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U n context fără precedent s-a
creat astăzi în România, iar
patronatele deţin cea mai

mare influenţă pe care au avut-o vreo -
da tă. Şi nu este atât meritul pa tro -
natelor, cât mai degrabă o situaţie
favora bilă. Lumea politică trece prin
mo mente dificile legate atât de nece -
sitatea redefinirii raporturilor sale cu
jus tiţia, cât mai ales din cauza pro ble -
melor economice. Iar sindicatele
aproa pe au dispărut din zona publică.

Patronatele şi cele din transporturi
nu fac excepţie - sunt cele la care în -
trea ga societate priveşte cu speranţă.
Pentru că mediul privat este cel care
tre buie să producă noi locuri de muncă
şi să aducă acea creştere economică
necesară.

Speranţa este principalul factor de
putere într-o democraţie, iar pa tro na -
tele nu au altceva de făcut astăzi decât
să o folosească inteligent.

Însă, în mod ciudat, acest lucru nu
se întâmplă, deşi sunt atât de multe
as pecte care aşteaptă o reacţie.

Să luăm cel mai recent exemplu -
acciza suplimentară la carburanţi. A -
ceastă taxă cu impact major în profi -
ta bilitatea transportatorilor a fost anun -
ţată, dezbătută şi implementată, iar
reac ţia patronatelor din transporturi...
slabă, tardivă şi necoordonată.

Dacă nici într-o asemenea situaţie
nu se poate ajunge la un consens,
atunci ce speranţe poţi să mai ai?

Fiecare lider are propria viziune şi
încearcă să creeze o strategie. Şi asta
este bine, cu condiţia ca firmele repre -
zen tate, transportatorii, să poată cizela
strategia, să o poată schimba dacă
este nevoie. Iar acest lucru nu se în -
tâm plă niciodată. Liderii se luptă în vi -
ziuni ca nişte veritabili oameni politici,
când exact asta nu ar trebui să fie.

Eşecul este major şi taxa su pli -
men tară în carburanţi este deja plătită.
Se discută despre recuperarea unei
părţi a acestei acize, dar, din nou, fie -
ca re are propria viziune.

Aparent nu suntem pregătiţi pentru
suc cese importante. Mai degrabă pre -
fe răm o reuşită măruntă, dar per so -
nală, decât o victorie mare, care însă
nu este foarte clar cui i se datorează.

Din păcate, istoria este clară, iar
în România orice realizare notabilă a
pre supus sacrificiul celor care au luptat
pen tru ea. Şi-au sacrificat principiile,
ave rile, familiile şi, uneori, chiar viaţa
pen tru ca societatea să facă un pas
înainte.

În transporturi, evoluţia este impo -
si bilă, deşi contextul este atât de fa -
vo rabil. 

În transporturi, singurul lucru care
ar trebui sacrificat este orgoliul. Iar de
un asemenea sacrificiu nimeni nu este
capabil.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mişcăm lucrurile!

Cea mai
mare forţă
în transporturi
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SCHIMBĂRI
LA CABINELE
CAMIOANELOR

Comitetul de transport al
Parlamentului European (PE) a
votat pentru schimbarea
reglementărilor privind cabinele
autocamioanelor, măsuri ce ar
putea salva sute de vieţi şi ar
reduce consumul de carburanţi şi,
concomitent, al emisiilor. Votul le dă
mai mult spaţiu de manevră
producătorilor pentru a proiecta
autocamioane cu o formă mai
aerodinamică atât a cabinei, cât şi a
remorcii. Acest lucru ar putea
însemna încheierea unei noi ere
pentru Europa, aceea a
autocamioanelor în forma lor
clasică, dreptunghiulară. Votul
Comitetului trebuie confirmat însă în
aprilie în plenul PE, când proiectul
de lege va fi supus aprobării celor
28 de state membre ale UE.
Concret, Parlamentul a decis ca o
parte din spaţiul suplimentar al
cabinelor să fie folosit pentru a
elimina periculoasele unghiuri
moarte, să includă o zonă care să
se plieze, reducând şocul la impact
şi să garanteze că pietonii şi cicliştii
nu sunt aruncaţi sub roţi în cazul
unei coliziuni. Forul european vrea
ca aceste schimbări menite să

salveze vieţi să devină obligatorii
pentru toate autocamioanele de pe
drumurile europene până în 2022.
Cât priveşte megacamioanele
(asemănătoare trenurilor rutiere, au
o lungime similară cu a unor
avioane de dimensiuni medii, iar
reglementările actuale ale UE
privind transportul rutier
internaţional specifică faptul că
niciun autocamion nu poate fi mai
lung de 18,75 metri sau să aibă o
greutate, încărcat, mai mare de
40 t), europarlamentarii au respins
propunerea Comisiei Europene,
care ar fi permis operarea
transfrontalieră a acestora. În
schimb, membrii PE au cerut
Comisiei să evalueze
corespunzător impactul utilizării
megacamioanelor mai late şi să
raporteze rezultatele Parlamentului
în 2016.

ÎNCHISOARE 5-10 ANI
PENTRU FRAUDAREA
FONDURILOR UE

Comisia pentru control bugetar
(CONT) şi Comisia pentru libertăţi
civile (JURI) din Parlamentul
European (PE) au decis instituirea
unor pedepse maxime cu
închisoarea de cel puţin 5 sau 10
ani de închisoare, în funcţie de
modul de comitere a infracţiunii -
individual sau în grup organizat -,
pentru persoanele care fraudează
fondurile europene. Astfel, au fost
modificate prevederile unui proiect
de Directivă a CE, stabilind clar
infracţiunile împotriva bugetului UE:

fraudă, corupţie activă şi pasivă,
spălare de bani, delapidare şi
nereguli la contractele de achiziţii
publice. Valoarea minimă a
prejudiciului de la care se va aplica
pedeapsa cu închisoarea este de
100.000 de euro pentru persoanele
juridice. Pentru infracţiunile comise
de persoane fizice,
europarlamentarii au coborât
pragul minim al prejudiciului la
5.000 de euro, faţă de 10.000 de
euro cât era propunerea Comisiei.
Proiectul de Directivă va fi votat, în
primă lectură, în Parlamentul
European, în cursul acestei luni.

NOUĂ ANVELOPĂ
PIRELLI PENTRU
UTILITARE

După trei milioane de kilometri de
teste cu cele mai importante flote
europene, Pirelli prezintă noul
Carrier, un pneu de înaltă
tehnologie dezvoltat special pentru
vehiculele comerciale uşoare şi
vanuri. Carrier garantează o viaţă
mai lungă a pneului, o scădere a
consumului de carburant mulţumită
rezistenţei mai reduse la înaintare,
performanţe mai bune pe drumuri
ude şi un confort mai bun
comparativ cu precedenta
generaţie de pneuri. Cel mai nou
pneu Pirelli a fost testat în avans de
20 de operatori-cheie de flote în
Italia, Germania, Franţa, Marea
Britanie, Spania şi Turcia. Aceste
teste au supus noua anvelopă unei
mari varietăţi de condiţii climatice şi
situaţii diverse de mediu.
Rezultatele au confirmat
îmbunătăţirea cu 30% a duratei de
viaţă, mulţumită schimbării radicale
a geometriei profilului şi noii
compoziţii a cauciucului benzii de
rulare. Carrier va fi disponibil pe
piaţă în dimensiuni de la 14 la 17
inch. Familia Carrier va fi
completată de Carrier Camper cu
dimensiunea de 15 şi 16 inch. 

Deputaţii din Comisia pentru
Transporturi şi Infrastructură
au în lucru proiectul de Lege
privind aprobarea OUG nr.
11/2013 pentru modificarea şi
completarea OG nr. 27/2011
privind transporturile rutiere,
precum şi mult aşteptata
modificare a OG 43/1997, ne-a
declarat secretarul comisiei,
Lucian Şova. Camera
Deputaţilor este for decizional
pentru aprobarea acestei legi,
iar nou-înfiinţata comisie a
preluat iniţiativele legislative
de la Comisia de Industrii şi
Servicii. Pentru modificarea
OG 43/1997 - retrimisă din
plenul Camerei Deputaţilor
pentru a 4-a oară la comisie -
se află nu mai puţin de 4

proiecte, dar pentru articole
diferite, ce sunt discutate cu
invitaţi de la DPIIS şi
CNADNR. Este vorba despre:
proiectul de Lege privind
aprobarea OG nr. 7/2010
pentru modificarea şi
completarea OG nr. 43/1997;
proiectul de Lege pentru
modificarea alin. (6) al art. 47
din OG nr. 43/1997;
propunerea legislativă pentru
completarea OG nr. 43/1997
privind regimul drumurilor şi a
OG nr. 15/2002 privind
introducerea unor tarife de
utilizare a infrastructurii de
transport rutier; proiectul de
Lege pentru modificarea alin.
(1) al art. 37 din OG nr.
43/1997.

OUG 11 ŞI OG 43, LA COMISIE

Spune-ți părerea!

Despre ARR
Credeţi că desfiinţarea Autorităţii Rutiere
Române ar reprezenta o măsură bună pentru
transporturile rutiere din ţara noastră?

Puteţi transmite
comentariile

dumneavoastră
direct pe site-ul

www.ziuacargo.ro
la secţiunea

„Întrebarea lunii“.

1. Da. În situaţia actuală este cea mai bună soluţie.
2. Nu. Preluarea atribuţiilor ARR de către autorităţile locale ar genera dezordine

în piaţă.

Costurile
de transport
au crescut

Aceasta este concluzia care se
desprinde din răspunsurile primite la
întrebarea lunii martie.

