a strategiei (a
se vedea „harta strategică”), rolul
său primordial îl reprezintă echilibrul
(„balance”) între diversele procese
şi activităţi ale firmei (interne şi ex -
terne). Deoarece acestea sunt ca
un lanţ, atât de rezistent cât cea
mai slabă veriga a sa, este tot atât
de important echilibrul între acti vi -
tăţi, cât şi activităţile individuale.

BSC inter-relaţionează aspec -
te le interne ale firmei cu cele ex -
terne, aspectele financiare cu cele
non-financiare, activităţile din trecut
şi prezent cu cele din viitor, totul în
cadrul strategiei de dezvoltare de -
finite.

În ceea ce priveşte alinierea or -
ga nizaţională şi operaţională la
strategia adoptată, aceasta necesită
ali nierea următoarelor elemente:

• Sisteme de management
• Sisteme de planificare
• Sisteme informatice
• Sisteme de control
• Sisteme de evaluare
• Sisteme de remunerare
• Sisteme bugetare

• Structura organizaţională 
• Departamente şi responsa bi -

li tăţi
• Interacţiunea dintre depar ta -

men te şi persoane
• Cultura firmei 
• Stilul de management

Comunicarea,
un element esenţial
Comunicarea către organizaţie

a noii strategii şi a măsurilor sale
de implementare este esenţială
pen tru succesul implementării. Un
stu diu realizat de către David P.
Nor ton şi Robert Kaplan pe un
eşan tion de 200 de companii din
SUA a avut drept concluzie că, în
majo ri tate, companiile nu reuşesc
să im p lementeze corect strategia
proprie. Deşi 90% dintre companiile
inter vie vate considerau că o
înţelegere clară a strategiei şi a
implementării sale era un factor

esenţial pentru suc ces, mai puţin
de 60% dintre top manageri şi mai
puţin de 10% dintre angajaţi au
afirmat că deţin o înţe le gere clară
a strategiei; mai puţin de 18% dintre
top manageri au con siderat că
strategia a fost corect implementată.

De aceea, atât comunicarea că -
tre organizaţie cât şi alinierea diver -
selor departamente sunt esenţiale;
un exemplu: când poziţia strategică
este definită, aceasta are tipic un
impact minim asupra departa men -
telor operaţionale, iar comunicarea
naturală dintre departamentul de
stra tegie/marketing/dezvoltarea a fa -
cerii şi cel operaţional este destul
de redusă - este esenţială în con -
se  cinţă alinierea departamentului
ope raţional cu liniile strategice agre -
ate.

Un aspect fundamental pentru
im plementarea strategiei îl repre -
zin tă includerea în etapele iniţiale
a întregului personal al firmei în a -
cest proces. Înţelegerea de către
an gajaţi a motivelor şi a rezultatelor
es timate în urma implementării stra -
te giei este esenţială pentru im pli -
ca rea întregii firme în acest proces
şi, în consecinţă, în maximizarea
şan selor sale de reuşită.

Un aspect la fel de important
pre cum implementarea strategiei
este acela de măsurare a rezul ta -
te lor obţinute. În funcţie de activi -
tă ţile ce sunt măsurate, vor fi utilizați
in dicatori specifici; pot fi folosiţi indi -
cat ori uzuali (precum rata renta -
bilităţii activelor) sau indicatori creaţi
pentru respectiva activitate (precum
numărul de reclamaţii din partea
clienţilor). Un exemplu de măsurare
a gradului de satisfacţie al clienţilor
îl reprezintă solicitarea de feed-back
din partea acestora cu privire la gra -
dul de satisfacţie în legătură cu pro -

Avantajul competitiv durabil, un miraj
sau un obiectiv posibil a fi atins? (III)

Implementarea
strategiei
Din momentul în care strategia de dezvoltare a firmei
a fost stabilită, începe procesul de implementare a sa.
Pentru aceasta, în multe situaţii sunt necesare schimbări
la nivel operaţional, funcţional şi organizaţional. 
Un element esenţial rămâne monitorizarea
rezultatelor acestor schimbări şi interpretarea lor
în cadrul general al obiectivelor de atins. 

BSC reprezintă un sistem de
planificare strategică şi de
management, ce ajută la
îmbunătăţirea strategiei şi la
comunicarea acesteia.

Gabriel
Andronescu
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du sele/serviciile obţinute, precum
şi cu probabilitatea de a recomanda
firma către alţi potenţiali clienţi (cli -
enţii completând un formular de
satisfacţie, denumit „Net Promoter
Score”).

Măsurarea oferă un barometru
pentru gradul de succes al imple -
men tării şi are un efect direct asupra
comportamentului angajaţilor, care,
la rândul lor, sunt stimulaţi pentru
rea lizarea la parametri ridicaţi a res -
pectivei activităţi.

Obstacole 
Pentru a avea succes în pro ce -

sul de implementare a strategiei,
tre buie să fie surmontate câteva ob -
stacole:

• Top Management: A im ple -
men ta strategia presupune
implicarea directă a top ma -
na gementului, dar top mana -
gerii de multe ori nu înţeleg că
acest proces reprezintă un
proces de management diferit,
care nu a existat în organizaţie
până la momentul respectiv;
de aceea, ei trebuie să înţe -
lea gă şi să practice acest nou
mod de management şi să
aprobe toate schimbările ne -
ce sare introduse de BSC;

• Structura organizaţională: În
multe situaţii, organizaţia este
structurată în jurul unor funcţii
centrale şi/sau descentralizată
în funcţie de produs sau re -
giune de acoperit, pentru a se
ajusta necesarului de pro duc -
ţie de masă. Aceste structuri
sunt deseori ineficiente în de -
se narea noilor strategii eco -
nomice, ce necesită abordări
cros-funcţionale pentru a
implementa direcţii strategice
le gate de externalizare, abor -
da re client etc. Pentru aceasta,
este necesară o restructurare
graduală însoţită de o co mu -
nicare eficientă;

• Departamente şi procese: Ma -
na gementul strategiei trebuie
co nectat cu managementul
ope raţional (buget, HR) pentru
o implementare de succes a
strategiei. Această legătură e
însă dificil de realizat în multe
cazuri, strategia şi operaţiunile
fiind departamente izolate, cu
arhi tecturi şi centre de co man -
dă distincte. Este important să
se găsească punţile de legă -
tu ră, mai ales în domenii pre -
cum managementul resurselor
şi al proceselor esenţiale, pre -
cum şi în domeniul schim bă -
ri lor organizaţionale, ale obiec -
tivelor şi măsurării acestora.

Definirea şi implementarea
corec tă a strategiei constituie premi -
se le solide ale avantajului com pe -
titiv. Un alt studiu realizat de către
David P. Norton a constatat că în
timp ce 90% din companii nu reu -
şesc să implementeze corect stra -
te gia aleasă, restul de 10% care
reu şesc acest lucru beneficiază de
un cert avantaj competitiv, ce poate
fi durabil în situaţia în care com pa -
nia foloseşte un sistem permanent
de revizuire, adaptare şi îmbună tă -
ţire a rezultatelor obţinute.

Avantajul
competitiv durabil -
rezultat al
implementării
strategiei adecvate
Avantajul competitiv este rele -

vant şi poate deveni durabil atunci
când există următoarele condiţii:

• Clienţii percep o diferenţă clară
de superioritate a unor carac -
te ristici de bază ale produsului
sau serviciului firmei, faţă de
caracteristicile produselor sau
serviciilor competitorilor; 

• Această diferenţă este cau za -
tă de o diferenţă de resurse şi
capabilităţi între firmă şi com -
pe titorii săi;

• Atât diferenţa de caracteristici
ale produselor/serviciilor, cât
şi diferenţa de resurse şi ca -
pa bilităţi este probabil să du -
reze în timp.

Privind de data aceasta în inte -
riorul firmei, pentru ca poziţia strate -
gică ce creează avantaj competitiv
să fie durabilă, este necesară com -
pa tibilitatea între activităţile firmei;
această compatibilitate se poate re -
flec ta în mai multe planuri:

• Fiecare activitate se des fă şoa -
ră în concordanţă cu strategia
de dezvoltare a firmei, astfel
cu mulându-se avantajele com -
pe titive ale tuturor activităţilor;

• Activităţile se susţin şi se po -
tenţează reciproc - astfel sunt
mult mai greu de imitat/copiat
de către competitori.

De asemenea, pentru ca avan -
ta jul competitiv obţinut să fie durabil,
este necesar ca în lanţul valoric,
firma să producă constant o valoare
adăugată pentru clienţii săi, din care
să reuşească să îşi însuşească o
parte, prin marja de profit practicată.

Dar avantajul competitiv durabil
se poate eroda nu numai din cauza
fac torilor comparativi enunţaţi ante -
rior, ci şi din cauza efectelor scăderii
utilităţii marginale a consumatorilor,
pentru produsele/serviciile ce pot fi
afec tate de aceasta, riscul fiind dimi -

nua rea în absolut a volumului ce -
rerii.

În opinia mea, avantajul com -
pe titiv poate deveni cu adevărat
durabil doar atunci când viziunea
de afaceri este mai cuprinzătoare
decât cea clasică, ce are drept scop
ultim obţinerea de profituri supe -
rioa re competitorilor. Astfel, capa ci -
ta tea de învăţare, de inovare şi re -
pu taţia firmei devin cele mai
im portante active ale acesteia.

Capacitatea de învăţare se
referă atât la trecut şi prezent, cât
mai ales la viitor. O analiză atentă
şi permanentă a mediului endogen
şi exogen firmei constituie funda -
me ntul decizional, esenţial pentru
dez voltarea sa durabilă. 

Capacitatea permanentă de ino -
vare este o abilitate complexă, ce
de vine determinantă pentru evoluţia
firmei. Aceasta îi permite să creeze
continuu noi surse de avantaj com -
pe titiv sau, eventual, chiar noi pieţe
pe care le poate exploata în calitate
de prim sosit.

Buna reputaţie
Reputaţia firmei este probabil

cel mai important activ intangibil al
acesteia. Datorită faptului că, de
obi cei, se clădeşte într-un timp înde -
lun gat, este şi greu imitabilă de
către competitori. Însă imaginea
privită în oglindă arată că, dacă o
re putaţie bună poate fi esenţială
pen tru obţinerea avantajului com pe -
titiv, deteriorarea sa poate avea
consecinţe dezastruoase asupra
aces tuia. Iar reputaţia atât de greu
câş tigată poate fi pierdută mult mai
rapid, pe fondul unor greşeli stra -
te gice ale firmei.

O analiză interesantă a efectelor
reputaţiei asupra avantajului com -
pe titiv durabil este realizată de către
Luis Cabral. Se evidenţiază faptul
că diferenţele persistente între per -
for manţele unor firme se datorează
în mare parte motivaţiilor inves ti ţio -
nale endogene: firmele care se bu -
cură de o reputaţie corporativă spo -
rită investesc mai mult în aspectele
legate de reputaţie. Aceasta de ter -
mină ca diferenţele dintre firme să
crească sau, în cel mai bun caz, să
rămână constante. Un alt factor
care determină decalajele datorate
impactului reputaţiei este dat de
faptul că s-a constatat că efectele
nerealizării unor aşteptări (cum ar
fi, de exemplu, ale investitorilor în
ceea ce priveşte un rezultat aşteptat
al firmei) au un mult mai mare im -
pact decât realizarea unui rezultat
mai bun decât cel aşteptat. Pena -
li zarea pierderii reputaţiei este dras -
tică. 
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P oate că mulţi dintre noi pre -
feră să apeleze la serviciile
ate lierelor numai atunci

când este strict necesar, când avem
nevoie de revizii sau când apare o
defecţiune. Dar specialiştii, fie ei
reprezentanţii unui producător de
ve hicule comerciale sau ai unui ser -
vi ce care efectuează lucrări asupra
mai multor mărci, consideră că un
vehicul funcţionează optim mai ales
în condiţiile unor operaţiuni progra -
ma te atent. Însă avantajele contrac -
te lor de service nu se limitează nu -
mai la vehiculul în sine.

Aceleaşi servicii,
indiferent de flotă
Astfel, indiferent de flota deţi -

nu tă, chiar dacă este vorba doar de
un singur vehicul, o companie poate
op ta pentru o colaborare pe termen

lung cu un service de camioane
multi marcă prin intermediul unui
contract de service. 

Această colaborare poate fi şi
mai fructuoasă pentru client în cazul
în care service-ul ales este un „one
stop shop” atunci când vine vorba
de servicii dedicate vehiculelor gre -
le, incluzând reparaţii şi întreţinere
me canică şi electrică, verificări pe -
rio dice, ITP, atelier tahografe, spă -
lătorie manuală şi automată.

Revenind la avantajele contrac -
tu lui de service, putem spune că,
indiferent de mărcile vehiculelor
afla te în flota clientului, într-un ser -
vi ce autorizat multi marcă toate be -
ne ficiază de aceiaşi termeni con -
trac tuali. 

Totodată, service-ul poate oferi
pe bază de contract:

- preţuri speciale la toate acti -
vi tăţile desfăşurate;

- discounturi semnificative;
- participare automată la cam -

panii de marketing sau promoţii;
- termene rapide de execuţie; 
- perioadă mai mare alocată

plăţilor;
- unitate mobilă;
- servicii VIP (card de membru,

spă lătorie gratuită la fiecare inter -
venţie, programare preferenţială
etc).

Orice companie care deţine o
flotă de vehicule grele, indiferent
de mărimea acesteia, trebuie să
ştie că un contract de service oferă
atât avantaje operaţionale (timp re -
dus, servicii adiţionale etc), cât şi fi -
nan ciare (discounturi, proceduri
con tabile simplificate etc).

Material realizat cu sprijinul
Service Camioane - membru

Holleman Group
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Contractul de service aduce economii
După cum am promis, continuăm în acest număr rubrica, inaugurată
în februarie, care tratează aspecte concrete şi sfaturi utile
în ceea ce priveşte activitatea de reparaţii şi întreţinere,
atât de necesară fiecăruia dintre noi, pentru a ne menţine
camioanele în mişcare şi pentru a elimina timpii morţi.

PUBLICITATE

includerea în cadrul activităţii sale
şi a intereselor mai largi ale aces -
teia.

Concluzii
În această serie de articole, am

prezentat avantajele pe care le
poate avea firma atunci când abor -
dează aspectele legate de afacere
cu o viziune completă şi pe termen
lung. 

Avantajul competitiv durabil nu
este o himeră. Acesta poate fi ob -
ţi nut printr-un proces complex de
ana liză a mediului endogen şi exo -
gen firmei, de identificare a elemen -
te lor cheie care, într-un context
dina mic din prezent şi mai ales din
viitor, pot aduce acel plus de valoare
pe care firma îl oferă terţilor cu care
interacţionează. Însă după ce a fost
obţi nut, menţinerea avantajului
com petitiv presupune alinierea în -
tregii structuri organizaţionale a fir -
mei, a proceselor şi fluxurilor opera -
ţionale şi informaţionale, pe o
structură agilă şi flexibilă, ce poate
fi adaptată rapid noilor condiţii an -
ti cipate din viitor. 

Printre cele mai importante
„ingre diente” în vederea obţinerii
avan tajului competitiv durabil, pu -
tem enumera: active intangibile pre -
cum reputaţia, capabilităţi precum
cea de inovare, activităţi precum
diversificarea prin combinarea re -
surselor sau externalizarea anu mi -
tor procese atunci când aceasta
este necesară. 

Dar pentru a avansa pe drumul
continuu către atingerea şi apoi
men ţinerea avantajului competitiv,
firma are nevoie de un set integrat
şi coerent de măsuri strategice, bine
gândite şi implementate. Rolul cu -
noaş terii, al managementului strate -
gic, al sistemului participativ al
anga jaţilor, toate se subsumează
scopului dezvoltării durabile.

Nu în ultimul rând, această
abor dare integrată cu privire la dez -
voltarea durabilă a firmei aduce
efecte pozitive nu numai firmei în -
săşi, ci şi comunităţii mai largi din
care firma face parte. O strategie de
dezvoltare prietenoasă cu mediul
în conjurător, care pune accent pe
im pactul social pozitiv pe care îl
poa te aduce şi care, în acelaşi timp,
cre ează un business pe principii
etic e, aceasta este o strategie care
re prezintă suportul pentru un joc pe
ter men lung de sumă pozitivă, atât
pen tru mediul economic, cât şi pen -
tru mediul social şi, în general, pen -
tru habitatul viitorului.

Gabriel ANDRONESCU
gabriel.andronescu@chep.com

Procentajul companiilor cu procese proactive de
management al reputaţiei

Deşi deţinerea avantajului com -
pe titiv durabil poate ajuta o firmă
să obţină în timp venituri mai mari
decât ale competitorilor săi, există
câte va circumstanţe în care firma
res pectivă poate să nu aibă succes:

• Dacă sectorul de piaţă nu este
via bil; în multe cazuri, în spe -
cial pentru introducerea de noi
produse şi servicii, costurile
mi nime de producţie şi distri -
bu ţie ale unui produs sau ser -
vi ciu sunt mai mari decât va -
loa rea acestuia pentru client.
În acest caz, avantajul compe -
ti tiv durabil asigură firmei doar
faptul că este într-o poziţie mai
bună decât competitorii săi, în
niciun caz reuşită în piaţă;

• Dacă firma are probleme ope -
raţionale; avantajul competitiv
durabil poate să acorde un ră -
gaz pentru remedierea acestor
probleme, dar nu va putea sal -
va într-un final şi firma;

• În situaţia în care competitorii

suc ces, dar nu imposibil. Fiecare
eta pă a acestui drum este foarte
im portantă, de la analiza situaţiei
cu rente şi definirea poziţionării stra -
te gice, trecând prin dificilul proces
de implementare a strategiei, conti -
nuând cu etapa de măsurare şi
interpretare a rezultatelor şi având
ul terior un proces continuu de îmbu -
nătăţire şi adaptare la noile realităţi
pre zente sau tendinţe viitoare din
piaţă. 

Însă chiar şi fără atingerea
avan tajului competitiv durabil, o
com panie care a trecut prin toate
aces te etape va avea nişte beneficii
certe: îşi va cunoaşte afacerea mai
bine, având avantajul privirii acti vi -
tă ţilor şi rezultatelor din mai multe
per spective (nu doar cea finan cia -
ră); va avea angajaţi mai mulţumiţi,
direct implicaţi în procesele de de -
ci zie şi/sau motivaţi pentru atinge -
rea rezultatelor propuse; va fi un
membru mai bun al comunităţii în
care îşi desfăşoară activitatea, prin

În sensul pe care i-l ofer eu,
repu taţia firmei înglobează un set
de aspecte esenţiale pentru suc ce -
sul pe termen lung al firmei,
precum:

- Marca proprie
- Sistemul propriu de valori
- Respectul pentru mediul în -

con jurător
- Implicarea în viaţa socială (e -

ven tual în comunitatea de care
aparţine firma)

- Dimensiunea etică a afacerii
Firmele care pun în centrul

atenţiei aspectele legate de repu -
ta ţie sunt cele care au cele mai mari
şanse de dezvoltare şi supravieţuire
pe termen lung. 

adoptă o atitudine agresivă (de
exemplu, reducere a preţului
sau extindere de cotă de pia -
ţă), mai ales în situaţia în care
diferenţele faţă de competitori
nu sunt mari.