Astfel, 35% dintre cei care au răs -
puns au raportat o creştere semni fi -
cativă a costurilor de transport în ul -
ti mele 12 luni, iar 26% au constatat o
creştere uşoară a acestora.

Totuşi, 20% dintre respondenţi au
reuşit să îşi menţină constante cos -
turile de transport în ultimul an, iar
19% au reuşit chiar să le scadă.

O dată cu introducerea accizei su -
plimentare la carburanţi este puţin
probabil ca vreo firmă de transport să
mai poată menţine actualele costuri.
În ce măsură va putea fi prinsă aceas -
tă suplimentare a costurilor în tarifele
de transport reprezintă poate cea mai
im portantă întrebare a momentului.
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CONTI ECOPLUS

O nouă generaţie
de anvelope high-tech
Cu noua sa gamă de anvelope Conti EcoPlus,
producătorul german de anvelope premium Continental
stabileşte noi puncte de referinţă în transportul
comercial de bunuri. 

P
U

B
LIC

ITATE

D upă lansarea, în luna ia nua -
rie, a noii anvelope de re -
morcă Conti EcoPlus HT3, fa -

milia este acum completată de
anv elopa pentru axa de direcţie Conti
EcoPlus HS3 şi de anvelopa pen tru
axa mo toa re Conti EcoPlus HD3.

Noua anvelopă pentru axa de
direcţie, Conti EcoPlus HS3, cu o cale
de rulare proiectată inovator, dis pune
de umeri de tip închis, care oferă punţii
de direcţie stabilitatea necesară pentru
a suprima flexarea consumatoare de
combustibil. 

Micro-canalele strâns intercalate
cu un nou compus pe bază de siliciu
între căile de rulare cu canale lon -
gitudinale mai subţiri asigură o ade -
renţă optimă chiar și pe carosabil
umed.

Designul structural pentru o ca pa -
citate portantă crescută al noii an ve -
lope pentru punţi de direcţie Conti
EcoPlus HS3 corespunde sar ci nilor
mai mari pe punte impuse de noua
teh no lo gie a motoarelor EURO  6.
Toate an ve lopele Conti EcoPlus pen -
tru punţi de direcţie sunt prevăzute cu
un indi ca tor de ali niere vizuală (VAI)
pentru de tec ţia tim purie a geometriei
gre şite a axei.

Putere de transfer...
putere
Noua anvelopă premium îşi gă -

seş te partenerul perfect pe puntea
mo toa re în Conti EcoPlus HD3, spe -
cial pro iec tată pentru utilizarea pe
punţile mo toare. Microcanelurile, care
se pre lungesc în jos până la ba za căii
de ru la re, aderă perfect la ca rosabil.
Şan ţu rile transferă atât pu terea mai
ma re a ca mi oanelor mo derne, cât şi
cu plul mai mare de frâ nare către caro -
sa bil, fără pier dere de aderenţă. La
an velopa Conti EcoPlus HD3 s-a utili -
zat, de ase me nea, un nou compus de
cau ciuc, care contribuie substanţial la
o îm bu nă tăţire semnificativă a re zis -
ten ţei la ru lare cu până la 16% la de -
pla  sarea pe autostradă. Un alt ele -
ment de in te res al noului Conti
EcoPlus HD3 îl re prezintă nervurile
cu umăr ale căii de ru lare, aplatizate
pe o parte. Marginea spe cială redu -
ce consumul de com bus tibil cu ca rac -
ter isticile sale speciale de ru lare, care,
în acelaşi timp, contribuie la ri gidizarea
structurii flancului. An ve lopa Conti
EcoPlus HD3 este mar cată cu sim bo -
lul Three Peak Moun tain Snow Flake
(3PMSF - ful gul de zăpadă pe munte).

Aderenţă
pentru remorci
Cel de-al treilea membru al con -

cep tului modern de anvelope este an -
ve lo pa de re mor că Conti EcoPlus HT3,
pentru ca mioane articulate sau re morci.
Cordurile puternice, cu umeri cu contur
închis, compusul op timizat de cauciuc
şi un model avan sat de tip Plus Volume
aduc îmbunătăţiri sem ni ficative în ma -
te rie de rezistenţă la ru lare şi carac te -
ris tici de mane vra bilitate. Nervurile
triunghiulare în formă pira mi dală, in te -
gra te în baza canalului căii de ru lare,
sta bilizează noua an ve lopă Conti
EcoPlus HT3 împotriva fle xiu nii pe lă -
ţi mea căii de rulare. Ade ren ţa op ti mizată
a compusului re cent conceput al căii
de rulare trans feră în mod ideal for ţele
late ra le ale re morcii şi o mare par te din
cuplul de frânare către caro sabil. 

Noua familie de anvelope Conti
EcoPlus îşi propune să corespundă
cu exactitate cerinţelor clienţilor de
astăzi, în speţă economii de com bus -
tibil de până la 1,9 litri la 100 km, în
comparaţie cu generaţia ante ri oa ră,
distanţă parcursă mare şi fia bi litatea
recunoscută a anvelopelor pre mium
Continental.

Conti EcoPlus HD3, noua anvelopă
pentru punți motoare

Conti EcoPlus HT3, noua anvelopă
pentru remorci

Conti EcoPlus HS3, noua anvelopă
pentru axa de direcție

NOUL TRAFIC,
POVESTEA CONTINUĂ

Lansat în 1980 ca succesor al
emblematicului Estafette, Renault
Trafic a înregistrat vânzări de peste
1,6 milioane de unităţi în întreaga
lume. În 2014, cariera de succes a
modelului Trafic continuă cu o nouă
generaţie, ce va fi comercializată în
50 de ţări. Noul Trafic propune un
design exterior reprezentativ pentru
noua identitate de marcă Renault.
Este vorba de un vehicul adaptat
unei palete largi de utilizări datorită
marii diversităţi a gamei: 270 de
versiuni, 2 variante de înălţime, 2
variante de lungime, versiuni
furgon, cabină extinsă, platformă
sau vehicul pentru transportul de
persoane şi, în plus, vehiculele
adaptate de carosierii specializaţi,
parteneri agreaţi ai Renault Tech.
Noul Trafic este economic, datorită
noii game de motoare
supraalimentate. Derivate din blocul
1.6 dCi de ultimă generaţie
dezvoltat de Renault (R9M), aceste
motoare sunt disponibile în două
versiuni. Cea cu supraalimentare
simplă, cu turbosuflantă variabilă

permite o economie de peste 1
litru/100 km faţă de generaţia
anterioară. Versiunea Twin-Turbo
permite reducerea consumului la o
medie sub pragul de 6l /100 km
(consum omologat conform
reglementărilor în vigoare).

MAN PORNEŞTE
CU SUCCES ÎN 2014

MAN, concernul constructor de
maşini şi autovehicule comerciale
din München, a păşit cu succes în
anul 2014 şi a primit numeroase
comenzi de volum, din care în jur
de 500 autocare şi 1600 camioane.
În domeniul autobuzelor, MAN a
câştigat recent mai multe licitaţii
importante pentru autobuze de
oraş, în Budapesta, Viena,
Stockholm, Tallinn, München,
Nürnberg şi Düsseldorf. MAN a
primit comenzi de volum şi în
producţia de camioane, în Rusia
(260 maşini de tractare MAN TGL,
la serviciul de parcări din Moscova)
sau în Emiratele Arabe Unite (150
autotractoare cu gabarit mare de
tipul MAN TGS WW 40.440 6x4
pentru construcţii). În Germania,
MAN a încheiat un contract cu
METRO LOGISTICS Germany
GmbH pentru o comandă de peste
77 camioane. De asemenea,
Ministerul de Interne a comandat
283 TGM de ultimă generaţie cu
noul standard de emisii Euro 6.
Aceste camioane speciale pot

opera în situaţii de criză pentru
decontaminare şi aprovizionare cu
apă. 

UN SFERT DE MILION
DE MOTOARE FORD

Ford a produs motorul cu numărul
250.000 la fabrica din Craiova, un
EcoBoost de 1,5 litri şi 180 CP, care
va fi exportat în SUA pentru a
echipa un model Fusion. Ford a
început producţia de motoare la
uzina din Craiova în luna mai 2012,
cu motorul EcoBoost de 1 litru,
urmat în aprilie 2013 de motorul
EcoBoost de 1,5 litri. În prezent,
Ford produce la Craiova
aproximativ 1.000 de motoare pe zi,
din ambele categorii. Motorul
EcoBoost de 1,5 litri a fost lansat în
premieră anul trecut în China pe
noul Ford Mondeo, urmat de
modelul Fusion sedan în America
de Nord, şi va fi, de asemenea,
disponibil pe varianta europeană a
modelului Mondeo în cursul anului
2014. Totodată, Ford a anunţat că
motorul EcoBoost de 1,5 litri fabricat
la Craiova va echipa Ford Focus,
primele unităţi urmând să fie
transportate la uzina de asamblare
a acestui model din Saarlouis
(Germania) în a doua jumătate a
acestui an.

VOLKSWAGEN FABRICĂ
NOUL CRAFTER
ÎN POLONIA

Succesorul modelului Volkswagen
Crafter va fi fabricat în Polonia, din
2016. O nouă fabrică este
construită în acest scop la
Września, în Wielkopolska, iar
startul producţiei este programat în
a doua jumătate a anului 2016. Cu
ajutorul noii fabrici, marca
Volkswagen Autovehicule
Comerciale va crea cel puţin 2.300
de noi locuri de muncă. Noua
fabrică din Września va deveni a
doua locaţie din Polonia pentru
Volkswagen Autovehicule
Comerciale, după Poznań, unde
autovehiculul destinat livrărilor din
zonele urbane, Caddy, iese de pe
linia de asamblare de mai bine de
un deceniu. Locaţia viitoarei fabrici
acoperă aproximativ 220 de hectare
şi va include o hală pentru caroserii,
una pentru vopsire şi una pentru
asamblarea finală. Construcţia este
programată să înceapă la finalul
anului 2014, iar iniţierea producţiei
este preconizată în cel de-al
patrulea trimestru al anului 2016.

Recent, de pe liniile de
producţie ale fabricii Leyland
Trucks din Marea Britanie, a
ieşit cea de-a 5.000-a unitate
DAF LF echipată cu caroserie
de distribuţie PACCAR
produsă şi montată in-house.
Vehiculul a fost livrat către
Poşta Regală, care are deja o
flotă de peste 700 de unităţi
DAF carosate PACCAR. 
Leyland Trucks este singurul
producător care asamblează
şi instalează caroserii pe liniile
sale de producţie pentru
camioane, asigurându-se de
faptul că acestea se ridică la
acelaşi nivel înalt calitativ ca
şi camionul. Acest sistem
asigură reduceri semnificative
ale timpului de livrare, oferind
o eficienţă maximă şi o
disponibilitate optimă a
vehiculelor. De exemplu,
omologarea de tip UE a

vehiculului complet
garantează cel mai scurt timp
de înmatriculare posibil.
Clienţii pot specifica şi
comanda atât şasiul cât şi
suprastructura direct la
dealerul DAF. Pe piaţa
britanică, DAF oferă o gamă
completă de camioane de
distribuţie LF cu
suprastructură PACCAR, care
include versiuni furgon sau cu
prelată. Gama de caroserii
include, de asemenea,
versiunea aerodinamică
Aerobody, care asigură o
reducere a consumului de
combustibil de până la 4%.

AL 5.000-LEA DAF CAROSAT ÎN FABRICĂ
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P otrivit Ordonanţei de Urgenţă
nr. 14/2014 publicată în Mo ni -
to rul Oficial nr. 241 din 4 mar -

tie, Guvernul le va returna timp de 5
ani, din 31 martie 2014 până la 31
martie 2019, transportatorilor de marfă
şi persoane (cu vehicule de cel puţin
7,5 t sau cu cel puţin 8+1 locuri), câte
4 eurocenţi/litru din contravaloarea ac -
cizei instituite suplimentar începând
cu 1 aprilie a.c. Decizia nu fusese pre -
vă zută în proiectul iniţial al ordonanţei
de urgenţă afişat pe site-ul Ministerului
Finanţelor, dar apare în forma finală
a actului normativ publicat, în Mo ni -
torul Oficial. „Este supusă unui nivel
al accizelor diferenţiat, stabilit prin di -
mi nuarea cu 40 euro/1.000 litri, res -
pectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului
standard prevăzut pentru motorină în
anexa nr. 1, motorina utilizată drept
car burant pentru motor în următoarele
scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în
cont propriu sau pentru alte persoane,
cu autovehicule sau ansambluri de
ve hicule articulate destinate exclusiv
transportului rutier de mărfuri şi cu o
greutate brută maximă autorizată de
cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat
sau ocazional, exclusiv transportul pu -
blic local de persoane, cu un auto ve -
hicul din categoria M2 sau M3“, se sti -
pu lează în actul normativ menţionat.
Ordo nanţa prevede că reducerea ni -
ve lului accizelor se realizează prin
res tituirea sumelor reprezentând dife -
ren ţa dintre nivelul standard al acci -
zelor şi nivelul accizelor diferenţiat că -
tre operatorii economici licenţiaţi în
Uniunea Europeană. 

Transportatorii
propun o variantă
uşor de urmărit
Vicepreşedintele Asociaţiei Româ -

ne de Logistică (ARILOG), Ion Lixan -
dru, ne-a declarat că susţine în cadrul
negocierilor cu Ministerul Finanţelor
o variantă care ar permite achiziţia de
carburant cu acciza redusă (ca urmare
a aplicării ajutorului de stat prevăzut

în OUG 14/2014 exact în acel mo -
ment) pentru vehiculele care sunt
men ţionate în Ordonanţă, urmând ca
furnizorii de carburant să se regleze
cu statul în privinţa acestor sume. „Re -
turnarea sau altfel spus compensarea
ar trebui să se realizeze de către com -
pa niile petroliere, care au tot interesul
să nu ofere reducerile vehiculelor pen -
tru care nu este valabilă această pre -
vedere, pentru că acciza este plătită
integral către stat în momentul în care
carburantul părăseşte depozitul (antre -
de pozit fiscal). Ulterior, furnizorii de
car burant pot deduce suma totală a
aju toarelor prinse în documentele de
decontare fiscală emise în raport cu
transportatorii din următoarea tranşă
de accize pe care ar trebui să o achite
către stat“, a afirmat Ion Lixandru. În
opinia sa, alimentările în sistem de
card, bonuri sau numerar de la staţii
sunt foarte uşor de urmărit pentru că
se poate menţiona numărul auto ve -
hi culului de transport marfă sau călă -
tori, iar copiile conforme ale licenţelor
de transport sunt personalizate, exis -
t ând la nivelul ARR o bază de date a
vehiculelor licenţiate. Pe de altă parte,
pen tru alimentarea din bazinele com -
pa niilor se poate stabili o procedură
de urmărire pe bază de card sau bor -
derou. 

În condiţiile în care cărăuşii ar tre -
bui să primească ajutorul reprezen -

tând cei 4 eurocenţi/litru direct de la
stat, ei vor fi obligaţi să îşi deschidă
con turi în trezorerii, ceea ce implică
alte costuri suplimentare. În plus, vor
fi la latitudinea ordonatorului de cont
al trezoreriei, care va dispune virarea
banilor în baza raportului de inspecţie
fis cală, la fel ca în procedura de re -
tur nare a TVA.

„În concluzie, valoarea accizei ur -
mea ză acelaşi traseu către buget, scă -
păm de un aparat birocratic cu costuri
mari, părtinitor şi de multe ori incapabil
să aplice legea chiar şi atunci când
este simplă, iar bugetul nu riscă pentru
că nu va returna bani. În acelaşi timp,
companiile petroliere vor păstra echi -
librul între alimentări, decontare şi
com pensare acciză, care va rămâne
în limita contractului între părţi având
ca bază legală OUG 14/2014, iar fiscul
poate controla mai uşor câteva zeci
de companii petroliere, lucru pe care
îl face de altfel şi în prezent prin an -
tredepozitele fiscale“. Vicepreşedintele
ARILOG a subliniat că în cazul în care
returnarea se va face de către stat
către companiile de transport, al căror
număr se ridică undeva la 30.000,
cos turile de urmărire a sistemului vor
fi uriaşe şi nu se va şti niciodată cât
se returnează de fapt şi cui. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Returnarea din acciză
valabilă 5 ani
La o săptămână după majorarea nivelului accizei, a fost
publicată în Monitorul Oficial ordonanţa de urgenţă prin 
care se stabilea returnarea a 4 eurocenţi/litru transportatorilor.
Modalitatea în care ar trebui realizată această returnare
se afla, însă, încă în discuţie între reprezentanţii Ministerului
Finanţelor şi ai transportatorilor, la data închiderii ediţiei.

Condiţiile, procedura
şi termenele
de restituire se vor
stabili prin hotărâre
a Guvernului.

Ion Lixan dru
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C ompania maghiară Sectran a
pus la punct un sistem care
răs punde atât necesităţilor cli -

en ţilor de transport sau ale cărăuşilor
de a avea o garanţie a şoferilor cu
care lucrează, dar şi cerinţelor condu -
că torilor auto, care-şi doresc respect
şi recunoaştere. Driver Identification
Database (Baza de Date de Iden ti fi -
care a şoferilor - DIDb) reprezintă un
sistem (deja) internaţional destinat şo -
fe rilor (ca membri) şi companiilor care
au mărfuri de transportat (ca utili za -
tori). Fiind focalizat pe factorul uman,
sistemul controlează şi aprobă în mod
obiectiv conducătorii auto în cadrul
unui proces riguros de înregistrare în
cadrul bazei de date. Astfel, clienţii
pot să aibă un indiciu despre serio zi -
tatea şoferilor cu care vor lucra, prin
ca zierul lor curat şi prin confirmarea
ac tivităţii lor în cadrul DIDb. Astfel,
este introdus în activitatea de zi cu zi
un concept de „listă albă” a şoferilor
de încredere. Serviciul, de circuit în -
chis şi disponibil online, este oferit ce -
lor care organizează transporturi -
producători, fabrici, retaileri, expeditori
şi companii de transport - care, în mod
obişnuit, nu au posibilitatea de a iden -

ti fica şi verifica şoferii care vor avea
responsabilitatea mărfurilor lor. Pentru
şoferi, acest sistem reprezintă în multe
cazuri nu numai o mândrie şi o recu -
noaştere, ci şi şansa de a lu cra pentru
beneficiari importanţi, im plicaţi în
domenii sensibile, cum ar fi produ că -
torii de electronice sau de alte mărfuri
cu valoare ridicată, care aleg să trans -
porte numai cu şoferi prinşi în această
bază de date. Nume impor tan te pre -
cum Samsung sau Nokia au solicitat
companiilor de transport par te nere
introducerea în acest sistem a şo ferilor
pentru a creşte securitatea pe acest
segment.