De aceea este important ca din
primul moment al evaluării situaţiei
„As Is” şi al elaborării strategiei, să
fie considerate toate aspectele le -
ga te de firmă, de sectorul de acti -
vi tate, de mediul extern, de tipul de
avantaj competitiv ce se încearcă
să fie obţinut.

În concluzie, drumul către atin -
ge rea şi păstrarea avantajului com -
pe titiv sustenabil este un drum lung,
plin de exigenţe şi fără garanţii de
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17 PODURI ŞI
TUNELURI DE CALE
FERATĂ VOR FI
REFĂCUTE 

La Ministerul Transporturilor a
fost semnat contractul de
finanţare cu fonduri europene
pentru reabilitarea a 17
poduri/podeţe/tuneluri de cale
ferată de pe raza Regionalei CF
Cluj, investiţie în valoare totală
de 142 de milioane de lei.
Realizarea acesteia va duce la
creşterea gradului de siguranţă
a traficului feroviar de mărfuri şi
pasageri pe calea ferată şi la
îmbunătăţirea confortului
călătorilor prin mărirea vitezei

de circulaţie. Lucrările urmează
să fie demarate în vara acestui
an şi, potrivit calendarului, vor fi
finalizate în iulie 2016. 

FĂRĂ GRABĂ LA
NĂDLAC - ARAD

Lucrările la Lotul 1 al Autostrăzii
Nădlac - Arad vor începe cel
mai devreme în aprilie, după ce
noul constructor - asocierea
Astaldi - Max Boegl - va evalua
starea operaţiunilor executate
anterior de Romstrade. Dacă
există degradări, acestea vor fi
remediate. Reprezentanţii
constructorului au anunţat că
au început organizarea de
şantier, iar cel mai probabil în
luna aprilie vor porni efectiv
lucrările. „Facem unele inspecţii
pe teren, pentru a stabili
metoda de continuare a
lucrărilor şi pentru a evalua
degradările care ar putea
exista. Estimăm că în aprilie
începem efectiv lucrul, urmând

să aducem pe şantier până la
400 de oameni”, a declarat
Dănuţ Dascălu, director adjunct
al şantierului. Totodată, 6
pasaje vor fi reproiectate.
Întrebat dacă va putea fi
respectat termenul de încheiere
a lucrărilor, respectiv decembrie
2014, Dănuţ Dascălu a declarat
că nu au fost luate în calcul
întârzieri în execuţia primului lot
al autostrăzii Nădlac-Arad.
CNADNR a reziliat în 2012,
contractul pentru primul
tronson, motivul principal fiind
întârzierea lucrărilor, iar anul
trecut a reziliat şi contractul
pentru Lotul 2 (executat 80%),
după falimentul Alpine Bau. În
19 decembrie 2013, CNADNR
a atribuit asocierii italo -
germane contractul de 308
milioane de lei (69 milioane de
euro), cu TVA, pentru
finalizarea Lotului 1 - km 0+000
- km 22+218 şi a drumului de
legătură.

BANI EUROPENI
PENTRU AEROPORTUL
IAŞI

Ministerul Transporturilor
anunţă finalizarea în perioada
imediat următoare a
documentaţiilor de finanţare
pentru două proiecte de
infrastructură. Unul dintre ele
vizează modernizarea
aeroportului din Iaşi, prin
construirea unei piste noi şi a
unui terminal de pasageri,
precum şi prin extinderea
platformei actuale de parcare
pentru aeronave. Pentru aceste
lucrări va fi alocată suma de
258 de milioane de lei. Cel de
al doilea proiect, în valoare de
aproximativ 90 de milioane de
lei, presupune realizarea
Centrului Intermodal Braşov,
care va permite transferul
mărfurilor între modurile de
transport, respectiv de la
garniturile de tren către TIR-uri
(şi invers). Aceste proiecte a
căror valoare totală depăşeşte
490 de milioane de lei vor fi
finanţate cu fonduri europene
din Programul Operaţional
Sectorial (POS) - Transport şi
vor fi realizate în următorii doi
ani. Efectele vor fi creşterea
confortului pasagerilor şi
îmbunătăţirea condiţiilor pentru
transportul mărfurilor,
precizează reprezentanţii
Ministerului Transporturilor.

Preşedintele CJ Cluj, Horea
Uioreanu, a semnat în 7
martie Certificatul de
Urbanism pentru
construirea a 40 km din
Autostrada Transilvania,
secţiunea 2A Ogra - Câmpia
Turzii, către municipiul
Târgu Mureş. Documentul a
fost solicitat de CNADNR,
iar Uioreanu a precizat că
„asta înseamnă că
Executivul are banii
necesari continuării
lucrărilor la autostradă”. 
„Am semnat cu plăcere şi
bucurie acest document,
este un prim pas spre

continuarea lucrărilor la
acest important obiectiv de
investiţii. Sper ca
beneficiarul Certificatului de
Urbanism, în speţă
CNADNR, să obţină cât mai
repede avizele necesare şi
să depună la CJ Cluj
cererea de autorizare a
lucrărilor”, a precizat el.
Uioreanu şi-a exprimat
speranţa că se vor găsi
fonduri şi pentru tronsonul
de autostradă Gilău -
Suplacu de Barcău - Borş,
pentru a se asigura legătura
cu reţeaua de autostrăzi din
Ungaria.

REÎNCEP LUCRĂRILE LA AUTOSTRADA
TRANSILVANIA
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P rogramul ARILOG „Cum se
fa brică în România“, des ti -
nat copiilor membrilor aso -

cia ţiei, a debutat în 2014 într-un
mod foarte special, printr-o vizită la

fabrica de ciocolată Kandia Dulce.
A fost un moment cu adevărat gus -
tat de către copii, care nu-şi mai
pu teau lua ochii de la miile de ta -
blete ce alunecau pe bandă, în timp

ce erau îmbiaţi de mirosul lor. Bine -
în ţeles, vizita a fost foarte intere -
san tă şi pentru părinţi, care, în timp
ce au aflat informaţii despre ciclul
de producţie, s-au putut simţi bine,
timp de o oră, alături de copiii lor.

În 1890, compania care astăzi
este cunoscută sub numele Kandia
Dulce a început să producă prima
cio colată cu lapte din România. As -
tăzi, după mai bine de 120 de ani de
activitate, Kandia Dulce este cel mai
mare producător român de dul ciuri,
cu un portofoliu extins de mărci pre -
zen te în categorii de pro duse precum
cio colată, patiserie, bis cuiţi şi produse
za haroase. Kan dia Dulce are în por -
to foliu mărci puter nice precum Rom
(nr. 1 în ba toane), Măgura (nr. 1 în
mi ni pră ji turi), Sugus (nr. 1 în piaţa de
cara mele fructate) şi este numărul 2
pe piaţa de tablete cu mărcile Kandia,
Primola, Laura şi Novatini. Acestora
li se adaugă Primola Cremita şi Fit,
mărci importante în categoria de
biscuiţi. Compania are 500 de an ga -
jaţi şi dispune de o fabrică mo dernă
dotată cu tehnologii de ultimă oră.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

ARILOG pentru copii

În vizită la Kandia
O oră în care copiii au explorat dorinţele dulci, iar adulţii
li s-au alăturat şi au aflat cum arată astăzi o companie
cu o tradiţie de 124 de ani. O oră în care ne-am adus aminte
de bucuria pe care ne-o oferă ciocolata (atunci când
este consumată cu măsură) şi am aflat de ce au
dulciurile româneşti un gust unic.

Istoricul unei companii cu tradiţie
- 1948 - Fondare: „Fabrica de produse zaharoase Bucureşti”, prin procesul de

naţionalizare a 5 fabrici private, al căror istoric datează din secolul 19. În 1991,
compania a fost redenumită Excelent S.A.

- 1997/1998 - Privatizare. Excelent este listată la Bursa Bucureşti. 
- 2003/2004 - Achiziţia Kandia. Excelent S.A. preia majoritatea acţiunilor de la

Kandia Timişoara, cea mai faimoasă fabrică de ciocolată din România, cu o
istorie datând din 1890. Cele două companii se unesc într-o nouă entitate:
Kandia – Excelent.

- 2006/2007 - Achiziţia Sugus & Silvana. Kandia Excelent achiziţionează mărcile
Sugus şi Silvana de la Kraft, consolidându-şi poziţia pe piaţa dulciurilor din
România.

- 2007 iunie - Cadbury. Cadbury intră pe piaţa din România prin achiziţia
pachetului majoritar de acţiuni ale Kandia Excelent. Acţiunile au fost preluate
100% în 2008.

- 2008 - Relansarea principalelor mărci. Sunt relansate cele mai importante mărci,
inclusiv Sugus, Silvana şi Kandia. Extindere Măgura.

- 2010 februarie - Achiziţia Cadbury de către Kraft. Comisia Europeană autorizează
achiziţia Cadbury de către Kraft cu excepţia României şi Poloniei, unde s-a decis
vânzarea celor două afaceri către terţi.

- 2010 septembrie - Kandia Dulce. Kraft Foods anunţă vânzarea Cadbury
Romania (toate mărcile şi facilităţile de producţie) către Fondul de Investiţii Oryxa
Capital, deţinut de Meinl Group. Compania devine Kandia Dulce.

- 2012 ianuarie - Achiziţia Supreme. Kandia Dulce achiziţionează compania locală
Supreme Chocolat, adăugând în portofoliul său mărci precum Primola, Ulpio şi
Novatini şi devine cel mai mare producător român de dulciuri.

883 MILIOANE EURO
ŢEAPĂ DE LA
COMPANIILE DE STAT

Curtea de Conturi a României a
constatat că instituţiile şi
companiile de stat au prejudiciat
cu 3,9 miliarde de lei (883
milioane de euro) bugetul de stat
în anul 2012. Din această sumă,
2,2 miliarde de lei reprezintă
venituri bugetare neîncasate, iar
1,6 milioane de lei sunt prejudicii
propriu-zise. „Misiunile de audit
şi acţiunile de control efectuate
de Curtea de Conturi în anul
2013 la cele 2.233 entităţi au
identificat cazuri de nerespectare
a reglementărilor legale,
constatându-se abateri care au
condus fie la nestabilirea,
neurmărirea şi neîncasarea unor
venituri bugetare, fie la
producerea unor prejudicii”, se
arată în raportul anual al
instituţiei, dat acum publicităţii.
Curtea de Conturi a controlat
anul trecut 1.374 de ordonatori
principali de credite, 68 de
ordonatori secundari de credite,
541 de ordonatori terţiari de
credite, 140 de societăţi

comerciale, inclusiv cele de
interes locale, 11 companii
naţionale, 18 societăţi naţionale,
45 de regii autonome, 3 instituţii
bancare, 5 partide politice şi 28
de alte entităţi, precum asociaţii
sau fundaţii.

SCRISOARE ARILOG
CĂTRE GUVERN

La începutul lunii martie,
ARILOG a transmis noului
Guvern o adresă prin care
solicită, în numele membrilor săi,
ca în Programul de guvernare al
actualului cabinet să prioritizeze
dezvoltarea infrastructurii de
autostrăzi cu Fonduri Europene.
Documentul a făcut referire în
special la Tronsonul Piteşti -
Curtea de Argeş - Sibiu, la
Centura de Sud a Bucureştiului,
care reprezintă legătura între
Autostrada A1 şi Autostrada A2
pentru tranzitul către Giurgiu şi
portul Constanţa şi la
continuarea lucrărilor la celelalte
tronsoane din Vestul ţării: Deva -
Lugoj, Lugoj - Timişoara - pentru
a putea ca la sfârşitul anului
2014 să ne racordăm la Sistemul

European de Autostrăzi, prin
vama Nădlac, fapt ce ar putea
ajuta şi la integrarea în
Schengen. În plus, documentul
citat solicită amânarea intrării în
vigoare a majorării accizei la
combustibili până la prezentarea
şi dezbaterea publică a studiului
de impact.

INTERNSHIP GEFCO
ROMÂNIA PENTRU
STUDENŢI STRĂINI

GEFCO România continuă şi în
2014 programul de internship
care permite studenţilor străini să
efectueze practică în cadrul
companiei. Acest program a fost
iniţiat în 2010 şi oferă studenţilor
posibilitatea de a experimenta
rolul de angajat într-o companie
multinaţională, dobândind
cunoştinţe practice despre
industria de logistică şi transport
şi despre mediul de afaceri din
România. Anul acesta sunt
aşteptaţi în jur de cinci studenţi
străini care vor face practică atât
în departamentele sediului
central din Bucureşti cât şi la
centrul logistic de la Joiţa. În cei
patru ani de la debutul
programului, GEFCO a primit
aproximativ 30 de studenţi din
cadrul unor universităţi sau şcoli
tehnice superioare precum
IÉSEG Business School Lille-
Paris sau Groupe
PROMOTRANS. Ei sunt veniţi în
proporţie de 90%, din Franţa, fie
prin burse ERASMUS, fie prin
parteneriate individuale pe care
GEFCO le încheie cu instituţiile
respective de învăţământ.

NOI OPŢIUNI UPS DE
LIVRARE
TEMPERATURE TRUE®

UPS (NYSE: UPS) anunţă noi
opţiuni flexibile de livrare pentru
portofoliul de servicii UPS
Temperature True® disponibile
în Europa, dedicate
managementului transportului
produselor sensibile la
temperatură. Companiile din
industria de îngrijire a sănătăţii
(healthcare) pot alege diferite
soluţii de transport în condiţii de
temperatură controlată pe
întreaga durată a lanţului de
distribuţie, putând opta între
transportul aerian, mai rapid, şi
cel maritim, cu costuri mai
reduse.

Bosch a stabilit data de 9 mai
pentru inaugurarea oficială a
noii sale unităţi de producţie
din Cluj. În ultima parte a
anului 2013, Bosch a început
să testeze şi să livreze
primele produse fabricate la
noua sa unitate de producţie.
Inaugurarea oficială a
acesteia, care va avea loc în
data de 9 mai, vine după ce în
luna noiembrie a anului
trecut concernul german
demarase oficial activitatea
din cadrul centrului de
cercetare şi dezvoltare de la
Cluj. Anul trecut, Bosch a
angajat în jur de 325 de
persoane atât pentru

activităţile de producţie, cât şi
pentru cele de cercetare şi
dezvoltare. Concernul
german va continua şi în anul
2014 procesul de angajare
din Cluj. Bosch a investit
iniţial suma de 77 de milioane
de euro la Cluj. Noul centru
de cercetare şi producţie
ocupă o suprafaţă totală de
circa 38.000 de mp. Din punct
de vedere organizaţional,
acest nou centru va face
parte din divizia Automotive
Electronics, care dezvoltă şi
produce unităţi electronice
de comandă, semiconductori
şi senzori pentru industria
auto şi alte domenii.

BOSCH DESCHIDE ÎN MAI FABRICA DIN CLUJ
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A mânarea plăţii TVA la im -
port este o măsură soli ci -
tată de mediul de afaceri

de ani de zile. „Din luna noiembrie
a anului trecut, operatorii economici
autorizaţi care deţin un certificat
AEO, cei autorizaţi pentru proce du -
ra de vămuire la domiciliu sau cei
care au o valoare cumulată a impor -
tu rilor de cel puţin 100 de milioane
în 12 luni anterioare pot beneficia
de amânarea TVA la import“, a ex -
pli cat Mihai Petre, Senior Ma nager
Deloitte Romania. În ciuda faptului
că legislaţia vamală foloseşte ter -
me nul de amânare, este vorba, de
fapt, despre neplata TVA la import,
a mai precizat Mihai Petre. Cu toate
acestea, din cele aproximativ 70 de
companii incluse într-una din cele
3 categorii mai sus menţionate, mai
puţin de 10 au decis să aplice pen -
tru a beneficia de această măsură.
„Decizia companiilor de a nu folosi
această facilitate până la acest
moment are la bază lipsa unei
informări corecte privind modul ei de
func ţionare. În opinia mea, între bă -
rile trebuie puse la nivel de auto ri -
tate centrală, nu la nivel de birou
vamal, pentru că autorizările se fac
la nivel central“. 

Ce oferă concret
această măsură? 
Efectiv, nu se mai plăteşte suma

re prezentând TVA normal datorată
pen tru un import de mărfuri la auto -
ri  tatea vamală, iar în acest context
nu se mai ajunge în situaţia de a so -
li cita restituirea ei. Facilitatea este
cu atât mai importantă cu cât recu -
pe  rarea TVA se face în perioade
foar te lungi de timp, care pot depăşi
un an şi atrage după sine controale
şi riscul de neacceptare a anumitor
fac turi cu TVA. Facilitatea se potri -
veş  te, în primul rând, societăţilor care
fac importuri din afara spaţiului co -
mu nitar şi care ar trebui să plă teas -
că, în mod normal, TVA, în vamă.

Chiar şi în cazul companiilor care
fac importuri urmate de livrări locale
pentru care se colectează TVA de la
clienţi, avantajele există şi se pot
traduce într-o perioadă de 55 de zile
în care firma poate folosi banii res -
pec tivi în alte scopuri. În mod normal,
au torităţile au decis să aplice aceas -
tă măsură pentru o anumită cate go -
rie de agenţi eco no mici, consideraţi
ca fiind de încre dere. „Îi numim
agenţi economici de încredere pen -
tru că sunt socie tăţi care au volume
mari de activi ta te sau au un istoric
cu autoritatea vamală sau sunt dis -
puşi să înceapă o relaţie bazată pe
încredere cu autoritatea vamală. Atât
cer tificarea pentru vămuirea la do -
miciliu, cât şi certificarea AEO implică
o verificare a procedurilor, care ates -
tă faptul că firma lucrează corect.“
Certificarea pen tru vămuirea la do -
mi ciliu durea ză aproximativ 40 de
zile, în timp ce, în cazul AEO, ter -
me nul ajunge la 6-8 luni, potrivit Se -
nior Mana ge rului Deloitte Romania.

Ideal, pentru a beneficia de ne -
plata TVA la import, ar fi ca atât
clientul cât şi comisionarul vamal
(care, în multe cazuri, este furnizorul
de servicii logistice) să fie certificaţi
AEO sau pentru vămuire la domi -
ci liu. Dar, potrivit lui Mihai Petre,
exis tă variante în care măsura poa -
te fi aplicată şi în cazul în care nu -
mai una dintre cele două companii
este autorizată în acest sens.