Un sistem voluntar
Conform informaţiilor recoltate de

Sec tran, compania care a lansat DIDb
în anul 2008, în 50% dintre cazurile
în care se fură marfă sunt implicaţi
şo ferii. În urma acestui fapt, şoferul
este concediat şi nu va mai putea să
se angajeze la aceeaşi companie. Dar,
cu siguranţă, va fi angajat de o altă
firmă, care nu ştie nimic despre back -
ground-ul său. În acelaşi timp, în ca -
drul primei companii, şoferul va fi înlo -

cuit cu un altul despre care nu se ştie
nimic. Utilizarea unor „liste negre” pe
care să fie înscrişi şoferii cu probleme
nu este legală şi nici cu adevărat efi -
cien tă. Driver Identification Data Base
nu este o listă neagră, ci, din contră,
o bază de date care conţine date de -
spre şoferii pe care te poţi baza. Este
vorba de un sistem în care şoferii se
în scriu voluntar ca membri, astfel încât
nu există probleme legate de pro te -
ja rea identităţii sau a datelor. De ase -
me nea, sistemul este independent,
nu aparţine niciunei companii sau enti -
tăţi, producător sau firmă de transport,
asigurându-se astfel gradul necesar
de obiectivitate. 

„Oferim o informaţie în perma nen -
ţă actualizată privind activitatea şofe -
ri lor, în care se poate vedea care este
statutul lor curent, dacă sunt în regulă,
suspendaţi sau excluşi din listă în ur -
ma unor incidente. Atunci când utili -
za torii primesc şoferul la încărcat îi
pot verifica online identitatea, în cazul
în care este înscris în sistem”, ne-a
de clarat Melinda Muray, managing di -
rector Sectran.

Procesul începe cu înregistrarea
şo  ferului, în cadrul unuia dintre birourile

Lista albă a şoferilor

Cheia pentru şoferi
buni şi servicii
de calitate
Mulţi patroni se plâng de şoferi, dar şi reciproca este valabilă.
Unii se plâng de neseriozitate, ceilalţi se plâng că nu sunt
apreciaţi la justa lor valoare, iar toate acestea generează
fluctuaţii puternice de personal sau conflicte deschise.
Există însă o soluţie care ar putea schimba radical lucrurile,
care reprezintă cheia pentru a lucra cu şoferi responsabili,
interesaţi de calitatea muncii lor.
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de înregistrare, unde comple tea ză o
documentație amănunţită şi este nevo -
ie să prezinte un cazier „curat”. De
ase menea, i se pune la dispoziţie un
ma nual al utilizatorului DIDb, care in -
clu de toate regulile sistemului şi o de -
scri ere a sistemului de control al date -
lor, trebuind să semneze un do  c ument
prin care le acceptă. 

„Protecţia datelor este foarte im -
portantă pentru noi; am avut un audit
în acest sens anul trecut şi deţinem
un certificat conform căruia procesele
noas tre îndeplinesc cerinţele legale
în vigoare”, a spus Melinda Muray.

Mândria de a fi
cel mai bun
În cadrul formularului de înscriere,

şoferul completează cu datele per so -
nale (unele opţionale, altele obligatorii
- de exemplu, completarea datelor
com paniei la care lucrează este op -
ţio nală). De altfel, în anumite cazuri,
aceas ta este cea care plăteşte taxa
de înregistrare, în valoare de 40 de
euro, care se achită o singură dată.
În cazul în care, în urma verificărilor
care se impun, şoferul este aprobat
pentru înscrierea în sistem, i se emite
un card de proximitate, prevăzut cu un
cod pin, pe care figurează numele şi
numărul său de identificare DIDb. Da -
tele personale sunt stocate pe ser ve -
re le Sectran, plasate în locuri diferite,
pentru asigurarea unui back-up optim
al informaţiilor. Există, de asemenea,
un proces de revalidare la fiecare doi
ani, în cadrul căruia şoferul trebuie să
prezinte un nou certificat de bună pur -
ta re, să îşi reactualizeze datele perso -
na le dacă au survenit schimbări şi să
semneze o declaraţie de reconfirmare
a calităţii de membru.

„În loc să îi penalizeze sau să îi su -
pravegheze pe şoferi, sistemul DIDb îi
motivează să se comporte bine, să facă
eforturi pentru a fi cei mai buni, de -
oarece dacă sunt recunoscuţi ca fiind
cei mai buni în sistem, valoarea lor pe
piaţă ca angajaţi creşte”, a de cla rat
managing directorul Sectran. „De
asemenea, încercăm să îi mo ti văm ca
membri, organizăm jocuri şi con cursuri
cu premii interesante, iar unii dintre ei
sunt foarte mândri de sta tutul lor de
membru. Există şepci sau tricouri
inscripţionate DIDb de vân za re şi faptul

că îi vedem că din pro prie iniţiativă
cheltuie în plus pentru a-şi cumpăra
aceste obiecte, pe care nu sunt obligaţi
să le achiziţioneze, re prezintă un feed-
back foarte bun pentru noi”. 

Garanţii pentru client
Clienţii de transport, cei care be -

ne ficiază efectiv de informaţiile despre
şoferi, pot accesa programul DIDb pe
in ternet, fie prin intermediul unui ter -
mi nal special, fie prin intermediul unui
pro gram instalat pe computerul pro -
priu. Este necesară, de asemenea,
in  sta larea unui cititor de carduri pentru
sca narea cardului şoferului, care tre -
buie să introducă, în paralel, codul pin
propriu. Datele afişate despre şofer
in clud nume şi prenume, numele ta -
tă lui, data şi locul naşterii, data de ex -
pi rare a documentelor de identificare,
foto grafia, numărul de identificare în
sis tem, data înregistrării şi statusul
(ver de, galben sau roşu). Dacă este
„ver de”, poate începe încărcarea fără
pro bleme, având garanţia seriozităţii
şo ferului respectiv. Dacă este „gal -
ben”, înseamnă că şoferul este sus -
pendat în urma unui incident, până la
finalizarea investigaţiilor, iar decizia
aparţine în totalitate clientului, dacă

în carcă sau nu. „Roşu” înseamnă card
şters/anulat (nu se afişează nicio dată
personală a şoferului), ceea ce se
poate întâmpla în urma pierderii sau
fur tului cardului ori în urma eliminării
şo ferului din sistem, în cazul în care
vino văţia acestuia în urma unui inci -
dent este dovedită cu probe. Dacă
este eliminat din sistem, un şofer nu
se mai poate reînscrie niciodată în
DIDb. 

Sistemul generează un număr unic
de identificare pentru fiecare transport
demarat. Pentru fiecare livrare reuşită,
fiecare şofer primeşte un punctaj: un
punct pentru transport intern (do mes -
tic), două pentru transport intern - înal -
tă valoare (domestic highvalue), 3
puncte pentru internaţional şi 4 punc -
te pentru internaţional - highvalue.
Pen tru fiecare 300 de puncte acu mu -
la te, şoferul primeşte o stea valorică.
În mod logic, cu cât mai mare este
nu mărul de stele, cu atât mai bine co -
tat este şoferul respectiv. 

E nevoie de probe
Conform celor declarate de re pre -

zentanta Sectran, cel mai important
lu cru este ca şoferul să realizeze
trans portul conform instrucţiunilor pe

Pachete de acces DIDb
EXTRA BASIC

Instalare Prin intermediul unui tehnician Online, în cont propriu
Training Trainer privat DIDb Online
Dispozitiv Sistem complet configurat de către Sectran Card reader DIDb ataşat la computerul propriu
Asistenţă 365 zile, 24/7 Customer service 8-18 h
Depanare Zilnic în termen de 4 h Zile lucrătoare, în termen de 24 h
Cui se adresează? Producători, companii logistice Cărăuşi

Melinda
Muray
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care le primeşte: să oprească în locuri
aprobate, să adopte rute aprobate, să
telefoneze conform programului stabilit
etc. Dacă şoferul nu îndeplineşte regu -
li le şi apar pierderi, acest lucru poate
con stitui baza unui incident raportat
către DIDb de către client.

„Când apar incidente, contactăm
şoferul pentru a afla dacă ştie ce s-a
întâmplat şi care este versiunea pro -
prie. De asemenea, contactăm com -
pa nia care a introdus raportul de inci -
dent, care primeşte un termen de 30
de zile pentru investigaţii. În cazul unui
incident raportat, şoferul este imediat
suspendat pentru ca, după încheierea
investigaţiilor, să redevină activ sau
să fie eliminat din listă, în funcţie de
re zultatul final al anchetei. Decizia fi -

na lă este luată de către un mic comitet
din cadrul Sectran, pe baza informa -
ţiilor pe care le primim de la investi -
gatorul clientului”, explică Melinda
Muray. „Dacă şoferul nu este împăcat
cu această decizie, poate solicita o
în trunire a unui comitet extins, în ca -
drul căreia se vor întâlni persoanele
din comisia iniţială, şoferul şi repre zen -
tantul lui, clientul şi reprezentantul
acestuia. Apoi, o comisie formată din
cinci membri, printre care se numără
şi doi şoferi neutri, înregistraţi în sis -
te mul DIDb, va adopta decizia finală
prin vot secret.”

Cine sunt „actorii”?
Sistemul poate fi utilizat de produ -

că tori care organizează direct mai mul -
te transporturi pe zi, de mari companii
de transport şi logistică sau expeditori
care au depozite, ori poate fi utilizat şi
de către companiile de transport care
doresc să verifice şoferii înainte de a-i
angaja. „În momentul de faţă, avem
aproximativ 15.000 şoferi în scrişi în
sistem, din partea a peste 900 de
transportatori din 18 ţări, printre care
se numără şi şoferi români. Sunt 17
ţări europene reprezentate şi avem
chiar şi un şofer din Mongolia. Avem
5 birouri de înregistrare DIDb - două

în Ungaria, două în Slovacia şi unul în
România, la fabrica Samsung, la a
cărui cerere am demarat aici acest sis -
tem. Sunt înregistraţi aproximativ 1.500
de şoferi din România. De ase me nea,
avem un partener în Olanda care
deschide un punct de înregistrare şi
acolo. Realizăm 100.000 tranzacţii (ve -
rificări) anual şi suntem membri TAPA
din 2010”, a precizat Melinda Muray. 

Până la sfârşitul lunii decembrie
2013, au fost raportate 68 de inciden -
te, din rândul cărora în 52 cazuri şoferii
au reprimit statutul de „aprobat”, deoa -
rece nu s-a dovedit că ar fi fost impli -
caţi, iar în 16 cazuri au fost eliminaţi.
În 11 cazuri, motivul pentru eliminare
a fost încălcarea regulilor de securitate
- de exemplu n-au parcat într-un spaţiu
aprobat şi acest fapt a dus la furturi
sau deturnări. 

Concluzionând, este vorba despre
un sistem benefic atât pentru pro du -
cători şi transportatori, cât şi pentru oa -
menii volanului, de natură să crească
nivelul calitativ şi de securitate din
trans porturi şi să confirme prestigiul
şo ferilor care-şi fac treaba cu adevărat
bine. Nişte beneficii care, cu siguranţă,
me rită luate în considerare. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Date pe scurt
- 15.000 şoferi din 900 companii de

transport din 18 ţări
- 1.500 şoferi români
- Birouri de înregistrare în Ungaria,

Slovacia, România, Olanda
- 68 suspendări (2008-2013) din

care:
* 52 şoferi şi-au recăpătat statutul

de aprobat
* 16 şoferi au fost eliminaţi (11

încălcări reguli securitate, 5 auto-
acuzări)
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O ptifuel Challenge este un
con curs de conducere eco -
no mică de dicat şoferilor, aflat

în Ro mâ nia la a doua ediţie, prece -
denta des fă şurându-se în anul 2012.
Şoferul par ticipant trebuie să dispună
de un permis clasa C+E şi să îşi utili -
zeze în timpul cursei cardul tahograf
valabil, com petiţia desfăşurându-se
pe drumu rile publice şi simulând astfel
activitatea de zi cu zi. 

Traseul de parcurs este stabilit de
către Renault Trucks, va fi anunţat în
ziua competitiei şi va avea aceeaşi
lun gime măsurată pentru toţi par ti ci -
panţii din cadrul unei etape zonale
sau finale, pentru care se va stabili,
de asemenea, un timp maxim de con -
dus efectiv. Rezultatele vor fi măsurate
cu ajutorul sistemelor Optifleet şi/sau
Infomax. Parametrul principal după
care se face clasificarea participanţilor
este cantitatea totală de combustibil
consumat în mers pentru traseul dat. 

Fiecare competiţie zonală precum
şi finala din România sunt însoţite şi
de un eveniment dedicat factorilor de
decizie, în cadrul căruia pot să asiste
la prezentarea noii game de transport

Renault Trucks T şi a soluţiilor Optifuel
pentru reducerea cheltuielilor şi pot
să se convingă de performanţele nou -
lui T în cadrul unui drive-test.

Premiile
se cumulează
Renault Trucks va acorda cam pio -

nilor naţionali şi companiilor din care
fac parte premii demne de luat în con -
siderare. Astfel, compania câştigă toa -
re la nivelul regiunii Europei Centrale
şi Estice va beneficia gratuit timp de
6 luni de un cap tractor T Optifuel cu
toate costurile incluse, iar şoferul va
primi un voucher valabil în cadrul unei
re ţele de parteneri pre-stabiliţi de către
Re nault Trucks în valoare de 4.000
euro şi va merge la un curs de pre -
gă tire profesională care se va des fă -
şura în Polonia. Toţi şoferii participanţi
la acest curs vor merge mai departe
la finala Internaţională din Franţa. A -
ceasta va alinia la linia de start 34 de
şoferi din 19 ţări, din Europa, Maroc,
Rusia şi Tunisia. 

În cazul campionului absolut al
ediţiei internaţionale Optifuel Challen -

ge 2014, premiul pentru companie
este să beneficieze timp de un an de
un camion T Optifuel cu toate costurile
incluse, de o sesiune Optifuel Training,
un kit de măsurare Optifuel Infomax/1
an Optifleet şi de întreţinere inclusă pe
parcursul acestui an. Premiul pentru
şofer este oferit sub forma unui vou -
cher valabil în cadrul unei reţele de
parteneri prestabiliţi de către Renault
Trucks în valoare de 8.000 euro. 

În cazul în care acelaşi
şofer iese câştigător,
premiul regional şi cel
internaţional se pot
cumula, învingătorul putând
câştiga pentru companie
18 luni un camion gratis
şi pentru el însuşi
12.000 euro sub forma
unor vouchere. 

În mod evident, acest lucru nu mai
este valabil în cazul în care, din varii
motive, un câştigător al unei etape na -
ţio nale nu poate participa, ocupantul
lo cului doi îi ia locul şi reuşeşte să îşi
ad judece titlul la nivel internaţional. 

Optifuel Challenge 2014

Conduci ECO...
şi câştigi

Renault Trucks se află în căutarea celui mai ECOnomic şofer,
demarând, în luna martie, etapele naţionale ale competiţiei
Optifuel Challenge 2014. În România, au loc cinci etape zonale,
la Bucureşti, Cluj, Oradea, Bacău/Piatra Neamţ şi Constanţa,
precum şi o competiţie finală, al cărei câştigător va reprezenta
ţara noastră la finala internaţională din luna octombrie.
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Optifleet - avantaj
client
Sistemul telematic Optifleet, care

va contribui decisiv la desemnarea
câş tigătorului, reprezintă un instru -
ment foarte util operatorului de trans -
port. Optifleet pune la dispoziţia utiliza -
to rului patru module: Map (localizare
geografică), Check (monitorizare de la
distanţă a datelor tehnice), Link (ser -
viciu de mesagerie) şi Drive (moni to -
ri zarea de la distanţă a datelor com -
pa niei). 

„Map” oferă poziţionarea vehicu -
lu lui în timp real, cu sublinierea acti -
vi tăţii şoferului, un istoric al rutelor,
geofencing, posibilitatea stabilirii unor
puncte şi zone de interes şi a căutării
de destinaţii prin cuvânt cheie sau
căutare de proximitate. Ca opţiune,
este disponibilă monitorizarea tempe -
ra turii şi alerte privind unitatea de
refrigerare. 

Modulul „Check” permite monito -
ri zarea consumului de combustibil şi
de AdBlue pe vehicul şi/sau pe şofer,
precum şi a anumitor obiective, pre -
cum timpul de rulare în „zona verde”,
cel de rulare la ralanti, numărul de ac -
ţionări ale pedalei de frână etc. Sunt
dis ponibile, de asemenea, rapoarte
asupra emisiilor de gaze poluante. 

„Link” este un modul de mesagerie
ope rator-şofer, care include trans mi -
terea de e-mailuri cu coordonatele GPS

ale punctului de livrare, transmi te rea
de comenzi de transport şi un sis tem
de cerere asistenţă. În fine, mo du lul
„Drive” permite operatorului ac cesarea
timpilor de conducere şi odihnă ai şo -
fe rilor, descărcând de la distanţă date
de pe cardul şoferului, pre cum şi din
me moria tahografului. Sis temul poate
emite alarme şi feed-back în cazul
încălcărilor legislaţiei în vigoare, iar
datele pot fi transpuse şi într-un soft -
ware de management al sa lariilor. 

Conform calculaţiilor realizate de
către Renault Trucks pe baza infor -
ma ţiilor din piaţă, Optifleet poate ajuta
trans portatorul să intervină asupra a
cel puţin 50% din costurile totale de
ope rare, 26% fiind pe segmentul con -
su mului de combustibil şi 35% vizând
per sonalul, economiile putându-se ri -
di ca la 5.000 euro pe an şi pe vehicul. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihăilescu@ziuacargo.ro

Optifleet
Modul Beneficii

MAP - Reducerea kilometrilor la gol: economii de combustibil
- Reducerea kilometrilor la gol: reducerea costurilor de întreţinere, de anvelope şi a taxelor

de autostradă
CHECK - Reducerea consumului de combustibil pe camion şi pe şofer
DRIVE - Evitarea încălcărilor AETR

- Economie de timp la descărcarea din memoria tahografului
- Economie de timp la descărcarea de pe cardul şoferului

LINK - Reducerea costurilor telefonice provenite din convorbiri internaţionale
- Reducerea costurilor antrenate de un eventual accident rezultat în urma folosirii telefonului mobil

în timpul conducerii
- Navigaţie: economie de timp şi de combustibil
- Reducerea costurilor de mentenanţă, anvelope, taxe
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C ea de-a treia ediţie naţională
a competiţiei The Drivers'
Fuel Challenge se desfăşoară

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 tra -
seu prestabilit, într-un timp maxim alo -
cat. 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.
Câş tigătorul etapei naţionale va re -
pre zenta România la finala regională.
Pentru înscriere, şoferii au nevoie de
per misul auto categoriile C, E, de car -

dul pentru tahograf şi de acordul anga -
jatorului. Finala regională, la care vor
lua parte câştigătorii etapelor din cele
15 ţări participante din Europa Cen -
trală şi de Est, se va desfăşura la Bra -
tislava, în data de 29 august.

La finala regională din
Slovacia, cel mai economic
şofer va câştiga un autoturism
Volvo S60, iar compania la
care lucrează va primi un
voucher în valoare de 10.000
euro. Primii trei clasaţi vor
reprezenta regiunea la finala
globală din Suedia. 