Pentru a fi certificaţi pentru vă -
mu ire la domiciliu sau AEO, com -
pa niile pot folosi resursele proprii
sau pot apela la un consultant cu
ex perienţă, care să reducă riscul
apa riţiei unor surprize din cauza
inter pretărilor greşite în procesul de
au torizare. Mihai Petre a precizat
că onorariile practicate de com pa -
niile de consultanţă variază în func -
ţie de complexitatea proceselor şi
de modul în care sunt puse la punct
în cadrul companiei. „Este cu totul
alt ceva să lucrezi pentru o com -
panie certificată ISO sau pentru una

unde nimic nu este pus la punct...
Avantajele pe care le obţine com -
pania autorizată sunt notabile“.

AEO sau doar
vămuire
la domiciliu?
Vămuirea la domiciliu este potri -

vită companiilor care realizează im -
por turi, deţin, de exemplu, un de -
pozit pe autostradă şi îşi doresc ca
marfa să ajungă direct în depozit,
fără să mai treacă pe la vamă ca -
mi onul. „Dar dacă eşti un operator
economic cu 10 birouri vamale, care
operează atât mărfuri simple cât şi
complexe, este indicat să se intre
în zona AEO, care automat des chi -
de uşa către alte simplificări. De
exemplu, declaraţia este simpli fi ca -
tă, mai completezi doar 10 din 40
de câmpuri. Câştigi astfel timp. În
plus, vămuirea la domiciliu pentru
ce lelalte 10 birouri se obţine mai
simplu, fără verificări similare celor
făcute la prima autorizare“, a arătat
Mihai Petre.

În opinia sa, un logistician care
are inclusiv activitate de comisio -
na riat vamal le poate aduce clien -
ţi lor o serie de avantaje urmând
această direcţie. „Piedicile sunt, în
opinia mea, mai mult teoretice. Poţi
aplica legea, dacă îţi doreşti cu ade -

vă rat acest lucru, iar piedicile pot fi
înlăturate realizând adrese în scris
la vamă, solicitând audienţe... Atâta
timp cât lucrurile nu rămân decât
la nivel verbal, cel mai probabil răs -
pun sul pe care îl vei primi va fi ne -
gativ. În momentul în care ai pus
lu  crurile pe hârtie, sub forma unei

ce reri bine documentate, cu sigu -
ran ţă vei primi răspunsul corect din
partea autorităţii vamale“, a con -
cluzionat Senior Managerul Deloitte
Romania.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Neplata TVA la import
- o realitate?
Chiar dacă din noiembrie 2013, România oferă, în anumite
condiţii, posibilitatea neplăţii TVA la import, foarte puţini
dintre agenţii economici care ar putea beneficia de această
facilitate au apelat-o până în prezent. Despre aspecte cheie
privind oportunităţile în domeniul TVA la import s-a discutat
cu ocazia forumului organizat în Bucureşti, la sfârşitul lunii
februarie, de ARILOG (Asociaţia Specialiştilor în Transport,
Depozitare, Achiziţii, Producţie şi Supply Chain) şi Deloitte.

Mihai Petre, Senior Manager
Deloitte Romania

„Companiile consideră, în general, un procent de 5% pierdere din TVA de
recuperat, din cauza întârzierilor care pot ajunge la 1-2 ani, dar şi a
problemelor care pot apărea în timpul controlului. De aceea este foarte
important să nu ajungi în situaţia de a recupera TVA. Din experienţa noastră,
în 90% dintre cazuri, societăţile pot evita acest lucru.“
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D irectorul General al Lager -
max AED Romania, Rareş
Măcinică, afirmă că este

momentul în care încrederea tre -
bu ie să intre în vocabularul compa -
niilor din piaţa de transport şi
logistică, în care parteneriatele să -
nătoase între concurenţi pot oferi
atuuri noi. „Cred cu tărie în parte -
ne riatele dintre logisticieni şi dintre
logisticieni şi transportatori, inclusiv
pe partea de depozitare. Trebuie
să renunţăm la mentalitatea în care
ne uităm unii la alţii după gard şi în -
cercăm să ne furăm clienţii. Este o
piaţă în care normalitatea înseamnă
să colaborăm pe segmentele unde
suntem deficitari sau unde nu merită
să facem o investiţie proprie din
punctul de vedere al amortizării, al
re cuperării cheltuielilor“, a subliniat
el, adăugând că toată această cola -
borare se reglează la nivel de încre -
dere, luând în considerare ce câştigi
şi ce pierzi dacă nu eşti corect.
„Dacă încerci să furi un client de la

partenerul tău de logistică, poţi pier -
de mult mai mult, pentru că vorbim
despre un volum de marfă conso -
li dat în timp. Iar în acest context
încerci tu să protejezi informaţiile
pen tru el. Şi pe lângă faptul că tre -
buie să existe un cod etic între noi,
rolurile se pot inversa. Pentru că, de
exemplu, el are nevoie de mine în
Arad pentru partea de logistică, de
cross-docking, de livrare, iar eu pot
să am nevoie de el pentru grupaje
în Marea Britanie, relaţie pentru
care nu am o linie de grupaj.“ 

Ce are la bază
o colaborare 
de succes?
De exemplu, Lagermax AED Ro -

ma nia are principalul hub la Arad,
unde sunt oprite toate camioanele
din traficul internaţional, pentru ca
distribuţia pentru Vestul ţării să fie
făcută din acel punct. În acest con -
text, scad costurile şi timpii de li vrare.
Sunt elemente pe care le-au avut în
vedere şi alte companii din do meniu
care au apelat la serviciile ofe rite de

Lagermax AED
O propunere de
parteneriat bazată pe
încredere
Putem fi parteneri. Ne putem reduce costurile. Putem fi mai
eficienţi şi putem răspunde mai bine cerinţelor clienţilor
noştri dacă vom colabora. Dar putem scăpa de neîncredere?

Rareş Măcinică, Director General
Lagermax AED Romania:

„Credem în colaborări în cadrul hub-ului din Arad. Este o
tendinţă din ce în ce mai evidentă. Din ce în ce mai mulţi
parteneri ne caută. Un astfel de parteneriat ar putea aduce
beneficii pentru toate părţile dacă este tratat cu
responsabilitate şi profesionalism. Se pot reduce costurile,

poate creşte eficienţa, iar nevoile clienţilor sunt satisfăcute şi nu mai trebuie
să apeleze la concurenţă.“
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Lagermax AED. „Avem par teneriate
cu competitori din Bu cu reşti, din Iaşi
sau din alte zone, care, până acum,
vo iau să con tro leze tot lanţul de dis -
tri buţie şi aveau camioane de linie
din Italia, Bene lux, Franţa sau Spa -
nia, pe care le aduceau direct în
hub-ul propriu din Bucureşti, pentru
ca apoi să distri buie marfa în toată
ţara. Problema principală apare
atunci când marfa trebuie distribuită
către Arad, Timi şoa ra, Oradea, zonă
pe care a tra versat-o o dată. Iar pe
lângă partea de costuri apare o
problemă de timp, pentru că se
pierde cel puţin o zi retrimiţând marfa
înapoi. În plus, apar manipulări supli -
men tare, care implică un risc mai
ma re de dete rio rare. O parte din
aces te companii s-au uitat la logisti -
cie nii care au plat forme serioase cla -
sa A în Vestul ţării şi au decis să o -
preas că măr fu rile care vizează Vestul
ţării la noi în Arad“, a explicat Rareş
Măcinică. El a adăugat că un mare
avantaj îl constituie faptul că Lager -
max AED poate garanta clienţilor un
timp de tranzit exact. Sunt mai multe
va rian te la care pot apela partenerii
La germax AED, ce presupun inclu -
siv utilizarea flotei de distribuţie sub -
contractată de companie, care bene -
 ficiază de o experienţă de lucru
con  struită în ani, dar şi de vizibilitate
în operare. „Mărfurile pot fi încărcate
în reţeaua noastră dacă este nece -
sar, dar partenerii îşi pot folosi flota
pro prie, după ce apelează la ser vi -
ciile noastre de depozitare. Încer căm
să oferim exact serviciile de care fie -
care are nevoie. De exem plu, sunt
par teneri care au stocuri temporare.

Pu tem stabili inclusiv o zonă des ti -
nată unui anumit client, unde să de -
po zităm marfa pentru o săptămână,
pentru că sunt proiecte unde este
necesară o cantitate mai mare de
mar fă, care să fie utilizată în timp,
pe măsură ce proiectul avan sează.
În paralel, Lagermax AED oferă în
Arad servicii de antre po zitare vamală,
pentru mărfuri venite, de exemplu,
pe cale mari ti mă, în cantităţi mari.
Sun tem comi sio nari vamali şi am
demarat pro ce durile de acreditare
AEO. Avem angajaţi 16 declaranţi
vamali, din care 13 se află în Arad
şi Timişoara, fiind una dintre puţinele
companii din ţară cu aşa mulţi an ga -
jaţi în servicii vamale“.

Servicii adaptate
100% nevoilor
Deşi ne-am obişnuit ca logis ti -

cienii să apeleze la transportatori
pentru achiziţie de servicii, rolurile
se pot inversa într-un anumit con -
text. „Se poate întâmpla ca trans -
portatorii să aibă clienţi mari, cu un
impact de 40-60% în cifra lor de
afaceri, iar dacă un client are o ce -
rin ţă de distribuţie sau de depo zi -
tare, transportatorul îi poate oferi
întreg pachetul pentru a nu exista
riscul de a apela la un alt furnizor.
Iar acest lucru poate fi făcut în cola -
borare cu noi. Îi putem pune, de
exem plu, un spaţiu de depozitare la
dispo ziţie, inclusiv operaţiunile logis -
tice pe care le oferim şi putem dis -
tribui partidele mai mici de marfă“. 

Bineînţeles, colaborări există in -
clu siv cu producători care au pre -
ferat să nu externalizeze operaţiu ni -
le de logistică, pentru a deţine un
con trol direct pe acest segment. În
anumite situaţii însă, pot avea ne -
voie de un spaţiu suplimentar de
depo zitare, ca urmare a unor pro iec -
te care presupun supra stocuri. „Pot
apela, de exemplu, la Lager max AED
pentru un spaţiu de depozitare de
700 mp pentru 3 luni. Avem inclusiv
flexibilitatea de a subcontracta acest
spaţiu. Clientul îşi poate opera singur
spaţiul sau îl putem opera noi. Aceste
suprafeţe nu pot fi însă mai mari de

500-700 mp, zonă pe care o putem
dis po ni bi liza de la operaţiunile de
tran zit, unde putem eficientiza activi -
ta tea. Putem oferi inclusiv servicii de
apro vi zionare a liniei de producţie
prin curse shuttle, dacă este vorba
de spre o fabrică aflată în Vestul ţării“.

Colaborări pot fi stabilite şi cu
producători din Bucureşti sau din
alte zone ale ţării, care deţin un de -
pozit la fabrică şi care trebuie să dis -
tribuie partide mai mici în Vest. „Pot
veni cu camionul de la Bucu reşti la
Arad, pentru ca, ulterior, noi să pre -
luăm marfa şi să o distribuim. Clienţii
au totul sub control, pentru că noi
oferim previzibilitate atât pe partea
de distribuţie cât şi pe lo gis tică. Cli -
en tul ştie când a sosit marfa în ter -
minal, unde este maşina, când se
livrează, pentru că partenerii noştri
be neficiază de toate siste me le pe
care le utilizăm, iar comuni ca rea este
foarte bine pusă la punct, motiv pen -
tru care nu există niciun disconfort
din acest punct de vedere. Concret,
clientul benefi cia ză de acea valoare
adăugată pe care noi o oferim şi de
con sultanţă, atunci când este nece -
sar. Este o soluţie care îi permite
producătorului să păstreze in-house
activitatea de lo gistică, dar să îşi re -
du că semni fi cativ costurile“, a men -
ţio nat Rareş Măcinică.

În opinia sa, zone foarte bine de -
limitate de activitate, precum cea pe
care Lagermax AED o realizează la
Arad, pot fi obiectul unor parte neriate
cu rezultate foarte bune pe termen
scurt, mediu sau lung. „Me sajul pe
care îl transmit tuturor este că în cre -
derea trebuie să fie o carac teristică
de bază în piaţa de trans port şi lo -
gis tică, mai ales că este reglată de
reciprocitate: eu folosesc serviciile
tale, tu pe ale mele. Sunt zone foarte
bine delimitate precum Aradul, unde
con curenţii pot deveni parteneri. Pen -
tru Germania, de exem plu, ne putem
concura pe ace laşi client. Putem
participa la acele aşi licitaţii şi nu este
nicio problemă atâta timp cât facem
lucrurile în mod corect. Cu atât mai
mult, dubla ca li tate de parteneri şi
com petitori ne obligă să facem lucru -
rile corect. Acestea sunt mecanisme
sănătoa se care reglează de la sine
piaţa. Nici nu ai nevoie de vreun con -
tract“, a concluzionat Directorul Ge -
ne ral Lagermax AED Romania.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

„Pe partea de manipulare, pe cross-dock, nu există o limită pentru a începe
colaborarea. Avem suficiente resurse să operăm şi 100 de camioane pe zi,
dar partenerul poate apela la noi şi pentru un singur palet. Nu există împărţiri
în clienţi mari sau mai mici, ci doar operaţiuni care se desfăşoară conform
cererilor clienţilor.“

„Nu are niciun sens să încercăm să ne furăm căciula unul altuia, pentru că
este dăunător în relaţia dintre noi şi dăunător ca imagine în piaţă. Piaţa este
foarte mică, iar veştile rele se răspândesc imediat. Este foarte greu, dacă nu
imposibil să reclădeşti încrederea în parteneri din momentul în care ţi s-a pus
eticheta.“ 
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P arte a grupului francez Geo -
post, DPD România a în -
che iat anul 2013 cu o cifră

de afaceri de 64,8 milioane lei, în
creş tere cu 43% faţă de 2012, când
a obţinut 45,3 milioane lei. 

Performanţele financiare se da -
to rează atât resurselor investite în
siguranţa operaţională şi financiară
a afacerii, cât şi creşterii numărului
de clienţi din zona comerţului online
na ţional şi internaţional, în acest
mo ment clienţii din e-commerce re -
pre zentând aproximativ 40% din
volu mul de business al companiei,
iar 15% din coletele livrate anul tre -
cut au reprezentat livrări interna ţio -
nale. Pentru a face faţă acestei
creş teri, parcul auto s-a mărit cu
pes te 20%, iar unele utilitare mici
au fost înlocuite cu vehicule de pâ -
nă la 5 t. „Rezultatele din 2013 con -
fir mă faptul că DPD România a a -
juns la maturitate şi a câştigat un
ca pital de încredere solid în rândul
cli enţilor. Evoluţia pozitivă a comer -
ţu lui electronic reprezintă un input
se rios în creşterea noastră, iar în
ultimii trei ani am câştigat experienţă
solidă în acest segment, perfec ţio -
nân du-ne serviciile şi lansând altele
noi, adaptate cererilor din piaţă.

Isto ric vorbind, 2013 este cel mai
bun an pentru noi şi acest lucru ne
permite să rămânem optimişti şi să
anticipăm creştere şi pentru 2014“,
a declarat Lucian Aldescu, CEO al
DPD România.

Planuri pentru 2014
DPD România şi-a bugetat pen -

tru 2014 o creştere a afacerilor de
15% şi investiţii de aproximativ 1
milion de euro în dezvoltarea capa -
ci tăţilor operaţionale din principalele
depozite din ţară şi lansarea de noi
servicii. Compania se va concentra
anul acesta pe consolidarea statu -
tu lui de expert în livrările B2C (Busi -

ness to Client) şi pe dezvoltarea şi
îm bunătăţirea capacităţii opera ţio -
nale şi logistice. Dezvoltarea servi -
ciu lui de livrări externe COD Inter -
na ţional face parte, de asemenea,
din setul de obiective al companiei
pen tru anul în curs. Tot în 2014, DPD
urmează să lanseze Predict1hour,
un upgrade al ser vi ciului prin care
destinatarii sunt pre-aler taţi via SMS
sau e-mail în privin ţa estimării de
timp pentru livrarea coletelor. În pre -
zent, acesta este 2 ore în Bucureşti,
3 ore în marile ora şe şi 6 ore în restul
ţării. Dacă la momentul 2013 compa -
nia se afla pe locul 6-7 între compe -
ti torii pre zenţi pe piaţa românească,
se do reş te ca în viitorul apropiat
aceas tă „clasare“ să se îmbu nă tă -
ţeas că, iar compania să ajungă în
pri mele patru. 

DPD România este activă pe
piaţa locală din 2008, prin preluarea
Pegasus, prima companie de livrări
urbane din România, înfiinţată în
1997. În martie 2008, GeoPost Yur -
tici Kargo a achiziţionat pachetul
ma joritar al Pegasus, acesta pre -
luând numele DPD România. Din
iunie 2011, DPD România se află
100% în proprietatea GeoPost Yur -
tici Kargo. În prezent, DPD Româ -
nia se numără printre primele 5
com panii de curierat rapid şi cole -
tărie din România, cu peste 500 de
an gajaţi (inclusiv francizele), 72
depozite şi 15.000 de colete livrate
zilnic. DPD România are o aco pe -
ri re naţională în proporţie de 100%
şi efectuează livrări în peste 230 de
ţări din întreaga lume.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

DPD România,
pe plus în 2013
Unul dintre jucătorii importanţi de pe piaţa locală de coletărie
şi curierat expres, DPD România, a raportat la finalul lui 2013
o cifră de afaceri în creştere cu 43% faţă de anul precedent.

P otrivit lui Albin Budinski,
CEO DB Schenker Ro mâ -
nia, investiţia se ridică la

apro ximativ 80.000 de euro şi face
parte dintr-o serie de măsuri pe care
com pania le-a concentrat sub sem -
nul Green Logistics. „Totul a început
în urmă cu un an, când analizam
ur mătorii paşi pe care îi avem de
urmat în domeniul logisticii. Chiar
dacă DB Schenker este lider de
piaţă în România, avem ambiţia să
evoluăm continuu“, a afirmat Albin
Bu dinski. El a precizat că piaţa ro -
mâ nească a început să fie studiată
în condiţiile în care mai multe com -
pa nii DB Schenker din Europa utili -
zea ză deja camioane propulsate cu
gaz, iar strategia grupului este de
a reduce, până în 2020, cu 20%
emi siile de CO2. „Eram deja con şti -
enţi de avantajele legate de pro tec -
ţia mediului, dar am înţeles şi faptul
că, dacă vrem să utilizăm astfel de
vehicule în România, trebuie să în -
ce pem cu începutul, pentru că nu
există infrastructură, staţii de ali -
men tare.“ Albin Budinski a adăugat
că, pe lângă avantajele legate de
pro tecţia mediului, cele două ca mi -
oa ne propulsate cu gaz natural ofe -
ră şi un uşor avantaj financiar, chiar

dacă nu acesta a fost principalul
motiv în luarea deciziei de investiţie.