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
com paniei Volvo, Göteborg, Suedia,
în luna septembrie 2014. 

La ediţia globală din 2011 a com -
pe tiţiei, a cărei finală a avut loc tot la
Göteborg, campionul The Drivers Fuel
Challenge din România, Ioan David,
de la firma prahoveană Kalomin, a
reu şit un rezultat excelent în privinţa
con sumului, clasându-se pe locul 2 la
nivel european. 

În 2013, ediţia regională a fost
câştigată de Zoltán Simon din Un ga -
ria, şofer la compania de transport
SIMON Zoltán EV Company, care a
de monstrat abilităţi deosebite în ceea
ce priveşte condusul economic. El a
reuşit să menţină un echilibru perfect
între viteză, timp şi consumul de com -
bus tibil, devenind astfel Campionul
The Drivers’ Fuel Challenge 2013 pen -
tru regiunea CEE. La această ediţie
re gională, România a fost re pre zen -
tată de Florin Olteanu, angajat al com -
paniei Costi Trans. 

Un concept
spectaculos...
Principalul scop al competiţiei iniţiate

de Volvo Trucks la nivel global este
acela de a demonstra importanţa vi tală
a şoferului în reducerea consu mu lui de
combustibil. Oricât de avan sa tă este
tehnologia camionului, şofe rul rămâne
factorul decisiv atunci când trebuie
redus atât consumul de com bus tibil cât
şi emisiile poluante, ceea ce înseamnă
beneficii substanţiale deo potrivă pentru
mediul înconjurător şi pentru profita bi -
li tatea firmei de trans port.

The Drivers’ Fuel Challenge a fost
or ganizată în diferite formate - etape
glo bale şi regionale - încă din anul

.................................................................................................................................................... aprilie 2014

The Drivers' Fuel Challenge 2014

Eşti gata?

Ai încredere în abilităţile tale de şofer de camion şi vrei să
arăţi că eşti cel mai bun? Vrei să îţi testezi performanţele?
Ţi-ar plăcea să câştigi un Volvo S60? Atunci Volvo Trucks îţi
adresează provocarea de a concura în cadrul The Drivers'
Fuel Challenge 2014!
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Premii finala regională
- Bratislava - Slovacia,

29 august
Cei mai eficienţi şoferi

1. Un autoturism Volvo S60
2. Vizită la fabrica Volvo din Suedia
3. Produse Volvo merchandise
Cele mai eficiente companii

1. € 10,000 voucher
2. € 5,000 voucher
3. € 2,500 voucher

The Drivers' Fuel Challenge 2014 –
Program etape de calificare

Bucureşti 17 martie - 27 iunie
Cluj 1 aprilie - 27 iunie
Braşov 1 - 17 aprilie
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

Înscrierea 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,
- pe e-mail la adresa: competitie@volvo.com



2009. Popularitatea acestei competiţii
a crescut permanent, iar ediţia globală
organizată în anul 2011 a atras nu mai
puţin de 3.600 de şoferi din 22 de ţări. 

Etapa globală de anul acesta
este organizată puţin altfel,
calificându-se direct ocupanţii
locului 1 în cadrul etapelor din
ţările Europei de Vest, din
Australia, Kazakhstan, Belarus,
Rusia şi Ucraina. Din ţările
Europei Centrale şi de Est, vor
participa, aşa cum am amintit,
primii trei clasaţi în cadrul
competiţiei regionale. Ca
premiu, organizatorii promit
campionului absolut o
experienţă Volvo de neuitat, care
rămâne, deocamdată, un secret. 

...şi o ofertă
pe măsură
The Drivers' Fuel Challenge se

înscrie perfect în contextul campaniei
Volvo Trucks „Fiecare picătură con -
tea ză”, un concept-umbrelă pentru
toa te produsele şi serviciile construc -
to rului suedez, care contribuie la re -
du cerea consumului de combustibil.
De exemplu, specialiştii Volvo su bli -
nia ză faptul că, în prezent, cursurile
de pregătire pentru şoferi pot aduce
o economie de 15%, care poate fi
men ţinută în timp cu ajutorul pro gra -
mului de Consiliere Combustibil. 

Cunoscând în detaliu potenţialul de
reducere a consumului de com bus tibil
prin intermediul sistemelor teh ni ce - şi
nu numai, Volvo Trucks a pregătit o edi -
ţie specială a binecunos cutului său FH
destinat transportului internaţional, care
include toate func ţiile şi serviciile ce au

rol de eco nomisire şi care este dispo -
ni bilă acum pentru clienţi fără niciun
cost supli men tar. Oferta specială inclu -
de un pa chet de optimizare a consu -
mului de combustibil (pilot automat inte -
ligent, sistem Eco Stop de oprire a
mo torului, program I-Shift economie de
com bus tibil, deflectoare de aer pentru
şasiu şi cabină etc), un nivel de echipare

cabină Drive+, pachet de dormit pen -
tru două persoane, pachet vizibilitate+
etc. Dar mai mult decât atât. Volvo ofe -
ră pentru acest camion Serviciul de
Consiliere Combustibil inclus pen tru un
an, sistemul telematic Dynafleet, pa -
che tul Combustibil şi Mediu inclus
pentru un an şi un curs pentru perfec -
ţio narea şoferilor (condus economic). 
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Ziua Cargo: Cine este, de
fapt, campionul Ioan
David?
Ioan David: Am pornit ca şofer

de camion, dar acum administrez, îm -
pre  u nă cu fratele meu, propria com -
panie de transport, Kalo min. Ca fost
angajat, con sider că resursa umană
este deosebit de importantă pentru
bunul mers al afa cerii. 

Contează foarte mult să ai angajaţi
profesionişti, ca re să îşi facă meseria
cu plă ce re şi responsabilitate. Chiar eu
sunt responsabil de politica de reducere
a con su mului de combustibil a fir mei,
urmărind perfor man ţele şoferilor. Avem
în prezent 23 de camioane, dintre care
22 sunt Volvo. Am achiziţionat recent
şi un FH EURO 6 şi cu siguranţă că,
atunci când vom lua decizia de a ne
mări sau înlocui flota, vom rămâne fideli
acestei mărci. Nu am parcurs un
program de train ing înainte de con cu -
r sul anterior, ci m-am bazat ex clusiv pe
aptitudini şi ex pe rienţă. Nici nu ştiam
la ce anume să mă aştept, dar am par -
ti cipat... şi am avut o performanţă foarte
bună. Aşa se scrie istoria. 

Ce a însemnat pentru
dumneavoastră succesul în
The Drivers' Fuel
Challenge? 
Rezultatele obţinute, titlul de cam -

pion naţional şi locul doi în competiţia
inter na ţională, mi-au dat mai multă
încredere în mine şi în stilul meu de
conducere. De asemenea, au fost de
natură să îmi motiveze foar te mult şi
şoferii. Au văzut că nu le cer ceva ce
nu pot la rândul meu să fac. Con si -
der că pentru orice com  panie este util
ca şoferii să participe la The Drivers'
Fuel Challenge, deoarece re prezintă
o evaluare a apti tu dinilor şi per for -
 man ţelor lor, arătându-le ce anume
tre  buie îmbunătăţit. 

Care ar trebui să fie
motivaţia şoferilor la The
Drivers' Fuel Challenge?
Bineînţeles că fiecare şi-ar dori să

câştige, dar cred că este mai important
să participi. Indiferent de re zultat, mai
bun sau mai rău, este un stimulent
pen tru îm bunătăţirea stilului propriu
de condus. Este o bună eva luare a
aptitudinilor pro prii şi este o competiţie
în aceeaşi măsură cu tine în suţi, cât
şi cu alţi şoferi. Este, de asemenea,
o bună o portunitate pentru mulţi dintre
şoferi să ia contact cu noul model FH
şi să se con vingă de performanţele
acestuia. 

Ce contează cel mai mult
pentru obţinerea
performanţei într-o astfel
de competiţie şi, implicit,
în activitatea de zi cu zi?
Talentul contează în ma re măsură,

dar cu un pro fesor bun poţi atinge ace -
leaşi performanţe, iar în cazul acesta
talentul este substituit de tehnică. Am
în tâlnit chiar exemple concre te, de

şoferi nu foarte ta lentaţi, dar care caută
şi re uşesc să se perfec ţio ne ze. Am
câţiva şoferi foarte tineri, de 22-23 de
ani, care sunt foarte receptivi şi în va -
ţă foarte repede teh ni ci le de conducere
econo mi că. 

Care sunt cele mai
importante elemente ale
conducerii economice?
Aş spune că unul dintre cele mai

importante ele men te în conducerea
eco no mică este anticiparea; astfel,
conduci şi preventiv, ai grijă de ma şi -
nă, de con sum şi eşti şi mai odihnit.
Le spun şoferilor mei că foarte impor -
tant este să privească în perspectivă,
iar în cazul şo fatului perspectiva în -
seam nă distanţă. 

Astfel, mai ales pe dru murile noas -
tre naţionale, anticiparea nu înseamnă
doar economie de combus ti bil, ci şi
pre venţie, poţi să observi din timp po -
sibilele obstacole. Practic, poţi ac ce -
lera sau încetini când tre buie, poţi
evita frânările inutile, poţi folosi frâna
de mo tor. Chiar am făcut un ex pe ri -
ment, de la Oradea până la Ploieşti,
cu aceeaşi sarcină, acelaşi tip de
marfă şi cam la aceeaşi oră: am mers
o dată sportiv şi a doua oară normal,
în stilul meu economic, anticipativ. Nu
ştiu dacă, atunci când am mers spor -
tiv, am ajuns cu 20 minute mai de vre -
me, dar diferenţa de consum a fost
de aproape 4 l/100 km. 

De asemenea, atât sis temul I-shift,
cât şi pilotul au tomat sunt foarte efi -
cien te în realizarea unei reale eco no -
mii de com bus ti bil, în acelaşi timp pro -
tejând ma  şi na împotriva uzurii. Mai
ales la noul FH, pilotul au to mat in teli -
gent este foarte per for mant. Am şoferi
care merg aproa pe 80% cu pilot au -
tomat şi au un consum foarte bun. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Cu ocazia etapei de la
Bucureşti a The Drivers'
Fuel Challenge, am avut
prilejul să stăm de
vorbă cu Ioan David,
campion naţional în
2011 şi câştigătorul
locului 2 al ediţiei
internaţionale din
acelaşi an, care a
subliniat importanţa
acestei competiţii, atât
din perspectiva
şoferului de camion, cât
şi din cea a patronului
de firmă de transport.

FH 13 42T
Ediţie specială The Drivers' Fuel Challenge

• Motorizare: D13K (Euro 6)
- Putere maximă: 460 CP/1.400-1.900 rpm
- Cuplu maxim: 2.300 Nm/1.000-1.400 rpm

• Sarcină maximă punte faţă: 7,5 t
• Sarcină maximă punte spate: 13 t
• Suspensie faţă cu foi parabolice
• Suspensie spate pneumatică, 4 perne de aer
• I-Shift cu program pentru reducerea consumului de combustibil
• Frână de motor Volvo, VEB
• Cabină: 

- tapiţerie interior din textil şi scaune din piele
- scaun şofer cu suspensie pneumatică şi încălzire
- frigider 27 l
- geamuri acţionate electric
- suspensie complet pneumatică (4 perne aer) etc

• Pachet deflectoare
• Capace pentru roţi
• Sticker
• I-See, cu pilot automat I-Cruise
• Oprire motor ralanti
• Pompă servodirecţie reglabilă
• Alternator 24 V, 150 A
• Compresor de aer decuplabil (cu ambreiaj)
• Serviciul de Consiliere Combustibil (inclus pentru un an)
• Dynafleet, pachet Combustibil şi Mediu (inclus pentru un an)
• Curs pentru perfecţionarea şoferilor: Condus Economic

„Cel mai important
este să 

participi”



pede, mai economic, oferind mai multă
flexibilitate. Practic, prin noua serie
nu am inventat nimic nou, dar am
creat o platformă comună cu ajutorul
că reia putem combina avantajele se -
riilor existente (MegaMAX, MultiMAX,
GigaMAX, VarioMAX şi ModulMAX)
într-o multitudine de moduri“, a arătat
Alain Faymonville.

Astăzi, limitându-se la un număr
ges tionabil de componente, Faymon -
ville poate oferi prin CombiMAX un
număr nelimitat de posibilităţi. Pentru
dez voltarea acestui proiect, con struc -
to rul belgian a alocat 30 de milioane
de euro.

Dezvoltarea
producţiei
Realizarea CombiMAX a în -

semnat şi o nevoie suplimentară în
ceea ce pri veşte capacitatea de
producţie. Astfel, fabrica din Goleniow,
Polonia, a fost mărită cu 6.300 mp,
forţa de mun că fiind, de asemenea,
supli men ta tă. Totodată, o nouă fabrică
de asam  bla re pentru CombiMAX se
află în con strucţie în Lentzweiler,
Luxemburg. Este vorba de o su pra -
faţă de 7,5 hec ta re din care 10.000
mp reprezintă su prafaţa construită. O
eventuală vii toa re dublare a capacităţii
de producţie este cuprinsă în planurile
Faymonville.

Primele prototipuri ale CombiMAX
se află deja în teste - parţial este vorba

despre teste interne desfăşurate de
Faymonville, dar şi vehicule aflate în
ex ploatarea clienţilor. Reprezentanţii
Fay monville au arătat că primele reac -
ţii au fost extrem de pozitive.

Planurile de viitor ale produ că to -
rului belgian sunt foarte ambiţioase şi
includ o producţie anuală de 400 de
unităţi CombiMAX, începând cu anul
2016.

La ora actuală, Faymonville dis -
pu ne de capacităţi de producţie în Bel -
gia (20.700 mp), Luxemburg (20.000
mp) şi Polonia (14.000 mp) şi service-
uri proprii în Belgia (7.400 mp) şi
Polonia (560 mp).

Proiectele de dezvoltare pentru
2014 includ creşterea capacităţilor de
producţie în Luxemburg (11.520 mp) şi
Polonia (6.730 mp) şi noi service-uri în
Rusia (2.550 mp) şi Franţa (1.000 mp).

Pentru acest an, Faymonville esti -
mea ză o creştere a cifrei de afaceri
la 185 milioane euro (faţă de 170 mili -
oa ne euro în 2013), revenind astfel la
ni velul înregistrat în 2008. Pro du -
cătorul are la nivel global 600 de an -
ga jaţi şi exportă vehicule în aproape
toată lumea.

Radu BORCESCU
Büllingen, Belgia

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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P ractic, noul CombiMAX poate fi
privit ca o suplimentare a mai
multor grupe de produse afla -

te în producţia Faymonville - MegaMAX,
MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX şi
ModulMAX.

Dacă până în prezent con struc to -
rul s-a axat pe livrarea unor soluţii de -
dicate fiecărui client în parte, prin noul
produs complexitatea este şi mai mult
adâncită, oferind clienţilor posibilitatea
de a-şi configura cu uşurinţă vehiculul
de care au nevoie.

„Prin noul produs oferim clienţilor
o opţiune necostisitoare, prin care îşi
pot configura individual propriile vehi -
cu lele“, a arătat Alain Faymonville,
CEO al companiei.

Prin COMBIMAX, conceptul de
mo dularitate este implementat în mod
rigu ros, asigurându-se astfel mase
utile cuprinse între 60 t şi 250 t. Dez -
vol tarea CombiMAX reprezintă şi un
răs puns la viitoarea armonizare a
legis laţiei europene privind masele
ma xime admise pe axă, de 12-14 t.

Pentru obţinerea noului concept
au fost dezvoltate componente şi pro -

ce se noi, cum ar fi realizarea unui şa -
siu modular cu masă redusă, un nou
sistem de direcţie, un nou sistem uni -
versal de cuplare („gât de lebădă“),

axe mai uşoare cu suspensie inde -
pen dentă...

Flexibilitatea este cuvântul de or -
di ne şi astfel transportatorii pot con fi -
gu ra vehiculul necesar cu o mare pre -
cizie, asigurând, totodată, o mai bună
utilizare a parcului de trailere.

Posibilităţi nelimitate
de configurare
Noul CombiMAX îmbină avan ta -

je le unui sistem modular cu cele pri -
vind uşurinţa utilizării oferită de ve hi -
culele specializate convenţionale.

CombiMAX presupune un nou pas
către optimizarea costurilor de operare
ale transportatorilor, ca răspuns la pre -
siunea tot mai mare resimţită în piaţă.
În plus, CombiMAX înseamnă şi o
creş tere a gradului de standardizare
cu implicaţii pozitive asupra costurilor
de producţie ale Faymonville.

„Prin CombiMAX putem răspunde
cererilor specifice ale clienţilor mai re -

CombiMAX -
flexibilitate
fără precedent
Faymonville a lansat, în cadrul unui eveniment organizat în
Belgia, trailerul CombiMAX, ce oferă o multitudine de
posibilităţi de configurare şi astfel răspunde cu precizie unui
număr foarte mare de nevoi de transport.

La evenimentul Faymonville, au
participat şi clienţi din România,
firma Rontransmar ridicând un
nou trailer chiar în ziua lansării
CombiMAX.

Vlad Lechinţan,
director transport

Rontransmar, Bistriţa: 
„Anul acesta a
început mai greu,
dar sperăm ca
lucrurile să îşi
revină. MultiMAX
cu axe duble oferă
avantajul unei
mase proprii mai
reduse şi astfel

creşte masa utilă. Este primul
model de genul acesta care ajunge
în România. Însă principalul
aspect pe care îl avem în vedere la
achiziţionarea unui trailer este
service-ul. Este foarte important ca
o eventuală piesă defectă să
ajungă cât mai repede pentru a fi
înlocuită. Pentru că întotdeauna
vehiculul se defectează când e
încărcat, niciodată când e gol. Şi
atunci clientul întreabă de marfă şi
nu poţi să-i spui să aştepte două
săptămâni. De aceea avem nevoie
de o reacţie promptă.“
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Despre noua strategie a com pa -
niei Service Camioane a vorbit
George Niţă, director general,

punând accent pe efortul investiţional
orientat către echipamente noi dedica -
te reparaţiilor autocamioanelor, pro -
gra me de specializare în rândul per -
sonalului, creşterea şi eficientizarea
stocului de piese de schimb şi, nu în
ultimul rând, dezvoltarea unui depar -
ta ment comercial care să satisfacă pe
deplin cerinţele clienţilor.

Cu această ocazie, Service Ca mi -
oa ne a organizat prima ediţie a con -
cur sului de tir cu arcul - Holleman
Trophy 2014, competiţie realizată cu
sprijinul Clubului Aktiv, condus de Doru
Danileţ. La această competiţie au par -
ticipat toţi invitaţii, fiind îndrumaţi şi
antrenaţi de instructori recunoscuţi ai
acestui sport, membri ai Clubului Aktiv.