„Ca furnizor global de servicii de
trans port şi logistică, suntem con ştienţi
de responsabilitatea noas tră faţă de
mediul înconjurător şi moşte ni rea pe
care o vom lăsa generaţiilor viitoare.
Prin urmare, ne bazăm pe va rianta
cea mai eco lo gică existentă a cum pe
piaţă: gaz natural compri mat drept
com bus ti bil“, a mai spus el. 

Un exemplu
care ar putea
schimba piaţa
Concret, cele 2 camioane, Iveco

Daily 35S14G EEV cu gaz natural, cu
o capacitate utilă de 800 kg, ajută la
re ducerea cu până la 20 de pro cente
a emisiilor CO2 com pa ra tiv cu un ca -
mion obişnuit alimentat cu motorină. 

„Suntem suficient de realişti să
înţe legem că numai cu două ca mi -
oane CNG nu vom fi capabili să sal -
văm mediul românesc în următorii
ani. Dar având aproape 60 de am -
pla samente în România, vom avea
desigur potenţialul de a extinde
numărul acestora. Începem acum o
perioadă de testare pentru a vedea
dacă va trebui să aducem ajustări.

Considerăm că suntem pe drumul
cel bun, dar vrem să vedem că
acest sistem funcţionează. Vom
con tinua să introducem în activitate
astfel de camioane. În orice do -
meniu nou, cineva trebuie să dea
to nul şi sperăm că, prin intermediul
iniţiativei noastre, vom stimula şi
alte companii să ne calce pe urme
şi să înţeleagă că este important
să faci ceva şi pentru mediu şi să
oferi soluţii ecologice clienţilor. Spe -
răm cu adevărat să fim pionierii
aces tei abordări în România“, a
con cluzionat Albin Budinski. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

DB Schenker
investeşte
în transport ecologic

Despre DPD
Cu peste 2,5 milioane colete livrate zilnic, DPD este unul dintre liderii internaţionali
ai serviciilor de coletărie şi curierat express. Potrivit reprezentanţilor săi, compania
deţine cea mai importantă reţea rutieră din Europa şi livrează în 230 de ţări din
lume. Clienţii DPD, atât cei business cât şi persoane fizice, au la dispoziţie o gamă
largă de servicii de curierat naţionale şi internaţionale. DPD are 24.000 angajaţi şi
o flotă de 18.000 de vehicule, care operează în peste 800 de locaţii din 40 de ţări.
Acţionarul majoritar, cu 83,32% din acţiuni, este GeoPostGroup, subsidiară aflată
în proprietatea grupului francez La Poste. Cu o cifră de afaceri consolidată de
peste 4 miliarde euro în 2012, GeoPost este în prezent al doilea cel mai mare
furnizor de servicii de curierat şi coletărie din Europa.

DB Schenker a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă,
lansarea în România a primelor două camioane alimentate
cu gaz natural comprimat (CNG). Vehiculele vor fi utilizate
pentru distribuţie în Bucureşti şi Cluj Napoca,
unde s-a investit inclusiv în staţii de alimentare.

Albin Budinski,
CEO DB Schenker

România:
„În timp ce camioanele conduse cu
combustibili fosili emit 232 grame
CO2 per kilometru, cele cu gaz
natural emit 186 grame CO2. Cu un
număr total anual de 70.000 km
parcurşi, noile noastre camioane
alimentate cu gaz natural ajută la o
reducere anuală de 3,22 tone CO2“.

Iveco Daily CNG oferă
cele mai mici emisii
de CO2, cel mai mic
consum de combustibil
din clasa sa şi întruneşte
standardele Euro 6 şi EEV.
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N oul motostivuitor cu con -
tra greutate STILL RX 70-
50, cu motor diesel-electric

şi capacitate de încărcare de 5 t,
mo tostivuitorul pentru picking ver -
tical comenzi EK-X şi sistemul pen -
tru vehicule controlate automat iGo
Easy s-au calificat în runda finală
şi au şansa de a-şi dovedi perfor -
man ţele în cadrul testelor şi eva -
luărilor riguroase care vor avea loc
la mijlocul lunii martie.

Eficienţa
în prim plan
Testul IFOY vizează utilizarea

prac tică a motostivuitoarelor. Printre
altele, evaluarea se va referi la re -
du cerea costurilor şi eficienţa ener -

getică, durabilitate, siguranţă, ergo -
no mie şi design al echipamentelor.
Spon sorul şi iniţiatorul eveni men tului
Motostivuitorul Internaţional al Anului
(IFOY) este grupul Tehnologii de
Transport şi Intralogistică din cadrul
Asociaţiei Germane de Ingi ne rie
(VDMA). Juriul internaţional IFOY
este format din 17 jurnalişti spe -
cializaţi din 13 ţări europene. De ase -
menea, experţii din cadrul In sti tutului
Fraunhofer pentru Flux de Materiale
şi Logistică (IML) vor eva lua pentru
prima dată valoarea ino vatoare a mo -
tostivuitoarelor şi solu ţiilor, conform
unor metode noi şi în com paraţie cu
concurenţii di recţi din pia ţă. Câşti -
gătorii vor fi anun ţaţi în ca drul
ceremoniei de des chidere a CeMAT,
la Hanovra, pe data de 19 mai.

Vizitatorii au putut testa pe viu,
în premieră, două din cele trei mo -
to stivuitoare nominalizate, în cadrul
LogiMAT: motostivuitorul EK-X pen -
tru picking vertical comenzi şi iGo
Easy, nominalizat la categoria Ve -
hi cule Controlate Automat (AGV).

Un utilaj...
la înălţime
EK-X fixează noi standarde în

materie de performanţe, înălţime
de picking, capacitate reziduală,
func ţionalitate şi ergonomie. Pre -
vă zut cu viteze de deplasare de pâ -
nă la 13 km/h şi viteze de ridicare
de până la 0,4 m/s, EK-X permite
ope ratorilor să cunoască o nouă di -
men siune în manipularea eficientă

a mărfurilor, datorită sistemului inte -
li gent OPTISPEED, care controlea -
ză viteza de deplasare în funcţie de
situaţie, depinzând de înălţimea de
ridicare şi de greutatea încărcăturii.
Astfel, operatorul se mişcă în per -
ma nenţă în condiţii de rapiditate şi
sigu ranţă maxime. În acelaşi timp,
cabi na foarte spaţioasă, care ab -
soar be şocurile şi este dotată cu
nu meroase echipamente opţionale,
îi asigură vizibilitate excelentă în
toa te direcţiile, în cele mai bune
con diţii de lucru. Datorită con cep -
tului modular, motostivuitorul pentru
picking vertical comenzi se poate
adapta condiţiilor din fiecare depozit
şi duce operatorul până la o înălţime
de picking de 12 m. Designul său
com pact asigură o rază minimă de
întoarcere de 1.732 mm, ceea ce
face ca acest echipament să fie so -
luţia optimă pentru depozite foarte
înguste. Noile motostivuitoare EK-X
recuperează energia în timpul frâ -
nării şi operaţiunilor de coborâre -
permiţând astfel utilizarea în mai
mul te schimburi cu o singură ba te -
rie.

AiControl deplin
iGo Easy, nominalizat la IFOY în

categoria Vehicule Controlate Au -
tomat (AGV), este prima soluţie la
nivel mondial care permite confi gu -
rarea completă, controlul şi monito -
ri  zarea prin iPad. Acesta permite
STILL să ofere clienţilor o accesare
sim plă şi rapidă a proceselor de
trans  port şi de manipulare mărfuri.
Din acest motiv, combinaţia dintre
un iPad şi stivuitorul EGV-S de ma -
re înăl ţime controlat de la distanţă

este, de asemenea, adecvată pen -
tru zone în care până acum trans -
por tul de măr furi era sensibil, uti -
lizând numai un motostivuitor
con trolat manual, de exemplu pentru
alimentarea şi evacuarea unei
instalaţii de producţie. Prin inter me -
diul Aplicaţiei iGo Easy, utilizatorul
poate instala sistemul în mod in -
dependent şi îl poate adapta la con -
diţiile generale de lucru în per ma -
 nentă schimbare. Reflectoarele sunt

instalate iniţial pentru determ i na rea
poziţiei. În acest scop, sti vui torul este
la început deplasat manual prin zona
corespunzătoare a depozi tu lui, iar
staţiile sunt controlate şi ac tivate prin
atingerea ecranului iPad-ului. 

Aplicaţia generează şi vizua li zea -
ză ruta optimă de deplasare, în func -
ţie de datele înregistrate, iar co -
menzile de deplasare pot fi ul te rior
co municate motostivuitorului prin apă -
sarea ecranului şi prin WLAN, pro ce -
sul desfăşurându-se au tomat. Dato -
rită interfeţei cu utili za torul uşor de
înţeles, setarea limi tei de viteză, rutele
de deplasare în tr-o singură direcţie
şi proprietăţile staţiei pot fi con figurate
extrem de simplu. Utili zând funcţia
cockpit, care include o ima gine în di -
rect, uti lizatorul poate su praveghea
sti vui to rul automat în orice moment,
în timpul exploatării. Po ziţia curentă
a stivuitorului este afişa tă într-un plan
virtual al depo zi tului, iar informaţiile
im  portante, pre cum viteza, nivelul de
în cărcare a bate riei sau comen zile
de transport sunt afişate prin ele men -
te grafice uşor de înţeles. Noile co -
menzi de de plasare pot fi ge nerate
facil, iar comenzile exis ten te de depla -
sare pot fi modificate prin intermediul
aplicaţiei iGo Easy App. În plus,
comenzile utilizate frec vent pot fi
stocate într-un meniu de accesare
rapidă. De ase me nea, sistemul inova -
tor poate fi utilizat nu nu mai din de -
po zit, ci şi din orice alt punct unde
exis tă acces la reţeaua WLAN.

Trei nominalizări la IFOY
pentru STILL
STILL a prezentat mai multe motostivuitoare inteligente
şi sisteme de soluţii pentru intralogistică inovatoare
în Pavilionul 8/Standul 241 la LogiMAT, 
între 25 şi 27 februarie 2014. Juriul independent care va vota
Motostivuitorul Internaţional al Anului (IFOY) a confirmat
acest lucru, recent nominalizând trei motostivuitoare STILL.

Aplicaţia iGo Easy
- Stivuitor EGV-S de mare înălţime, controlat de la distanţă
- Configurare, control şi monitorizare prin iPad
- Funcţie cockpit, care include imagine în direct
- Generează şi vizualizează ruta optimă de deplasare, în funcţie de datele

înregistrate
- Comenzi de deplasare comunicate motostivuitorului prin apăsarea ecranului şi

prin WLAN

EK-X
Viteză maximă de deplasare: 13 km/h 
Viteză maximă de ridicare: 0,4 m/s
Înălţime maximă de picking: 12 m
Rază minimă de întoarcere: 1.732 mm
Recuperarea energiei în timpul frânării
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Întrebările lunii MARTIE (etapa 52)

Întrebările lunii FEBRUARIE (etapa 51) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTI

1. _______________ se referă la o tendinţă de a
creşte nivelul de stoc din ce în ce mai mult pe
lanţul de aprovizionare ca răspuns la
schimbările în cererea clientului

a. Demand chain
b. Efectul de Bullwhip - CORECT
c. JIT
2. ________________ reprezintă procesul prin

intermediul căruia se gestionează într-o
manieră strategică transferul şi stocul de
material, componente şi produse finite pe
parcursul unui ciclu care începe de la furnizori,
traversează departamentele funcţionale ale

companiei şi se încheie o dată cu ajungerea
produselor la consumatori.

a. Lean
b. Logistica - CORECT
c. Supply Chain-ul
3. _______________ este o filozofie de producţie

ce se bazează pe eliminarea planificată a
tuturor pierderilor şi pe o continuă îmbunătăţire
a productivităţii

a. Kanban
b. JIT - CORECT
c. JIS

1. Ce tip de concurenţă
imperfectă este caracterizată
de existenţa unui singur
furnizor?

a. Oligopol
b. Monopol
c. Concurenţa monopolistă

2. Activitatea de achiziţii
presupune obţinerea
bunurilor prin:

a. Împărţire echitabilă
b. Confiscare
c. Schimb comercial

3. Achiziţiile ___________ sunt
cele care se referă la
produsele şi serviciile utilizate
pentru îndeplinirea
obiectivului principal al
organizaţiei.

a. De produse şi servicii;
b. Capex
c. Opex
d. Directe

HENKEL

Câştigătorii lunii FEBRUARIE
Florin Geneţ, Eduard �erban şi Aurelian Barză
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 4 concurenţi
care au răspuns corect la întrebările lunii februarie,
cea de a 51-a etapă a concursului de logistică.

Lista concurenţilor care au răspuns corect
Eduard Şerban, Aurelian Barză, Oana Ciortea, Florin
Geneţ.

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 52-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.

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (52)

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect. 

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

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

direct pe site-ul nostru
www.ziuacargo.ro, pe pagina

dedicată concursului.
Câştigătorii ediţiei din martie şi

variantele corecte de răspuns
vor fi publicate în numărul din

aprilie al revistei ZIUA CARGO.
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PONTA ÎMPOTRIVA
TRANSPORTATORILOR
LACOMI

Premierul Victor Ponta susţine
că prin achiziţionarea a 600 de
microbuze şcolare, la care se
vor adăuga 400 de astfel de
vehicule în perioada următoare,
Guvernul şi autorităţile locale
vor „strica afacerile
transportatorilor lacomi”. „Nu
doar că aveam problema
transportului copiilor, dar aveam
şi problema băieţilor deştepţi
din transporturi, cei care
puneau preţuri pe kilometru mai
mari decât taximetriştii din
Paris”, a spus Victor Ponta,
aflat la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice, pentru semnarea
contractului de achiziţie a
microbuzelor. Acum, premierul
speră să cheltuiască mai puţin
cu transportul elevilor. „În felul
ăsta reducem cheltuielile pentru
decontarea abonamentelor
pentru elevi, probleme pe care
le-am avut în special din cauza
lăcomiei unora dintre
transportatori. Un km de
decontat (…) în funcţie de cât
de lacom era transportatorul,
costa de 20 de ori mai mult. Era
vorba de lăcomia şi de afacerile
celor care transportau elevi. În
felul ăsta le mai stricăm
afacerile şi mă bucur pentru
asta”, a adăugat el”. Premierul
a asigurat că microbuzele nu

vor fi distribuite pe criterii
politice, ci în funcţie de
necesităţi. 

CONSOLIDARE
DAIMLER AG
ÎN ROMÂNIA

Producătorul german de
automobile Daimler AG
plănuieşte să îşi eficientizeze
activităţile de vânzare şi post-
vânzare pe piaţa din România
prin fuziunea celor două entităţi
de distribuţie locale Mercedes-
Benz România SRL şi EvoBus
România SRL. După finalizarea
procedurilor legale, activităţile
EvoBus vor fi transferate către
Mercedes-Benz România,
acestea incluzând vânzarea de
autobuze şi autocare noi şi
second hand şi operaţiunile de
retail. Toţi angajaţii actuali ai
EvoBus România vor continua
să îşi desfăşoare activitatea în
cadrul Mercedes-Benz
România. În consecinţă,
EvoBus România va înceta să
existe ca entitate juridică
distinctă. După fuziune,
activităţile se vor desfăşura într-
o structură combinată, sub
aceeaşi conducere. Sediul
EvoBus din Bucureşti, din
strada Odăii, va fi menţinut, iar
echipele de vânzări şi de
service vor rămâne în aceeaşi
locaţie. 

STUDIU AUTOVIT
PRIVIND
MAŞINILE RULATE

Autovit.ro şi ExactCC au realizat
o cercetare pentru a afla ce
aspecte sunt importante pentru
românii care au cumpărat sau
vor să-şi cumpere o maşină
second-hand şi cum se
documentează aceştia pentru
achiziţie. Rezultatele studiului
evidenţiază punctele slabe ale
cumpărătorilor români, care pot
deveni victime ale fraudelor, şi
este un punct de pornire pentru
îmbunătăţirea modalităţii de
achiziţionare a unei maşini
rulate. Cercetarea a fost
realizată la finalul anului 2013
pe un eşantion de 919
persoane, reprezentativ pentru
populaţia din mediul urban cu
vârste între 19 şi 49 de ani, care
utilizează internetul. Ca şi
repartizare pe sexe, peste două
treimi dintre respondenţi sunt
bărbaţi, iar venitul mediu pe
gospodărie este de 3.400 lei,
după cum reiese din răspunsuri.
Cercetarea cuprinde două
categorii de respondenţi: cei
care au achiziţionat maşini
second-hand în ultimul an şi cei
care intenţionează să cumpere
în următoarele 12 luni. Mai
multe detalii privind acest studiu
puteţi găsi pe
www.ziuacargo.ro.

PREGĂTIRI PENTRU
BUCUREŞTI - ILFOV

La Primăria Capitalei a avut loc,
la începutul lunii martie, o
întâlnire între autorităţile
publice, Poliţia Rutieră şi
patronatul din transporturile în
regim de taxi şi închiriere cu
temă principală stabilirea
modalităţii de integrare
operaţională pentru serviciul de
taximetrie în zona de
interoperabilitate Bucureşti-Ilfov.
Concluzia generală a
dezbaterilor este că taximetria
nu poate fi separată în zona
metropolitană şi că serviciul de
transport în regim taxi de aici

trebuie integrat şi subordonat
celor doua entităţi administrativ-
teritoriale (Bucureşti şi Ilfov), se
arată în comunicatul remis
redacţiei de Mihai Victor Ghişă,
vicepreşedinte FORT, împreună
cu Cristian Lăzărescu,
vicepreşedinte APTTI. Potrivit
comunicatului, sub patronajul
direct al Primarului General
Sorin Oprescu şi al Consiliului
Judeţean Ilfov, se va înfiinţa un
grup de lucru la nivelul Primăriei
Generale a Municipiului
Bucureşti, format din instituţiile
statului şi reprezentanţii
societăţii civile, pentru
semnarea unui protocol care
reglementează, potrivit obligaţiei
din legea 168/2010, modul de
interoperabilitate dintre
Bucureşti şi Ilfov în transportul
de persoane în regim de taxi. 

10 AUTOBUZE NOI
ÎN VOLUNTARI

Primăria Voluntari a plătit
5.329.000 de lei pentru 10
autobuze model Isuzu Citibus.
Contractul a fost atribuit în urma
unei proceduri de licitaţie
deschisă, firmei Anadolu
Automobil Rom SRL. Potrivit
anunţului de atribuire, achiziţia a
fost necesară pentru a se putea
participa la licitaţia traseelor
pentru reţeaua de transport
public a Municipiului Bucureşti,
în condiţiile în care parcul auto
al societăţii de transport a
Consiliului Local al oraşului
Voluntari nu mai corespunde
cerinţelor actuale.

AUTOBUZ ELECTRIC,
ÎN PROBE
FĂRĂ LICENŢĂ

Autobuzul electric înmatriculat în
Olanda şi testat două săptămâni
în municipiul Suceava a fost
depistat circulând cu călători
fără a avea licenţă de transport.
Purtătorul de cuvânt al Poliţiei
Judeţene Suceava a declarat că
poliţiştii rutieri au oprit autobuzul
pe strada Traian Vuia din
Suceava, iar şoferului i s-a pus
în vedere să prezinte în cel mai
scurt timp licenţa de transport
pentru a putea presta acest
serviciu, în caz contrar acesta
urmând să fie amendat. Cu
astfel de vehicule ecologice,
primarul Ion Lungu vrea să
înlocuiască actualul parc auto al
societăţii locale de transport în

comun, în special pe traseele
din interiorul zonei
metropolitane. 

CURSE TAROM 
IAŞI - MILANO

TAROM va opera din 4 iunie
zboruri directe între Iaşi şi
Milano (Bergamo), la preţuri
începând de la 120 de euro
pentru zboruri dus-întors, cu
toate taxele incluse. Zborurile
sunt programate în zilele de
miercuri şi vineri, cu plecare la
ora 6,20 din Iaşi şi sosire la 7,55
la Milano (Bergamo), respectiv
plecare la 8,45 din Milano
(Bergamo) şi sosire la 12,15 la
Iaşi. „Cursele către şi din Milano
vor fi efectuate cu aeronave de
tip Boeing 737”, declară
directorul general al TAROM,
Christian Heinzmann.

CU LAPTOPUL 
PE AIR FRANCE

Pasagerii Air France au
posibilitatea să menţină
deschise telefoanele mobile,
tabletele şi laptopurile pe toată
durata zborului, în Flight Mode.
Această decizie a companiei a
venit pe fondul noilor
reglementări ale Agenţiei
Europene pentru Siguranţa
Aeriană, care dau undă verde
folosirii aparatelor electronice la
bordul aeronavelor. Air France
pune la dispoziţia pasagerilor săi
un sistem bogat de
entertainment, de care aceştia
pot profita din momentul
îmbarcării şi până la aterizare.
Peste 600 de ore disponibile cu
cele mai noi filme, albume de
muzică, jocuri, reviste şi
programe TV fac orele de zbor
mult mai plăcute. Întreg sistemul
de entertainment de pe
aeronavele intercontinentale se
află în plin proces de
îmbunătăţire. Ecrane mai mari
vor fi montate până în anul 2016
pe toate clasele de zbor
intercontinental şi va fi folosită
tehnologia de tip tabletă, astfel
încât pasagerii Air France să

profite la maximum de timpul
petrecut la bord.

FLY ROMÂNIA
VA OPERA DIN 15 MAI

Compania Fly România, deţinută
de omul de afaceri Ovidiu Tender,
va opera din 15 mai zboruri de
linie interne şi internaţionale din
Bucureşti, Timişoara şi Tulcea
către oraşe din Italia, Spania,
Germania şi Turcia şi aşteaptă
aproximativ 100.000 de pasageri
pentru anul în curs. „Nu ne dorim
să luăm pasageri de la TAROM,
ci vrem să le facem concurenţă
maşinilor, pentru că aceste
zboruri sunt mai ieftime decât
maşinile”, a declarat Tender, în
cadrul unei conferinţe de presă.
Zborurile vor fi operate cu
aeronave de tip MD-82 şi MD-83,
aparţinând Ten Airways, care le-a
achiziţionat de la Alitalia. „Pentru
început, vom lansa mai multe
rute care vor acoperi atât
destinaţii clasice, cu o cerere
bine determinată, cum este
Bucureşti-Timişoara, unde
propunem un tarif de 69 de euro,
cât şi destinaţii inedite sau
sezoniere, cum va fi cursa
Bucureşti-Antalya, operaţională
din iunie”, a declarat Cătălin
Buţu, directorul general al Ten
Airways, din care face parte Fly
România. Zborurile pe ruta
Timişoara-Bucureşti vor avea o
frecvenţă zilnică, cu excepţia zilei
de sâmbătă, iar din Tulcea vor
zbura spre Bucureşti 3 curse pe
săptămână.

GUVERNUL
ÎMPRUMUTĂ
CFR CĂLĂTORI

Guvernul a decis, recent, prin
Ordonanţă de Urgenţă, ca
Ministerul Finanţelor să-i acorde
CFR Călători un împrumut de
579 milioane lei din Trezorerie,
cu termen de rambursare 27
noiembrie, pentru a-şi plăti
restanţele către CFR SA
consemnate la finele anului
trecut. În plus, îi va da peste
32.000 de tone de carburanţi din
rezerva de stat. Carburanţii vor fi
acordaţi în contul compensaţiei
serviciilor publice sociale pentru
transportul public feroviar de
călători. În acest sens vor fi
scoase cu titlu gratuit, din
rezerva de stat, 32.487 tone
carburanţi, respectiv motorină
Euro 4 şi Euro 5.

Programul Rabla aduce
noutăţi: vor fi acceptate şi
maşini de 8 ani, înscrierea se
va face direct la dealer,
ulterior maşina fiind casată la
un colector validat, iar
tichetele nu vor mai fi
acordate fizic beneficiarilor, ci
vor fi distribuite electronic, în
sistemul informatic al AFM,
dealerilor validaţi în program
şi nu colectorilor. Pentru a
cumpăra o maşină trebuie
prezentat dealerului dovada
casării. De reducere va putea
beneficia şi altcineva, nu
numai cel care a avut „rablă”.
Vor fi distribuite 20.000 de
tichete de câte 6.500 de lei,
iar bugetul va fi de 140 de
milioane de lei. Se va oferi în
continuare posibilitatea
acordării şi unui eco-bonus

de 500 de lei pentru un
autovehicul nou încadrat în
norma de poluare Euro 6, cu
sistem de propulsie hibrid
sau al cărui motor generează
o cantitate de emisii de CO2

mai mică de 100 g/km.
Proiectul Ghidului de
finanţare a fost lansat în
dezbatere publică timp de 10
zile pe site-urile MMSC şi
AFM iar calendarul va fi
publicat ulterior.

„RABLA” CU MAŞINI DE 8 ANI
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M ai exact, discutăm la ora
ac tuală de peste 400 de
fir me acţionate în ju de ca -

tă, iar numărul acestora va creşte
rapid, încă 800 de dosare aflân -
du-se în pregătire.

Principiul este simplu: dacă difu -
zezi în autovehicule muzică sau alte
produse aflate sub incidenţa drep -
tu rilor de autor, trebuie să plăteşti
pen tru ele.

Problema este că procesele in -
ten tate (unele deja pierdute de
trans portatori) nu s-au axat pe faptul
că respectivii operatori ar fi difuzat
efec tiv ceva, ci, pur şi simplu, pe
fap tul că autovehiculele sunt dotate
cu sistem audio.

Astfel, dotarea cu radio a ma -
şi nilor s-a dovedit suficientă pentru
unii judecători pentru a admite so -
licitarea instituţiilor ce se ocupă cu
recuperarea sumelor aferente
dreptu rilor de autor.

Mai mult decât atât, transpor ta -
torii sunt vizaţi de trei astfel de in -
sti tuţii, fiecare pretinzând propriile
sume, iar acţiunile în instanţă riscă
să fie trase la indigo.

UPFR - Uniunea Producătorilor
de Fonograme din România, UCMR-
ADA - Uniunea Compo zi to ri lor şi Mu -
zi cologilor din România - Asociaţia
pen tru Drepturi de Autor şi
CREDIDAM - Centrul Român pen -
tru Administrarea Drepturilor Ar tiştilor
Interpreţi folosesc aceeaşi stra tegie
în procesele intentate trans por ta to -
ri lor. În plus, odată pier dut procesul,
trans portatorii trebuie să plătească

su mele aferente pen tru trei ani în
urmă. Iar calculul este aproape cinic.
Instanţa solicită Au to rităţii Rutiere
numărul vehiculelor aflate în parcul
respectivului trans por tator, iar de la
Registrul Auto cere informaţii despre
clasificarea res pectivelor autove hi -
cule. Apoi, totul se înmulţeşte -
sumele afe ren te drepturilor de autor,
36 de luni (trei ani din urmă), numărul
autove hi culelor. Sumele rezultate
ating, pentru mulţi transportatori,
ordinul sutelor de mii de lei.

„Aceste asociaţii invocă Legea
8/1996 şi solicită sume con s i de -
rabile, argumentând faptul că auto -
ca rele sunt locuri publice, în care
difuzăm muzică ambientală”, a ex -
plicat Doru Marian Crăc, preşedinte
FORT.

Vulnerabili din
cauza clasificării
Fără să dorească şi în necu -

noş tinţă, transportatorii şi-au făcut
prac tic abonament la instituţiile ce
se ocupă cu drepturile de autor în
mo mentul în care şi-au clasificat
au tovehiculele. Astfel, unul dintre
„pi lonii” utilizaţi la atribuirile traseelor
ju deţene şi curselor interjudeţene
a adus una dintre principalele vul -
ne rabilităţi ale operatorilor de trans -
port. Amintim faptul că auto ve hi -
culele care obţin categoria I, cât şi
de la două stele în sus trebuie să
deţină sistem de sonorizare. Cu alte
cuvinte, deţinătorii acestor maşini
sunt puşi să plătească indiferent

dacă difuzează sau nu materiale ce
sunt subiect al drepturilor de autor.

Bineînţeles, reprezentanţii patro -
na telor în transporturi încearcă să
gă sească cea mai potrivită strategie
de apărare, chemând în ajutor in -
clu siv autorităţile statului, precum
RAR şi ARR.

O altă direcţie de acţiune este
legată de pornirea unor demersuri
pen tru modificarea legislaţiei şi în
spe cial a cuantumului sumelor ce
tre buie plătite.

„Trebuie amendată şi modificată
Legea 8/1996 şi schimbate dis po -
ziţiile de acolo. Ei spun că ne folo -
sim de piesele lor, de muzica am -
bien tală pentru a ne maximiza
tarifele de transport. La nivelul pa -
tro natului, în primul rând ar trebui să
facem adrese către Comisia de Cul -
tură din Camera Deputaţilor, în care
să ne expunem punctul de ve dere,
pentru a modifica legea şi ce le lalte
ordine”, a arătat Doru Marian Crăc. 

Instituţiile implicate în recu pe -
rarea sumelor aferente drepturilor
de autor susţin că a existat o con -
sul tare a societăţii civile pentru sta -
bi lirea formei finale a legislaţiei,
inclu siv transportatorii fiind re pre -
zentaţi de către Asociaţia Trans por -
tatorilor din România. Este ciudat
că, deşi transportatorii rutieri sunt
re prezentaţi de patronate so no re,
binecunoscute la nivel na ţio nal, la
aceste consultări a participat o
asociaţie de care niciun trans por -
tator rutier de călători nu a auzit.

„În legătură cu legea men ţio -
nată, văd că la arbitraj este trecută
Asociaţia Transportatorilor din Ro -
mânia, de care nici nu am auzit.
Aces te acte normative trebuiau
dezbătute cu societatea civilă, să
asculte şi părerea noastră, dar nu
s-a întâmplat aşa”, a precizat pre -
şe dintele FORT. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Capcana 
„drepturilor de autor“
Sute de firme de transport călători au fost acţionate
în judecată, iar unele deja au fost obligate să plătească sume
importante către instituţiile care se ocupă cu colectarea
banilor aferenţi drepturilor de autor.

La solicitarea instanţelor, ARR şi
RAR transmit informaţii despre
parcul de autovehicule şi
clasificarea acestora.

Doru Marian Crăc
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D ezvoltarea dialogului cu au -
to rităţile locale pare să fie
un pas obligatoriu pentru

trans portatori.
„Trebuie concentrate energie şi

timp pentru întărirea structurilor la
nivel judeţean şi local. Avem, pe de
o parte, componenta legislativă,
care urmează să fie modificată în
ur mătorii doi-trei ani şi care va în -
cepe să îşi producă efectele după
ex pirarea valabilităţii actualelor
licenţe de traseu judeţean, dar, toto -
da tă, în această perioadă, la nivelul
autorităţilor locale, se întâmplă
lucruri importante. Mă refer la mult
dis cutatele înfiinţări ale Asociaţiilor
de Dezvoltare Intercomunitară, co -
ro borate cu apariţia unor autorităţi
me t ropolitane de transport. Trans -
portatorii judeţeni trebuie să fie par -
te activă în ceea ce înseamnă apari -
ţia acestor structuri, prerogativele
lor şi, totodată, trebuie să devină
par te activă a viitoarelor formule de
serviciu public de transport“, a arătat
consultantul în transporturi Augustin
Hagiu.

Adaptarea cât mai precisă a ser -
vi ciului de transport la nevoile fie -

cărei localităţi atinse de un traseu
poate începe imediat.

„La nivelul fiecărei localităţi care
are legătură cu graficele de circu -
laţie ale operatorilor, sfatul meu este
ca transportatorii să închege relaţii
cât mai bune cu autorităţile locale,
astfel încât autoritatea publică locală
să devină un liant între solicitările
ve nite de la pasageri privind cali ta -
tea, regularitatea, continuitatea,
sigu ranţa şi confortul serviciului de
trans port şi operatorul de transport“,
a explicat Augustin Hagiu.

În multe cazuri, se constată o
rupere a comunicării între pasageri
şi firma de transport, iar o mai mare
implicare din partea autorităţilor pu -
bli ce locale poate rezolva această
problemă.

În plus, acest demers poate
ajuta operatorul de transport şi în
com baterea activităţilor ilicite de
trans port, care apar ca fenomen în
spe cial în jurul acestor localităţi.

„Operatorul de transport trebuie
să meargă la primărie, să realizeze
chestionare de anchetă din proprie
iniţiativă, pe care cetăţenii res pec -
tivei localităţi să le completeze, să

ia pulsul nemulţumirilor şi, împreună
cu primăria, să găsească soluţii.
Am plasarea staţiilor, ajustarea grafi -
ce lor de circulaţie sunt aspecte care
pot contribui la creşterea satisfacţiei
călătorilor, iar acest lucru va ajuta
mai târziu, atunci când operatorul
va intra într-o nouă formă de atri -
bu ire. Transportatorii ar trebui să
încea pă să se comporte ca opera -
tori de servicii publice de transport,
pentru că aceasta îi va ajuta în
viitor“, a completat Augustin Hagiu.

Modificări
la Legea 92
Mai multe modificări au fost pro -

puse în Senat la Legea 92/2007.
„Modificările aduse în Senat la

Legea 92/2007 sunt punctuale şi nu
rezolvă problema generală, care este
legată de modul în care apare la ni -
ve lul unei regiuni obligaţia de ser vi -
ciu public. Prin modificările adu se la
Legea 92 ar trebui clari fi cate aspecte
legate de serviciul de utilitate publică.
Trebuie stabilită forma operaţională
şi tarifară pe ca re le îmbracă un
serviciu de utilitate publică, cum se
ajun ge ca un traseu sau grupă de
tra see să fie con si derate de utilitate
pu blică şi care sunt paşii până acolo,
cum se atri buie în mod corect, res -
pec tând Re gu lamentul 1370, şi ce
se întâmplă cu serviciile de transport
local şi jude ţean care nu intră în sfera
ser vi ciilor de utilitate publică, adică
nu sunt de interes economic general.
Unde rămân ele ca zonă de licen ţie -
re, ca modalitate de atribuire etc.
Este o mare şansă ca în următorii
pa tru ani aceste aspecte să fie clar
re glementate“, a declarat Augustin
Hagiu.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Există transport şi după
2019... dar sub ce formă?
Atribuirea traseelor judeţene a avut loc şi o aparentă linişte
s-a aşternut în piaţă. Însă modificările legislative 
care se pregătesc ar putea schimba radical modul 
în care se desfăşoară transportul regulat judeţean după 2019.

Augustin Hagiu, consultant în transporturi:
„Din punctul meu de vedere, în sfera serviciilor de utilitate publică ar trebui să
intre acele trasee care nu acoperă costurile operaţionale ale transportatorilor,
iar respectivele firme ar urma să primească și compensaţii. Compensarea
poate fi una financiară, directă, şi există şi varianta compensării sub forma
acordării unor drepturi exclusive, prin gruparea, de exemplu, a unor trasee
rentabile cu cele nerentabile.“

„Legat de atribuirea traseelor
judeţene, au fost zone unde
experienţa din 2008 la nivelul
autorităţilor locale a adus beneficii
în desfăşurarea atribuirii, însă au
fost şi zone în care s-a uitat ce s-a
întâmplat în 2008, iar abuzurile au
continuat.“
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Ziua Cargo:
Aveţi experienţă
cu aceste licitaţii.
Dan Ciolan: Într-un fel, da.

Având în Grup firme de carosare,
am mai lucrat şi la licitaţiile prece -
den te. Sigur, cantitatea a fost mult
mai mică, de 170 - 180 de maşini
anual, fiind organizată de către Mi -
nis terul Învăţământului. 

Pe 1 noiembrie 2013, a avut loc
această licitaţie, organizată de Mi -
nisterul Dezvoltării şi anunţată cu
45 de zile înainte.

A participat IAC Management în
asociere cu Union Motors, dealer
Opel, care face parte din Grupul
New Kopel, care, la rândul lui, este
parte din Shlomo Group, unul dintre
cele mai mari holdinguri din Israel.

Pentru licitaţie, IAC Mana ge -
ment a fost lider al acestei asocieri,
pentru că avem experienţa nece -
sa ră în piaţă. Eu sunt prezent de 20
de ani în piaţa auto şi trebuia în
acest caz un management de pro -
iect, fiind un proiect mare, cu 600
de microbuze, un proiect ce implică
sume importante şi este foarte
complex ca desfăşurare.

Am căutat maşina potrivită a -
vând în vedere cerinţele din caietul
de sarcini şi am ajuns la Opel, care
putea să ofere un preţ rezonabil,
iar dealerii s-au arătat interesaţi să
participe din punct de vedere al
flexibilităţii şi condiţiilor licitaţiei.

Este vorba despre modelul
Movano Trabus, varianta specială
Opel pentru microbuze.

Caietul de sarcini a avut
cerinţe dificile?
Cerinţele au fost iniţial mai stric -

te, după care au fost relaxate, toc -
mai pentru a permite cât mai mul -

tora să participe la licitaţie. Vă dau
un exemplu care restrângea extrem
de mult aria participanţilor - punte
spa te cu roţi duble. Mai ales că tre -
buie luat în considerare şi bugetul
alocat, care a fost de aproximativ
22.400 euro pe maşină - cu 5 ani
ga ranţie, un set suplimentar de roţi
de iarnă, intervenţie 24 h din 24,
au tovehicule de schimb... Condiţii
nu neapărat dure, cât costisitoare
ca previziune.

Ulterior, s-a admis participarea
şi pentru vehicule având roată sim -
plă pe puntea spate. Ministerul a
revenit asupra acestei condiţii, aşa
cum a făcut şi referitor la cerinţele
legate de motor.

Microbuzele vor avea 16+1 lo -
curi şi o masă totală de 3,8 t. Mo -
to rul are o putere maximă de 120

CP. Maşinile sunt dotate cu in sta -
laţie de climă suplimentară şi încăl -
zitor suplimentar.

Cum s-a desfăşurat
licitaţia?
Licitaţia electronică are două

etape. În prima, reprezentanţii Mi -
nis terului verifică documentele parti -
ci panţilor, pentru a stabili dacă sunt
eligibile. Cei care trec de această
etapă intră în licitaţia electronică
pro priu-zisă, unde câştigă preţul cel
mai bun.

Este o adevărată nebunie, sis -
te mul se deschide 24 de ore, dar
li citaţia, în fapt, are loc în ultimele
30 de secunde. Pe site este vizibil
cel mai bun preţ şi competitorii pot
scă dea preţul, dar, în ultimele 30
de secunde, nu mai realizezi cu cât

este mai bun preţul tău faţă de cel
al competitorilor, aşa că trebuie să
îţi faci strategii.

Iniţial, s-au prezentat trei ofer -
tanţi, un al patrulea fiind descalificat
de oarece a întârziat cu câteva mi -
nute. Toţi cei trei competitori care
s-au prezentat au avut oferte având
la bază autovehicule Opel.

Unul dintre aceştia a fost eli -
minat în prima etapă pentru nereguli
legate de garanţia bancară. Astfel,
am rămas doi competitori pentru
lici taţia electronică, IAC Mana ge -
ment cu Union Motors şi Rădăcini
Motors. 

S-au cerut clarificări la Minister
pe eligibilitate, le-am depus, iar pe
17 decembrie am fost declaraţi eli -
gibili şi noi, şi Rădăcini Motors, ur -
mând ca pe 20 decembrie 2013 să
aibă loc licitaţia electronică. 

Au existat contestaţii?
Pe 19 decembrie, Rădăcini a

de pus o contestaţie vizavi de ca li -
fi carea noastră. Contestau că noi
am participat ca IMM (acestea be -
neficiază de anumite facilităţi, cum
ar fi faptul că pot depune doar jumă -
ta te din valoarea garanţiei nomi na -
le). Legea este puţin mai com plexă,
precizând că, dacă în ac ţionariatul
unui IMM în amonte se găseşte o
entitate care nu mai este IMM,
atunci nu mai ai dreptul să bene fi -
ciezi de înlesnire, chiar dacă firma
care participă este IMM. 

Bineînţeles, contestaţia se refe -
rea la Union Motors, statutul de IMM
al IAC Management fiind evident.

Union Motors este deţinut de
New Kopel, care la rândul lui este
deţinut de Shlomo Holding, acesta
din urmă fiind un IMM cu doi an -
gajaţi. Sigur, Shlomo Holding deţine
numeroase alte companii însumând
peste o mie de angajaţi, însă legea
face referire la deţinătorii firmelor

participante la licitaţie, iar New
Kopel este deţinută de un IMM.
Apărarea noastră a fost simplă - nu
iei în considerare holdingul con -
solidat, ci te duci în amonte până
te opreşti. 

Ministerul a acceptat explicaţia
noastră şi, ulterior, şi CNSC şi in -
stan ţa au respins contestaţia Rădă -
cini Motors.

A existat o strategie
pentru această licitaţie?
Am avut stabilite trei paliere de

preţ. Iniţial, nici nu am ştiut că a li -
ci tat şi Rădăcini Motors. Am crezut
că licităm singuri şi preţul nostru de
pornire a fost mai mare. Însă, în
ultimele 20-30 de secunde, nu ai
cum să reacţionezi dacă nu ai nişte
scenarii predefinite. Am decis în
ultimele secunde să mergem pe al
doi lea prag şi am fost declaraţi câş -
tigători.

Nu am ştiut preţul lor, pentru că
sistemul arată preţul cel mai bun;
dacă pierdeam, am fi văzut preţul
lor. Probabil că ei au licitat sub pre -
ţul nostru iniţial şi, în acelaşi timp,
noi am licitat cu un nou preţ.

Ulterior, am aflat că, faţă de Ră -
dă cini Motors, preţul nostru a fost
mai mic cu 300 de lei calculat pe
maşină. Aparent, strategiile noastre
au fost apropiate şi ne-am dus cu
preţurile cât mai jos.

A fost o chestiune de instinct -
pe primul palier de preţ pe care l-am
stabilit pierdeam, iar pe al treilea
ne era îngrozitor de greu să ducem
la bun sfârşit contractul şi deve -
neam extrem de dependenţi de
parametrii gen curs de schimb, fluc -
tuaţii ale preţurilor componentelor
de bază etc.

Am ajuns la aproximativ 21.600
euro, în care este inclus transportul
către reşedinţele judeţelor unde vor
fi utilizate maşinile. Opel, de exem -

plu, oferă direct din fabrică produsul
final la un preţ de listă de peste
30.000 euro.

Cum vor fi produse
microbuzele?
Autovehiculele vor veni în grupe

de câte 40-50 pe săptămână şi
ne-am planificat să finalizăm între
8 şi 10 pe zi. Maşinile vor veni cu
gea murile deja montate din fabrică,
iar amenajarea interioară o vom
realiza noi.

Scaunele vin din Polonia, iar
restul de materiale tot din ţări euro -
pe ne. Suntem pregătiţi cu toată lo -
gis tica.

Sigur, va trebui să mai angajăm
pâ nă la 60-70 de oameni şi, în plus,
vom lucra cu parteneri pentru o par -
te dintre subansamble.

Puteţi echilibra
activitatea având
în vedere dezechilibrul
dintre asemenea
contracte (care nu oferă
predictibilitate)
şi cererile venite
de la clienţii individuali?
Este foarte greu. Încercăm să

nu depindem de aceste licitaţii şi
de aceea am dezvoltat mai multe
ac tivităţi.

Oricum, din estimările oficialilor,
este nevoie de 1.000 de microbuze.
Pe viitor însă, cred că ar trebui
gândită o strategie cu autobuze de
şcoală.

Sunteţi şi reprezentant
Solaris în România.
Cum credeţi
că va evolua piaţa
autobuzelor urbane?
Din păcate, şi pe acest segment

asistăm la o poveste fără sfârşit cu
contestaţiile. Toată lumea contestă
pe toată lumea şi nu este în regulă
faptul că se ajunge ca instanţa să
decidă cine câştigă o licitaţie.

Cred că abia de acum înainte
piaţa o să îşi revină, presupunând
că o să fim în stare să accesăm
fon duri europene pentru achi zi ţio -
narea de autovehicule.

Cel mai probabil la începutul
anu lui viitor, eu văd un boom pe
pia ţa de autovehicule achiziţionate
pe fonduri europene.

Avem exemplul Solaris în Bul -
ga ria, unde constructorul polonez
numai pe fonduri europene a vândut
250 de autobuze şi tramvaie, iar
astăzi întreaga piaţă din România
înseamnă 50 de autobuze pe an. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Povestea celor
600 de microbuze
şcolare
O comandă pentru 600 de microbuze reprezintă un eveniment
important pentru piaţa românească şi, totuşi, puţine firme
au participat şi doar două au licitat efectiv. Chiar şi aşa,
competiţia a fost acerbă. Am discutat despre 
ceea ce s-a petrecut în culisele acestei megalicitaţii
cu Dan Ciolan, director general Iac Management, firma
desemnată, în asociere cu Union Motors, câştigătoare.

Dan Ciolan, director general
Iac Management:

„Este inexplicabil pentru mine de ce au fost atât de
puţini ofertanţi. Discutăm de cel mai mare contract
pentru microbuze realizat vreodată în România.“
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F iecare transportator îşi do -
reş te o utilizare cât mai bună
a capacităţii de transport,

atra gerea unui număr cât mai mare
de pasageri. Utilizarea aplicaţiilor
IT şi a Internetului ar trebui să re -
pre zinte una dintre primele direcţii
de dezvoltare pentru o companie
de transport călători. Motivele sunt
evidente: posibilitatea de a intra în
contact cu un număr foarte mare
de potenţiali clienţi, sistemele sunt,
în general, funcţionale şi de încre -
de re şi, bineînţeles, sunt disponibile
la preţuri accesibile.

„REZMax este un angajat care
lucrează 24 ore din 24”, afirmă Paul
Cran ja, director general Autogari.RO
şi dezvoltatorul aplicaţiei REZMax,
destinată rezervării şi cum părării de
bilete online.

„O companie are, de regulă, un
program de lucru de 8 ore. Auto gă -
rile au un program de lucru mai
mare, în funcţie de prima şi ultima
cur să, dar, în general, din păcate,
că lătorii nu pot cumpăra bilete. Noi
fruc tificăm acest lucru. După ora

17:00, când potenţialii călători sunt
acasă, există o mare creştere a
vânzărilor de bilete pe internet”, a
precizat Paul Cranja.

Fidelizarea
călătorilor
La prima vedere, o aplicaţie de

acest gen reprezintă un ajutor pen -
tru metodele clasice de vânzare. O
şansă de a oferi informaţii şi posi -
bi litatea rezervării unui loc atunci
când liniile telefonice sunt ocupate
sau niciun angajat al companiei nu
poate răspunde sau când nu este
nimeni la birouri.

În realitate însă, potenţialul este
mult mai mare. O asemenea aplica -
ţie poate aduce călători noi, asigură
o reducere semnificativă a rezer -
vă rilor neonorate (situaţie specifică
rezervărilor preluate prin telefon),
dar, mai ales, asigură călătorilor un
grad ridicat de siguranţă în ceea ce
priveşte programarea călătoriei şi,
implicit, satisfacţia resimţită în raport
cu firma de transport. Astfel, se des -

chid numeroase posibilităţi de fide -
li zare a călătorilor şi, automat, şi
creş terea încasărilor.

Este de menţionat faptul că în
mediul online transportatorul nu se
mai confruntă nici cu „pirateria” şi,
toto dată, şoferii nu se mai ating de
bani.

La ora actuală, REZMax este
utilizat de transportatori pentru linii
interjudeţene şi internaţionale, de
agenţii de turism pentru curse oca -
zio nale şi chiar pentru curse charter
in ternaţionale.

„Viitorul este asigurarea unei
reţele de vânzări întrucât un ope -
ra tor nu îşi asigură singur încăr ca -
rea sută la sută a mijloacelor de
transport. REZMax este o aplicaţie
mo dulară şi astfel, orice trans por -
ta tor, în funcţie de stilul de lucru,
pri meşte o configuraţie proprie. Prin
această aplicaţie, poate lucra cu
uşurinţă cu agenţii partenere, cu
autogările şi cu Internetul. Com pa -
ni ile care lucrează cu noi de mai
multă vreme şi-au crescut mult volu -
mul biletelor vândute online. Apli -

ca ţia este postată pe serverele
noas tre şi nu presupune personal
supli mentar angajat de către trans -
portator”, a arătat Paul Cranja.

Noi strategii
comerciale
Folosind o asemenea aplicaţie,

stra tegia comercială poate fi gândită
cu o libertate imposibilă înainte.

„Comercializarea biletelor online
presupune costuri mult mai mici.
Practic, biletele se vând fără efortul
vreu nui angajat. Poţi utiliza un anu -
mit procent de locuri pentru oferte
speciale, poţi stabili politici comer -
ciale diferite pentru fiecare sezon
sau pentru diferitele zile ale săptă -
mânii, la fel ca la companiile aeriere
low-cost, călătorii pot alege locurile
pe care vor sta... Angajaţii firmei
pot avea diferite nivele de acces la
infor maţie în funcţie de depar ta -

mentul în care lucrează - conta bi -
litatea are acces la partea de fac -
turare, dispeceratul la partea de dia -
gramă”, a explicat Paul Cranja.

Totuşi, deşi avantajele sunt evi -
dente, sunt în continuare puţine
firme care utilizează astfel de pro -
duse.

„Reticenţa la nou. Este o ches -
tiune de timp. Este firesc să oferi
călătorilor şansa la o informare mai
bună şi uşurinţa de a cumpăra bile -
tul de călătorie, prin Internet sau în
autogară”, a declarat Paul Cranja.

REZMax presupune un abo na -
ment mai mult decât accesibil. În
funcţie de modulele alese, abo na -
men tul lunar este cuprins între 100
de euro şi 250 de euro. În ambele
cazuri, există şi câteva ore de dez -
vol tare - pe lună - pentru per so na -
lizarea aplicaţiei.

Dezvoltarea aplicaţiei continuă.

REZMax Şofer este o nouă
aplicaţie android - îi putem spune
check-in - prin care şoferul fiecărui
auto car, cu ajutorul unui telefon
smart, poate verifica, printr-o simplă
scanare, codul de pe voucherul de
îmbarcare. Astfel, îmbarcarea se
face mai rapid. În plus, acest modul
poate fi în continuare dezvoltat. 

„Cu ajutorul unei tablete legate
cu o casă de marcat, vom crea o
interfaţă pentru şofer. Informaţiile
sunt gestionate la faţa locului şi, de
asemenea, sunt transmise şi către
serverul central. Astfel, distribuţia
locurilor este cunoscută în timp real
şi biletele vor putea fi vândute online,
în autogări sau prin alte agen ţii, chiar
şi în timp ce cursa se des făşoară”,
a explicat dezvoltatorul REZMax. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Vânzarea biletelor
online - o tendinţă
în creştere
Suplimentarea veniturilor, o mai bună vizibilitate a numărului
de călători, apropierea transportatorului de pasageri sunt
doar câteva dintre avantajele vânzării online a biletelor.

Paul Cranja, director general Autogari.RO:
„Anual, înregistrăm creşteri de 30-40% a numărului de vizitatori. Am început
de la 1.000 de vizitatori pe zi, în 2005, şi am ajuns anul trecut în vară la
25.000 vizitatori unici zilnic. În 2013, am avut 8.924.527 vizite ale site-ului
Autogari.RO. Începând de la 1 ianuarie 2014 (în primele două luni ale anului),
am înregistrat 1.636.386 vizite.”

„REZMax se adresează şi micilor
companii, şi celor mari. Se
adresează chiar şi unui singur traseu
judeţean şi companiilor de charter
turistice. Avem tot mai mulţi călători
care cumpără bilete online, şi acesta
este cu siguranţă viitorul.”

PUBLICITATE

Vânzări online după orele zilei
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P entru pachete turistice, creş -
terea înregistrată este de
61% în 2013 faţă de 2012.

Pentru biletele de avion, creşterea
este de 18% şi 7% reprezintă creş -
te rea la biletele de autocar.

Pentru acest an, Grupul Euro -
lines estimează o creştere a cifrei
de afaceri de minim 20%. 

În 2014, reprezentanţii grupului
estimează că valoarea pachetelor
turistice vândute de reţelele TUI
TravelCenter şi Eurolines va fi cu
38% mai mare.

Afacerile Rombus Transport,
com pania care se ocupă de trans -
por  tul de persoane în cadrul Gru -
pului, se vor majora cu 7% faţă de
nivelul înregistrat anul trecut, până
la aproximativ 22 milioane de lei. 

Investiţiile totale programate
pentru acest an de Grupul Eurolines
se ridică la aproximativ 14 milioane
lei. 

Însă, dincolo de cifre, Grupul
Euro lines România îşi concentrează
ener gia în direcţia inovării, imple -
men tând concepte noi în toate seg -
mentele pe care activează.

Clase de confort
la autocare
În prezent, compania deţine 33

de autocare, iar de anul trecut a de -
marat procesul de reînnoire a par -
cului. Astfel, la finalul anului 2012,
au fost achiziţionate două autocare
Scania Irizar i6 şi un Scania New
Century, având an de fabricaţie
2011, 2012. În noiembrie 2013, au
intrat în flotă alte două autocare noi,
Scania, carosate de Tata Hispano. 

„În mai-iunie 2014, vom achi zi -
ţiona alte opt autocare noi Scania
Glory, carosate de carosierul spa -
niol Beulas. Acestea sunt parte a
unui proiect ce reprezintă o pre mie -

ră pentru transportul de călători în
România, introducând conceptul de
clase. Vor exista clasa Business şi
clasa Economy“, a arătat Cristian
Bă ciucu, director general Rombus
Transport.

Aceste autocare vor avea 57 de
locuri, dintre care primele opt, cele
din faţă, vor fi destinate clasei Busi -
ness - mai mult loc între scaune,
fotolii mai confortabile şi acces la un
sistem multimedia.

Accesul la internet este asigurat
pentru toţi pasagerii, deocamdată
doar pe teritoriul României. De ase -
menea, pasagerii vor beneficia de
prize de 220 V. În plus, în autocare
vor exista automate pentru sand -
wich-uri şi băuturi răcoritoare, pre -
cum şi pentru cafea.

Două dintre cele opt autocare
vor fi prevăzute cu locuri speciale
pentru persoanele cu dizabilităţi.

Investiţiile din 2014 se vor ridica
la 2,5 milioane euro.

„Autocarele vor veni la începutul
lunii iunie şi sunt destinate curselor
către Germania. Dacă acest proiect
va funcţiona, se va extinde şi către
celelalte destinaţii. Tarifele vor fi di -
ferenţiate, iar biletele pentru busi -
ness vor fi cu aproximativ 10% mai
mari“, a completat Cristian Băciucu.

Nou concept
pentru agenţii 
În 2013, Grupul Eurolines a des -

chis 16 agenţii de turism, ultimele
două venind cu un concept nou.

Este vorba despre agenţiile din Afi
Mall Ploieşti şi Mall Băneasa, în
care s-au investit aproximativ
500.000 lei şi pro pun o schimbare
totală pentru a oferi clienţilor o
experienţă care în ce pe din agenţie.

Agenţiile sunt dotate cu teh no -
logii de ultimă oră, iar oamenii pot
ve dea diverse imagini şi se pot in -
spira pentru vacanţele dorite.

Reprezentanţii Grupului Euro li -
nes consideră că acest nou concept
vizual marchează înlocuirea unui
model clasic de agenţie de turism
care ţintea vânzarea, ofertarea şi
re zervarea pa che telor tu ris ti ce cu
unul ca re va lo ri zea ză experienţa.

„TUI Tra velCenter ofe ră mai
mult de cât pachete turistice în toa -
te des ti naţiile de turism ale lu mii -
oferă cele mai fru moa se amintiri.
Dorinţa noas tră este ca oamenii să
vină în agen ţie ca la cinema. Prac -
tic, va can ţa începe în agenţie. Tu -
riştii pot vedea locul în care vor
merge“, a ex plicat Dragoş Anas ta -
siu, preşe din tele Grupului Eurolines
România.

Deşi şi-a propus în acest an o
creştere de 20%, încă din primele
două luni, Grupul a înregistrat un
avans de 41%.

Comportamentul turistului se
schimbă. Creşterea early-booking-
ului este o tendinţă importantă şi

reprezentanţii Eurolines estimează
că, pentru sezonul de vară, 50% din
pachete se vând în această perioadă. 

De asemenea, segmentul va -
can ţelor exotice a înregistrat creşteri
importante. Destinaţii precum Re -
pu blica Dominicană, Maldive, Thai -
lan da au ajuns să coste asemănător
cu o vacanţă în Turcia. Practic, dife -
re nţa nu mai este reprezentată de
preţ, ci de distanţă.

Pentru 2014, se estimează că,
pentru destinaţia Dubai, vor exista
65.000 persoane la nivelul întregii
ţări.

Astfel, este de aşteptat ca în 2-3
ani să apară chartere operate din
România către destinaţii exotice.

Conform reprezentanţilor Euro -
li nes, valoarea vacanţelor cumpă -
ra te a crescut în 2013 şi probabil
va creşte şi în 2014 cu 7%.

Şi pe partea de incoming Grupul
se aşteaptă la o majorare cu 25%
în 2014, iar cheia creşterii numărului
de turişti străini în România o
reprezintă promovarea.

„Avem numeroase probleme le -
gate de produsele turistice româ -
neşti, însă, cu toate acestea, putem
face incoming pentru că avem pro -
duse ce se pot vinde foarte bine.
Aproa pe 100% din străinii veniţi în
Ro mânia sunt satisfăcuţi. Aş tep tă -
rile lor sunt sub serviciile pe care

le primesc. Din pă cate, imaginea
Ro mâniei în stră i nă tate este ca -
tastrofală şi discutăm de imaginea
generală a ţării. Avem ne voie de o
campanie naţională pen tru îmbu -
nă tăţirea imaginii. Ne lipseşte
curajul de a ne promova propria
ţară“, a declarat Dragoş Anastasiu.

De asemenea, dezvoltarea pe
mediul online rămâne o prioritate
mai ales că, la nivel mondial, 25%
din întreaga activitate de turism a
ce lor peste 8 miliarde de turişti se
des făşoară online. Partea de vân -
zare a biletelor de avion este pe
primul loc, cu 46% vânzare online.

„Round the world“
Un nou proiect a fost lansat

pentru acest an.
„Round the world“ este un

proiect prin care o persoană călă -
to reşte timp de un an în jurul lumii,
în destinaţii oferite de TUI. Practic,
o membră a echipei de mana ge -
ment va călători într-un tur al lumii,
pentru a docu men ta scris, foto şi
video experienţa sa prin 25 de ţări,
adresată şi custo mi zată pentru
clienţii TUI Tra velCenter.

Proiectul a fost dezvoltat în 11
luni. Plecarea are loc la finalul lunii
mar tie, cele 25 de ţări însemnând
peste 200 de locuri.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Numai satisfacţia
clienţilor contează
Grupul Eurolines şi-a prezentat, în cadrul unei conferinţe
de presă, rezultatele obţinute în anul 2013. Din cei 330 milioane
lei, cifră de afaceri a grupului, 230 milioane lei reprezintă
cifra de afaceri a companiei Touring Europa Bus, 
cea care deţine agenţiile Tui Travel Center şi Eurolines.

Dragoş Anastasiu, preşedinte
al Grupului Eurolines România:

„Am atins aproape 100% obiectivele propuse pentru 2013,
dar cel mai important este faptul că am înţeles că, fără
oameni, nimic nu se poate. Avem o echipă de oameni care
sunt, în primul rând, oneşti, o echipă pe care te poţi baza.
De asemenea, am înţeles că este nevoie de o cultură a

serviciilor, pentru ca toţi să tragem în aceeaşi direcţie. Cifrele reprezintă o
consecinţă a feedback-ului pozitiv din partea clienţilor. Cultura serviciilor de
excelenţă a reprezentat prioritatea anului 2013.“

Grupul Eurolines România anunţă încheierea anului 2013 cu o cifră de afaceri de
330 milioane de lei. Grupul, din care fac parte 20 de companii din România,
Germania şi Republica Moldova, a înregistrat în 2013 o creştere de 30% faţă de
anul 2012. Valoarea EBITDA la nivel de Grup pentru anul 2013 reprezintă 3% din
cifra de afaceri, iar rezultatul operaţional ajustat este de 4.650.000 lei.

În 2013, Grupul Eurolines a avut
210.000 clienţi, dintre care 115.000
au călătorit cu autocarul.

PUBLICITATE

Cristian Băciucu, director general
Rombus Transport: 

„Nu ne dorim creşterea flotei, ci ne concentrăm către o
reînnoire continuă a acesteia. Noile autocare reprezintă o
premieră pentru transportul de călători în România,
introducând conceptul de clase.“
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P ractic, inovaţia adusă de
noul sistem constă în ana -
li zarea mai multor informaţii

din interiorul autocarului (masă, vi -
teză, putere şi cuplu motor), precum
şi din exterior (condiţiile de drum)
şi luarea celor mai bune decizii în
ve derea optimizării consumului de
carburant.

PPC poate asigura o reducere
de până la 4% a consumului şi de -
vine cel mai eficient în zonele
deluroase.

Sistemul care vede
„înainte”
Utilizarea sistemului automat de

menţinere a vitezei, în special pe
auto străzi, reprezintă un important
ele ment de confort pentru şoferi.
Pe de altă parte, un şofer expe ri -
men tat va prefera, în special în zo -
ne le deluroase, să conducă auto -
carul manual pentru a putea obţine
un consum cât mai bun.

Cel mai important neajuns al unui
sistem clasic de cruise control este
acela că nu poate vedea dru mul îna -
in te. De exemplu, nu poate accelera

înainte de a ajunge la o zonă de
urcuş, pentru a evita schim ba rea
treptei de viteză. De aseme nea, nu
poate anticipa o zonă de co borâre,

pe care orice şofer ex pe rimentat ar
utiliza-o pentru a recâş tiga viteza
pierdută în timpul urcu şu lui, fără a
consuma carburant su plimentar.

Dar chiar şi un şofer experimen -
tat poate greşi - poate anticipa greşit
gradul de înclinare a drumului, poa -
te avea o perspectivă redusă asu -
pra carosabilului, cum se întâmplă,
de exemplu, noaptea, sau poate fi
dis tras, să spunem, de un telefon...

Sistemul PPC cunoaşte topo -
gra fia drumului şi ia cele mai bune
de cizii, ridicând presiunea de pe
umerii şoferului.

Înainte de activare, şoferul s e -
tea ză intervalul de viteze în care
sis temul trebuie să se încadreze,
în sus şi în jos faţă de viteza de
croa zieră setată.

PPC intervine activ în nego cie -
rea urcuşurilor şi coborâşurilor,
trans formând dezavantajele unui
sistem clasic de cruise control în
avan taje măsurabile. Daimler anun -
ţă reduceri ale consumului de car -
bu rant de până la 4% pentru noul
TopClass 500.

Indiferent de experienţa condu -
că torului auto, un autocar ce util i zea -
ză PPC va consuma întot deauna mai
puţin. Iar pentru şofer diferenţele sunt
minime faţă de ceea ce expe ri men -
te ază prin utilizarea unui sistem clasic
de menţinere au to mată a vitezei.

PPC utilizează sistemul GPS
pen tru poziţionare şi hărţi topo gra -
fice ale drumurilor, având astfel infor -
maţii complete pentru aborda rea
strategiei corecte în cazul oricăror
ur cuşuri sau coborâşuri. Aproximativ
95% dintre autostrăzile şi drumurile
naţionale europene sunt acoperite
de astfel de hărţi. Şi nici România

nu a fost uitată, existând hărţi pentru
91% din lun gi mea totală a auto stră -
zi lor (nici nu era prea greu, având în
vedere nu mă rul mic de km de auto -
stradă din ţara noastră), dar şi pentru
95% dintre drumurile naţionale.

Reducere de peste
9% în timpul
testului
Reprezentanţii Daimler Buses

nu s-au limitat la a comunica per -
for man ţele noului sistem, ci au or -
ganizat şi o sesiune de drive-test
pen tru ju rna liştii prezenţi la eve ni -
ment.

Drive-testul a avut loc în Ger ma -
nia, lângă Kaiserslautern, pe o
autostradă cu numeroase schimbări
de nivel - o zonă ideală pentru a
testa PPC.

Autocarul testat a fost un Setra
TopClass 500, S 516 HDH, cu
motor OM 471, EURO VI. Motorul
dezvoltă o putere maximă de 475
CP, iar cutia de viteze este GO
250-8 PowerShift.

Bineînţeles, autocarul a fost
încărcat, având o masă totală de
aproximativ 22 tone.

Distanţa totală a testului a fost
de aproximativ 60 de km, parcurşi
mai întâi utilizând sistemul clasic
de cruise control şi apoi utilizând,
pe acelaşi traseu, PPC.

Fără PPC, consumul mediu
obţinut a fost de 31,6 l/100 km, la
o viteză medie de 92 km/h. Utilizând
PPC, reducerea de carburant a fost
im presionantă, de 3,1 l motorină,
adică un consum mediu de 28,5
l/100 km. Iar viteza medie a fost de
91,5 km/h.

În timpul testului, am putut ob -
serva câteva diferenţe notabile lega -
te de conportamentul autocarului
cu sistemul PPC activat, faţă de
utili zarea sistemului clasic de cruise
con trol. Accelerarea, controlată de
PPC, înainte de anumite urcuşuri,
a permis menţinerea treptei de vite -
ză pe toată durata rampei. De ase -
menea, PPC a utilizat zonele de
vale cu mare precizie, trecând cutia
de viteze în zona neutră – EcoRoll,
pentru un consum foarte redus de
carburant, sau, acolo unde a fost
posibil, menţinând cutia de viteze
cuplată pentru a obţine consum
zero.

Bineînţeles, siguranţa rămâne
pe primul plan, şoferul putând
inter veni oricând, lucru care duce
la dez ac tivarea automată a sis -
temului de cruise control şi, im -
plicit, a PPC. Activarea şi re ac -
tivarea sistemului se face cu mare
uşurinţă folosind co menzile de pe
volan, starea pe mo ment a
sistemului fiind vizibilă pe displayul
din centrul bordului.

În plus, sisteme precum adap -
tive cruise control şi Active Brake
Assist sunt în continuare disponibile
şi, în caz de nevoie, preiau controlul
peste PPC, pentru a oferi siguranţă,
evi tând o eventuală coliziune cu ve -
hiculul din faţă.

Radu BORCESCU
Kaiserslautern, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Setra TopClass 500
propune... şoferul
perfect
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Economie de combustibil de 9,8%
Fără PPC Cu PPC

Distanţă 59,8 km 59,7 km
Viteză medie 92 km/h 91,5 km/h
Consum mediu 31,6 l/100 km 28,5 l/100 km

Prin introducerea, în acest an, a sistemului Predictive
Powertrain Control (PPC), Daimler Buses realizează un pas
important în direcţia obţinerii celui mai bun consum
de carburant posibil, indiferent de experienţa şi calităţile
şoferului aflat la volan.   

Autocarele testate au fost încărcate
cu saci cu nisip, ajungându-se,
astfel, la o masă totală de
aproximativ 22 de tone.

PPC poate fi activat şi dezactivat cu uşurinţă, utilizând comenzile de pe volan.



martie 2014 ..................................................................................................................................................

P
R

E
Z

E
N

TA
R

E

.................................................................................................................................................. martie 201468

PP
RR

EE
ZZ

EE
NN

TT
AA

RR
EE

69

N oua Clasă V oferă o înaltă
fle xibilitate atunci când
este nevoie de un interior

spaţios şi, în acelaşi timp, constituie
şi o prezenţă elegantă. 

Constructorul german oferă
două linii de echipare, V-Class şi
V-Class Avantgarde, un pachet cu
ac cesorii sport „Exterior Sports“ şi
un pachet special pentru interior
„In terior Design“, disponibil pentru
am bele echipări. Acestora li se ada -
u gă două versiuni de ampatament,
trei de caroserie (4.895 - 5.370
mm), trei motorizări, dar şi o listă
generoasă de opţionale. Graţie
acestor elemente, Clasa V poate fi

atractivă pentru familii sau pentru
cei care au nevoie de un interior
spa ţios, flexibil, ergonomic pentru
ac tivităţi sportive, dar poate fi
folosită în regim shuttle în cadrul
hote lu rilor sau ca transport pentru
VIP-uri.

Dinamism
Exteriorul, mai exact partea

fron tală, este dominată de grila im -
pozantă a radiatorului în centrul că -
reia este amplasată sigla Mercedes-
Benz în formă tridimensională. În
la te ralul grilei se află farurile cu
design progresiv, care acum, pentru

prima oară în segment, pot oferi
teh nologie full-LED pentru toate
funcţiile (disponibile opţional). Grila
este conturată în forma literei „V“ şi
se uneşte elegant cu delimitarea
cro mată a grilei şi cu partea su pe -
rioară a farurilor. Alături de noile
faruri, a căror formă se prelungeşte
mult pe aripi, spoilerul faţă şi prizele
dau un aer de dinamism şi forţă noii
Clase V. Linia laterală este carac -
te rizată de jocul de lumini creat de
suprafeţele concave şi convexe,
având un caracter unic în segment.
La partea de interior, materialele de
o calitate superioară, luxoase, plă -
cu te la atingere, la care se adaugă

un concept de finisaje armonioase,
promit să ofere o ambianţă nemai -
în tâlnită în segment. Bordul este
se parat la mijloc de un element tri -
di mensional, care sporeşte senzaţia
de spaţiu şi conferă întregului an -
sam blu o imagine de înaltă clasă.

Caracteristici unice
Clasa V propune o serie de ca -

rac te ristici nemaiîntâlnite, precum
dis playul central, ce pare că plu -
teşte deasupra bordului, volanul
multi func ţional cu 12 comenzi şi
sele c torul electric al transmisiei au -
to mate, Direct Select, la care se
adau gă volanul ce poate fi echipat,
în premieră, cu padele. Mai mult,
Clasa V poate fi dotată cu sistemul
de control inovator cu touchpad, ce
permite controlarea comenzilor sis -
te mului de infotainment prin gesturi
şi poate transcrie chiar şi literele
scri se de mână pe suprafaţă. Sis -
te mul touchpad este disponibil fie
cu sistemul Audio 20 CD, fie cu Co -
mand Online. Cea mai nouă gene -
raţie a acestui sistem Comand
Online combină funcţiile sistemului
audio, ale telefonului şi cele ale
navigaţiei şi, mai mult decât atât,
oferă un browser pentru internet cu
sistemul de comenzi vocale Lin gua -
tronic. Poate recepţiona datele de
trafic în timp real. Sistemul audio
cu surround ultra-performant Bur -
mes ter® oferă 16 difuzoare şi un
subwoofer pentru a crea o ambianţă
auditivă plăcută.

Mai mult decât
confort
Noua Clasă V este singura din

seg mentul său care oferă suport
lom bar reglabil pe patru direcţii şi
scaune climatizate, ce folosesc ven -
ti latoare cu funcţionare inversă,
pen tru a asigura un nivel de umi di -
tate ideal pe suprafaţa de contact
a corpului cu pielea scaunelor şofe -
rului şi pasagerului din dreapta.
Clima tizarea automată Ther mo tro -
nic, oferită opţional ca alternativă
la Tempmatic, sistemul standard,
asigură trei moduri de climatizare -
Focus, Medium şi Diffuse. Mai mult,

sis temul Thermotronic oferă posibi -
li tatea pornirii climatizării dintr-un
buton de pe cheia maşinii, benefi -
cia ză de un senzor ce ajută la eli -
mi narea condensului de pe geamuri
şi foloseşte o distribuţie variabilă a
aerului condiţionat în lateralele pa -
sa gerilor faţă, în funcţie de poziţia
soarelui. Ca dotare standard, Clasa
V este echipată în spate cu patru
scau ne individuale luxoase, cu co -
tie re reglabile integrate, am pla sate
pe două rânduri. Pentru spaţiul
dintre locurile de pe primul rând din
spa te este disponibilă o masă plia -
bilă. Ca o alternativă la scaunele
in di viduale, pe cele două rânduri
din spate pot fi montate banchete.
Acestea pot oferi fie loc pentru doi
pasageri, astfel că spătarele aces -
to ra se pot rabata, fie poate fi mon -
ta tă o banchetă pentru trei persoa -
ne, cu şezut din două segmente şi
spătar rabatabil divizat în trei bucăţi
individuale.

Clasa V beneficiază de 11 sis -
te me inovatoare de asistenţă pentru
şofer ce asigură un nivel ridicat de
confort la conducere şi siguranţă.
Acestea folosesc un sistem modern
de detecţie pe bază de radar, ca -
me re video şi senzori cu ultra su -
nete, elemente care au fost lansate
pe noile Clasa E şi S, sub titulatura
de „Mercedes-Benz Intelligent
Drive“. Nivelul de dotare standard
include sistemul Crosswind Assist,
care stabilizează maşina atunci
când aceasta devine sensibilă la
vânt lateral, precum și sistemul
Attention Assis care poate detecta
lip sa de atenţie a şoferului şi obo -
sea la acestuia şi îi poate sugera să
facă o pauză de odihnă. Un sistem
spe  cial este disponibil opţional -

Active Park Assist. Datorită lui, şo -
fe rul poa te parca noua Clasă V cu
uşurinţa cu care ar executa mane -
vre le de par care într-o maşină com -
pactă. Tot opţional este disponibil şi
siste mul de camere video, de 360
de grade, care oferă o imagine co -
m ple tă a împrejurimilor maşinii, Dis -
tro nic Plus, Cruise Control adaptiv
cu senzori de proximitate şi Collision
Prevention Assist, Traffic Sign Assist
cu indicare la rularea greşită pe un
sens unic, Lane Keeping Assist,
Blind Spot Assist, sistemul de ilu -
minare inteligentă pentru faruri LED
Intelligent Light System şi asistentul
de fază lungă Adaptive Highbeam
Assist. Majoritatea acestor sisteme
de asistenţă sunt oferite în premieră
absolută în segment.

Eficienţă de top
Noul model este prevăzut cu

motorul diesel de 2,1 litri, în patru
cilindri, biturbo, prezent deja pe
gama de automobile, dar îmbu nă -
tăţit, fiind disponibil în trei trepte de
putere. Prima este V200 CDI cu
136 CP şi un cuplu de 330 Nm, a
doua V220 CDI cu 163 CP şi 380
Nm iar vârful de gamă, V250 CDI,
oferă 190 CP şi 440 Nm. Pentru fie -
care indicativ în parte, fiecare ver -
siune este cu 20 Nm mai puternică,
dar consumul este mai mic cu
aproximativ doi litri pentru fiecare
100 km parcurşi. Cu un consum
mediu de 5,7 l/100 km şi emisii de
CO2 de 149 g/km, V 220 CDI se
recomandă ca un lider de eficienţă
în segmentul său.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

MMeerrcceeddeess--BBeennzz
ddeezzvvăălluuiiee  nnoouuaa  CCllaassăă  VV
O dată cu lansarea noii Clase V, Mercedes-Benz are ca
obiectiv redefinirea conceptului de vehicul multifuncţional.
Noile modele oferă spaţiu interior pentru până la opt persoane
şi o funcţionalitate exemplară, combinată cu un design
premium, confort, eficienţă şi siguranţă.

Pe piaţă...
Lansarea pe piaţă va avea loc la
sfârşitul lunii iunie, iar noua Clasă
V va fi disponibilă, iniţial, ca model
cu ampatament lung (3.200 mm) şi
lungimea caroseriei de 5.140 mm,
urmând ca în viitorul apropiat să
fie disponibile şi modelul scurt şi
cel extra-lung. Precomenzile au
început deja. 

Displayul central pare că
pluteşte deasupra bordului...
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C analul a fost realizat la nive -
lul mării, fără să fie nevoie
să fie folosite ecluze. Aces -

ta are o lungime de 6,4 km şi o
lăţime la bază de numai 21,4 m,
ceea ce face aproape imposibilă
tre cerea navelor moderne, impor -
tan ţa economică a acestuia dimi -
nuân du-se în ultima vreme. 

Planuri pentru realizarea unei
astfel de treceri prin inima Istmului
Corint au apărut foarte devreme în
is torie, primele eforturi făcându-se
chiar în primul secol al erei noastre.
Dar adevărata construcţie a început
în 1881, însă problemele geologice
şi financiare au dus la finalizarea
ei abia în 1893. Din cauza îngus ti -
mii, a problemelor de navigaţie şi a
reparaţiilor periodice necesare pen -
tru consolidarea pereţilor laterali ex -
trem de abrupţi, canalul nu s-a bu -
curat de traficul anticipat, în zilele
noastre fiind utilizat aproape în ex -
clu sivitate în scopuri turistice. 

Un proiect...
de 2000 de ani
Mai mulţi conducători din anti -

chi tate au visat să taie o cale pe
apă prin Istmul mai sus menţionat.
Primul care a propus o astfel de lu -
crare a fost al doilea tiran (cu sensul
originar de suveran autoritar) al Co -
rin tului, Periander (627 - 585 î.H.).
Proiectul a fost abandonat, iar ti -
ranul a construit în loc o cale te res -
tră completată cu o rampă, pe care
puteau fi trase vasele pe uscat, de
la un capăt la celălalt al istmului,
mai simplă şi mai puţin costisitoare,
denumită Diolkos (cale de piatră) -
un foarte interesant proiect la rândul
lui. Periander s-a răzgândit în spe -
cial din cauza costului uriaş al pro -
iec tului, a lipsei de mână de lucru
sau - conform unor alte surse - de
tea ma că acest canal ar fi putut să
afecteze rolul dominant al Corintului
ca „antrepozit” de mărfuri. De unde
se poate observa că logistica are o
istorie foarte veche, la rândul ei.
Reminiscenţe ale Diolkos-ului încă
pot fi observate în împrejurimile
canalului modern. 

Un altul care a dorit construcţia
unui canal a fost Demetrius Polior -
cetes (336 - 283 î.H.), dar a aban -
do nat şi el ideea, după ce persoa -
ne le angajate să facă studii,
cal culând prost nivelurile mării, s-au
temut de inundaţii serioase. 

Filosoful Apollonius din Tyrana
a emis chiar şi o profeţie conform
că reia cel care va propune tăierea
unui canal corintian va păţi ceva
rău. Trei împăraţi romani au luat în
con siderare această idee, dar au
suferit morţi violente. Istoricul Sue -

to niu spune că Iulius Cezar plănuia
un canal prin Istmul Corint, însă a
fost asasinat înainte de a putea în -
cepe proiectul. Caligula, succesorul
acestuia, a trimis o echipă de ex -
perţi egipteni în anul 40 era noastră,
care au pretins în mod incorect că
golful corintian era mai înalt decât
cel saronic, concluzionând (fals) că
dacă se va săpa un canal, insula
Egina va fi inundată. Deşi a aban -
do nat şi el ideea... Caligula a fost
asasinat la rândul lui. 

În fine, împăratul Nero a fost pri -
mul care a încercat cu adevărat să
construiască un canal, dând el în -
suşi prima lovitură de târnăcop şi în -
lă turând primul coş de pământ, în
anul 67 d.H., dar proiectul a fost
aban donat după moartea lui, sur ve -
nită destul de curând de la inau gu -
rarea proiectului. (Nu că n-ar fi
existat suficiente motive - politice
în special - pentru morţile violente
ale celor trei, care s-au succedat
unul după celălalt într-o perioadă
foarte tulbure a Imperiului Roman.
Ca să nu mai vorbim despre...
sănătatea psihică a doi dintre cei
trei împăraţi). 

Mâna de lucru a romanilor, con -
stând din 6.000 prizonieri de război
evrei, începuse să sape şanţuri cu o
lăţime de 40-50 m din ambele ca pe -
te, în timp ce un al treilea grup fora
în partea de sus pentru a testa ca -
litatea rocii (puţurile au fost reu ti lizate
în 1881, cu acelaşi scop. Conform lui
Suetoniu, canalul a fost săpat pe o
distanţă de aproximativ 700 m, cam
o treime din lungimea to tală. Un me -
men to al acestui efort, un basorelief
înfă ţişându-l pe Her cule, a fost lăsat

în urmă de către muncitorii lui Nero
şi poate fi văzut şi astăzi. În afară de
acesta, având în vedere faptul că
urmăreşte exact acelaşi curs ca şi
canalul lui Nero, canalul modern a
înlăturat orice alt vestigiu al iniţiativei
împăratului roman. 

Filosoful şi senatorul roman Irod
Atticus s-a gândit şi el la realizarea
unui canal în secolul 2 era noastră,
dar nu a reuşit să demareze proiec -
tul. Mult mai târziu, şi veneţienii au
luat în calcul această posibilitate, în
1687, dar proiectul nu a fost ini ţiat. 

Construcţia
canalului modern
Ideea a fost resuscitată după ce

Grecia şi-a dobândit independenţa
formală faţă de Imperiul Otoman în
1830. Omul de stat Ioannis Kapo dis -
trias i-a cerut unui inginer francez să
evalueze fezabilitatea proiectului, dar
a trebuit să abandoneze când cos -
turile au fost estimate la 40 milioane
franci de aur, mult prea scump pentru
o ţară atât de nouă. Un impuls l-a
re pre zentat des chi de rea Canalului
Suez în 1869 şi, în ur mătorul an, pri -
mul ministru Thrasy voulos Zaimis a
adoptat o lege care autoriza con -
struc ţia unui Canal Corint. Au fost
nu miţi antre pre nori francezi pentru a
se ocupa de proiect, dar, ca urmare

CCaannaalluull
CCoorriinntt
Canalul Corint conectează
Golful Corint de Golful
Saronic, la Marea Egee,
croindu-şi drum prin
Istmul Corint şi separând
Peninsula Pelopones
de partea continentală
a Greciei, făcând,
astfel din fosta peninsulă
geografică... o insulă.

Câteva date
Ingineri principali: István Türr şi

Béla Gerster
Începutul construcţiei: 1881
Dare în folosinţă: 25 iulie 1893
Lungime: 6.346 m
Lăţime la bază: 21,3 m
Lăţime în partea superioară: 24,6 m
Adâncime: 8 m
Înălţime pereţi: 90 m
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a fali men tului companiei franţuzeşti
care săpase Canalul Panama, băn -
cile fran ceze au refuzat să mai împru -
mu te bani, iar compania însărcinată
cu Corintul a dat şi ea faliment. O
nouă concesiune a fost acordată So -
cietăţii Internaţionale a Canalului
Maritim al Corintului în 1881, care a
fost comisionată să îl construiască
şi să-l opereze pe un termen de 99
ani. Construcţia a fost demarată pe
23 aprilie 1882 în prezenţa Regelui
George I al Greciei. 

Capitalul iniţial al companiei se
cifra la 30.000.000 franci, dar, după
opt ani de lucru, banii s-au terminat
şi a fost realizată o licitaţie pentru
emiterea a 60.000 bonduri de câte
500 franci, iniţiativa eşuând după
vân zarea a mai puţin de jumătate.
Directorul companiei, maghiarul
Istvan Turr, a dat faliment, la fel şi
com pania, iar o bancă a acceptat
să colecteze fonduri adiţionale pen -
tru proiect. Construcţia s-a reluat în
1890, când proiectul a fost trans -
ferat unei companii greceşti şi a
fost, în sfârşit, finalizat pe 25 iulie
1893, după 11 ani. 

Probleme,
probleme...
După finalizare, canalul a întâm -

pinat multe probleme financiare şi
operaţionale. Îngustimea acestuia
face navigaţia dificilă, pereţii laterali
înalţi canalizează vânturi cu intensi -
ta te mare şi momentele diferite ale
mareelor în cele două golfuri cau -
ze ază curenţi puternici în canal. Din
aceste motive, mulţi operatori de
nave nu s-au obosit să utilizeze ca -
na lul, iar traficul se situa la valori
mult mai scăzute decât cele preco -
ni zate. Fusese anticipat un trafic
anual de 4 milioane tone nete, dar
prin 1904 acesta atinsese numai o
jumătate de milion de tone nete
anual. În 1913, totalul ajunsese la
1,5 milioane, dar Primul Război
Mon dial a produs un declin major
de trafic. 

O altă problemă persistentă a
fost cauzată de natura rocii sedi -
men tare, în zona activă seismic,
prin care este tăiat canalul. Pereţii

acestuia au fost instabili încă de la
început. Deşi a fost deschis formal
în 1893, nu a fost inaugurat naviga -
ţiei până în luna octombrie a anului
următor, din cauza alunecărilor de
te ren. S-a descoperit în curând fap -
tul că valurile create de navele care
treceau prin canal subminau pereţii,
cauzând încă şi mai multe alunecări
de teren. Acest lucru a necesitat noi
cheltuieli pentru construcţia de pe -
reţi de reţinere şi protecţie de-a lun -
gul suprafeţei apei, pe ceva mai
mult de jumătate din lungimea aces -
tuia, fiind necesari 165.000 mc de
zidituri. În perioada 1893 - 1940, a
fost închis în total 4 ani pentru
lucrări de stabilizare a pereţilor. În
1923, 41.000 mc de mate rial au
căzut în canal, curăţarea acestuia
durând nu mai puţin de doi ani. 

În timpul celui de-al Doilea Răz -
boi Mondial, s-au produs mari dau -
ne, canalul fiind teatrul unor lupte
înverşunate, din cauza importanţei
sale strategice. Pe 26 aprilie 1941,
în timpul Bătăliei Greciei dintre tru -
pe le Britanice şi cele naziste inva -
datoare, paraşutişti germani şi alte
categorii de trupe au încercat să
ocupe principalul pod peste canal.
Podul, apărat de către britanici, a
fost cablat pentru a fi aruncat în aer.
Ger manii au reuşit să surprindă
apă rătorii cu un atac prin interme -
diul planoarelor în dimineaţa zilei
de 26 aprilie şi au capturat podul,

dar britanicii au reuşit să declan -
şeze exploziile şi să-l distrugă. Alţi
autori spun că a germanii au reuşit
să taie cablurile, dar podul a fost
dis trus de către un obuz britanic no -
ro cos care a declanşat încărcăturile
de dinamită. 

Trei ani mai târziu, când forţele
germane s-au retras din Grecia,
canalul a fost scos din circulaţie de
operaţiunile acestora denumite „pă -
mânt pârjolit”. Germanii au utilizat
explozibili pentru a declanşa alune -
cări de teren pentru a înfunda cana -
lul şi a-l bloca, au distrus podurile
şi au aruncat locomotive, bucăţi de
poduri şi alte reminiscenţe de infra -
structură în canal, pentru a stingheri
lucrările de reparaţii. Corpul de
ingineri al armatei Statelor Unite a
în ceput lucrul de curăţare a cana -
lului în noiembrie 1947, fiind deschis
pentru traficul de mică adâncime
pe 7 iulie 1948, iar în septembrie
pen tru tot traficul. 

Cum arată
Canalul constă dintr-un singur fir

cu o adâncime de 8 metri, excavat
la nivelul mării, având o lungime de
6.346 m şi lăţimi de 24,6 m în partea
superioară şi 21,3 m la bază. Pereţii
din stâncă, având o înălţime de 90
m deasupra nivelului mării, sunt
aproa pe verticali, având un unghi de
80 grade. Canalul este traversat de
o linie de cale ferată, de un drum
şi de o autostradă la o înălţime de
apro ximativ 45 m. În 1988, au fost
instalate poduri submersibile la
fiecare capăt al canalului. 

Deşi canalul „economiseşte”
cam 700 km în jurul Peninsulei
Pelopones, este prea îngust pentru
navele oceanice moderne, deoa re -
ce poate să „adăpostească” vapoa -
re de până la 16,5 m lăţime şi un
pes caj de 7,3 m. Vapoarele pot tre -
ce prin canal numai câte unul odată,
pe sens unic. În prezent, canalul
este folosit în principal pentru curse
turistice, traficul fiind cam de 11.000
nave pe an. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Inaugurarea Canalului Corint,
pictură realizată de Konstantinos Volanakis

Diolkos, calea de piatră pe care
se trăgeau vasele pe uscat de la
un capăt la celălalt al istmului



.................................................................................................................................................. martie 201474

H
O

R
O

S
C

O
P

 D
E

 C
Ă

L
Ă

T
O

R
IE

BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Perioada debutează cu
veşti mai puţin plăcute.

Faceţi faţă impactului negativ doar
dacă vă opriţi din visare şi realizaţi că
trebuie să vă mulţumiţi cu ceea ce
aveţi deja. Încercaţi să nu faceţi
împrumuturi sau achiziţii importante.
Se întrevăd oportunităţi în plan
profesional şi financiar. Călătoriţi mult.
Nu intraţi în conflicte cu partenerii de
trafic.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Perioada este
propice pentru călătorii,

studii şi parteneriate. Apar
oportunităţi importante legate de
dezvoltarea afacerii, însoţite de
succese în plan financiar. Dacă, în
anumite situaţii, întâmpinaţi dificultăţi în
luarea unei decizii finale, aşteptaţi
până simţiţi că a sosit momentul
potrivit. Atenţie la volan - conduceţi cu
prudenţă!

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)
Lipsa de energie

vă determină să
funcţionaţi la un nivel de
randament foarte scăzut. Sunteţi
în situaţia de a avea păreri
contradictorii cu toţi colaboratorii,
lucru care vă dă şi mai multe bătăi
de cap. Totuşi, veşti extrem de
plăcute salvează întreaga
perioadă. Călătoriţi mult. Purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Succesul este garantat
în tot ceea ce

întreprindeţi. Apar şi amănunte
care vă strică dispoziţia, dar
orice situaţie poate fi reparată.
Regăsiţi-vă puterea de
concentrare, pentru a nu risca
să pierdeţi teren în plan
profesional. Călătoriţi moderat.
Nu apăsaţi prea tare pedala
de acceleraţie.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)
Perioadă este marcată

de schimbări şi
provocări. Se prefigurează noi
oportunităţi profesionale, dar şi
venituri în creştere. Disciplina şi
modestia vă pot fi de mare folos.
Călătoriţi mult şi pe distanţe lungi.
Atenţie la volan: nu apăsaţi prea
tare pedala de acceleraţie şi
purtaţi întotdeauna centura
de siguranţă.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)
Indiferent ce hotărâţi

să întreprindeţi în
această perioadă, nimic nu vă stă în
cale. Dispuneţi de o energie
debordantă care, pur şi simplu, vă dă
aripi. Aşa că ar fi indicat să puneţi
acum la punct toate proiectele
profesionale, financiare şi personale
pe care vi le doriţi: succesul este
garantat. Călătoriţi moderat: conduceţi
cu prudenţă!

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Vă veţi confrunta în
această perioadă cu un

mare deficit energetic, precum şi cu
numeroase stări de nelinişte şi
nervozitate. Lucrurile se pot rezolva:
exersaţi răbdarea şi regăsiţi-vă starea
de concentrare pentru a nu pierde
controlul în plan financiar. Veţi călători
destul de mult: verificaţi din timp starea
tehnică a autovehiculului şi conduceţi
cu prudenţă.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Perioada se remarcă prin
numeroase răsturnări de

situaţie în plan profesional, însă acest
lucru nu vă pune neapărat într-o
lumină nefavorabilă. Dimpotrivă,
preocupările pentru găsirea celor mai
bune soluţii şi abilităţile de comunicare
vor face diferenţa între dumneavoastră
şi cei mai aprigi competitori. Veţi
călători mult: respectaţi regulile de
circulaţie!

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)
Este o perioadă

înfloritoare din punct de
vedere financiar. În plan relaţional
însă, atât la nivel personal cât şi
profesional, lucrurile nu stau deloc
bine, iar conflictul se aprinde pe fondul
unor probleme mai vechi, rămase
nerezolvate. Este foarte important
modul în care reacţionaţi în situaţiile
delicate. Ţineţi stresul sub control şi
aveţi mare grijă în trafic!

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Începe o perioadă
excelentă pentru

dumneavoastră datorită energiei de
care dispuneţi, iar norocul şi gustul
pentru aventură vă sunt alături
permanent de acum încolo pentru mult
timp, în special în plan profesional. Se
întrevăd şi câştiguri spectaculoase:
aveţi însă grijă la cheltuieli! Deşi nu
veţi călători foarte mult, fiţi totuşi
prudenţi în trafic.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)
Se întrevăd momente

dificile pentru
dumneavoastră atât în plan
profesional, dar, mai ales, în plan
personal. Lucrurile nu vor sta însă
chiar aşa de rău dacă încercaţi să
scoateţi la suprafaţă toate resursele de
înţelepciune de care dispuneţi şi dacă
veţi acţiona cu calm în orice situaţie
conflictuală. Veţi călători mult - nu luaţi
decizii pripite în trafic.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

O mulţime de schimbări
apar în viaţa

dumneavoastră, în general
neaşteptate, iar unele foarte „delicate”.
Atenţie la impulsurile de moment şi la
reacţiile exagerate care vă pot crea
neajunsuri. Veţi participa la
evenimente importante, vă faceţi
planuri legate de carieră, iar pe unele
chiar le puneţi în aplicare. Călătoriţi
mult - conduceţi cu prudenţă!

15 martie - 15 aprilie 2014