Câştigătorii au primit kit-uri de tras
cu arcul, oferite de Club Aktiv, şi ser -
vi cii de întreţinere în cadrul Service
Ca mioane, iar toţi ceilalţi concurenţi au
primit diplome de participare.

Un atelier
multi marcă
Compania Service Camioane - parte

a Grupului Holleman, înfiinţată în 2009
şi situată pe şoseaua de Cen tură nr. 29,
Jilava, realizează reparaţii şi ope ra ţiuni
de întreţinere multi marcă, atât pen tru au -
totractoare, autobuze, au to ca re, van-uri,
cât şi pentru remorci şi semi re morci.
Service-ul dispune în pre zent de două
hale de lucru, la care se adau gă una
pen tru ITP şi spălătoria auto ma tă pentru
ca mioane şi auto care, care ofe ră în pro -

porţie de 40% ser vicii pentru flo ta proprie
şi în pro porţie de 60% pentru terţi. 

Service Camioane deţine ateliere
de mecanică şi electrică, tahografe,
staţie ITP, spălătorie manuală şi auto -
ma  tă, dar şi un departament dedicat
vân  zărilor şi distribuţiei de piese de
schimb pentru vehicule grele. De ase -
me nea, beneficiază de un service mobil,
care deserveşte o zonă de 200-250 km
în jurul Bucureştiului. Iar pen tru perioada
următoare este prevăzută investiţia
pentru încă un service mobil.

„Avem o bază de date complexă,
unde ţinem evidenţa intervenţiilor exe -
cu tate în unitatea noastră, iar atunci
când vine clientul, ştim tot ceea ce s-a
în tâmplat cu maşina respectivă. Am dez -
voltat activitatea bazându-ne pe aportul
unei noi echipe IT, cu expe rien ţă în do -
me niul service-urilor, care a schimbat
ERP-ul în firmă, totul fiind acum un sis -
tem unitar“, ne-a declarat George Niţă. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Holleman Trophy 2014

Direct la ţintă... cu
Service Camioane
Service Camioane - membru al Grupului Holleman - şi-a lansat
o nouă identitate în completarea noii sale strategii, aceea de
a oferi clienţilor servicii de întreţinere şi reparaţii vehicule
grele, indiferent de mărimea parcului acestora. Compania a
ales să puncteze această strategie într-un mod inedit, prin
organizarea primei ediţii a unui concurs de tir cu arcul -
Holleman Trophy 2014.

Î n domeniul transporturilor, există nu meroase service-
uri multi mar că, dar nu toate deţin un întreg sec tor
dedicat pieselor de schimb pen tru vehicule grele.

De aceea, sfătuim transportatorii, cei care deţin flote
de vehicule, să-şi în drep te atenţia către un service care
de ţine un departament de piese de schimb bine pus la
punct. Printre avan tajele co la borării cu un astfel de ate -
lier, se numără:

- disponibilitatea pieselor necesare şi timp redus, datorită
stocului deţinut de către service-ul respectiv;

- preţuri competitive şi discount-uri, da torită reţelei de
parteneri a ser vi ce-u lui şi volumului crescut de a chi ziţii de

pie se auto în cadrul service-ului res pec tiv;
- informaţii clare, specificaţii teh ni ce şi manuale de

întreţinere şi uti li za re a pieselor comandate direct de la
producător;

- transparenţă totală în vederea se lecţiei tipului de
piese, originale sau prim montaj, în funcţie de dorinţele cli -
entului;

- experienţa şi capacitatea per so na lului dedicat acestui
sector în ve de rea oferirii celei mai bune soluţii.

Material realizat cu sprijinul Service Camioane -
membru Holleman Group

Service cu departament
propriu de piese
Într-o ediţie anterioară,
vă comunicam avantajele
unui service multi marcă,
însă, de această dată,
dorim să mai facem
referire la un aspect
foarte important:
departamentul propriu de
achiziţii piese auto.

Câştigătorii
primei ediţii

Holleman Trophy
Premiul I: Sorin Ispas de la

compania Ispas Matcons
Premiul II: Tiberiu Matu de la

compania Avtologistika
Premiul III: Constantin Preda de la

compania Holleman Special
Transport & Project Cargo

PUBLICITATE
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Managementul
siguranţei
în transportul rutier (VII)

Cea de-a patra componentă a Managementului Siguranţei Rutiere o
constituie Modul de Planificare a Cursei.

Î n regiuni cu riscuri mai mari de
pr oducere a accidentelor pentru
anu mite curse repetitive, se re -

co mandă crearea unui Plan de Ges -
tio nare a Cursei. Planul va fi elaborat
pe baza unor evaluări a riscurilor, iar
cursa va fi planificată pentru a asigura
stabilirea unei rute preferate clar
definită, precum şi respectarea orelor
de lucru sigure şi a limitelor de viteză
pen tru condusul în siguranţă. Planul
trebuie să includă detalii privind zonele
sigure de odihnă pentru situaţii de
urgenţă în eventualitatea unui incident
pe traseu. 

Managementul va deţine, actualiza
şi transmite şoferilor informaţii despre
ruta cea mai potrivită, înainte de ple -
ca rea în cursă. Aceste informaţii ar
tre bui să includă detalii cu privire la:
rutele preferate şi harta pericolelor
pen tru toate cursele, actualizate şi
adu se la cunoştinţa şoferilor în cadrul
instructajului înainte de plecarea în
cursă; limitele de viteză aflate sub li -
mita legală, în funcţie de specificul
cursei, condiţiile de drum şi greutatea
încărcăturii transportate; zonele sigure
aprobate de odihnă; unităţi de urgenţă
şi medicale pe traseu, cu numerele
de telefon valabile şi detaliile de con -
tact aferente. 

Evaluarea riscurilor de pe traseu
trebuie să includă, de asemenea, vi -
ra jele strânse, pantele abrupte, dru -
mu rile înguste, lucrările de drumuri
rea lizate pe ruta respectivă, precum
şi frecvenţa accidentelor anterioare.

Evaluările trebuie să aibă în vedere şi
zonele populate.

Pentru a planifica o rută, trebuie
con sultate autorităţile rutiere pentru a
afla care sunt punctele negre unde
au avut deja loc accidente şi pentru
a obţine recomandări privind cele mai
sigure rute.

Sisteme de
monitorizare a
curselor pentru şoferi
Pe toate vehiculele trebuie montat

un sistem de monitorizare GPS, care
produce date referitoare la cursă, date
ce urmează a fi analizate şi revizuite
cu regularitate de către management
şi comunicate şoferilor cel puţin de
câte va ori pe lună, ca o metodă de
coach ing în vederea îmbunătăţirii abili -
tă ţilor şi recunoaşterii compor ta men -
te lor sigure. Dacă se constată însă
un comportament nesigur grav (cum
ar fi condusul cu viteză ridicată, ru la -

rea cu tracţiunea decuplată, frânarea
bruscă şi nerespectarea planului
cursei), trebuie furnizat feedback
imediat şi luate măsurile adecvate. 

Datele privind cursa trebuie înre -
gis trate pentru fiecare şofer în parte
şi, ca o cerinţă minimă, trebuie înre -
gis trată viteza (medie şi cea mai ridi -
ca tă), accelerarea bruscă, frânarea
brus că, distanţa parcursă şi orele de
condus. 

Ca o măsură de tranziţie în cazul
în care nu a fost încă prevăzut un
com puter de bord sau un dispozitiv
GPS, şoferul trebuie să completeze
o fişă zilnică a cursei.

Transportul pasagerilor peste ca -
pa citatea proiectată a vehiculului este
strict interzis. Toţi pasagerii unui ve -
hicul trebuie să poarte centura de si -
gu ranţă. Regula este „un loc, un pasa -
ger, o centură de siguranţă“: nu trebuie
să existe niciun pasager sau un al
doilea şofer fără acordul prealabil
specific al managementului şi nu îna -
in te de efectuarea unei analize a riscu -
rilor pentru fiecare cursă. 

Şoferii trebuie să poarte îmbră că -
minte/vestă cu vizibilitate sporită (vi -
zibilă în timpul zilei şi nopţii) când sunt
la lucru pe marginea drumului sau în
vecinătatea imediată a vehiculelor şi
utilajelor în mişcare. Se recomandă
ca hainele cu vizibilitate ridicată să fie
purtate în permanenţă, inclusiv în in -
teriorul camionului. Astfel, şoferul este
vizibil în caz că trebuie să iasă din ve -
hicul într-o situaţie de urgenţă.

Material realizat 
cu sprijinul Lafarge

1
CONTRACTANT

COMPONENTE 
ALE MANAGEMENTULUI

TRANSPORTULUI 
AUTO

5
ÎNCĂRCARE-

DESCĂRCARE
2

ȘOFERI

3
VEHICULE

4
CURSE

Pentru livrările la clienţi pe timp de
noapte, trebuie realizată o evaluare
a riscurilor ce va include:
pericolele de pe drum, accesul şi
starea drumului pe site-ul
clientului şi condiţiile meteo.
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Star Transmission,
extindere la Sebeş
Star Transmission, filiala Daimler din România, a inaugurat
lucrările de construcţie la o nouă fabrică de montaj cutii de viteze
de ultimă generaţie în Sebeş, judeţul Alba.

C eremonia oficială de aşezare
a primei pietre de temelie a
avut loc în prezenţa lui Victor

Ponta, Premierul României, a Am -
basadorului Germaniei în Româ nia,
Werner Hans Lauk, precum şi a
numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor
centrale şi locale. În noua fabrică Star
Assembly se va monta, începând cu
anul 2016, cutia de viteză automată
în 9 trepte 9G-TRONIC.

Noua cutie
9G-TRONIC
Aceasta este prima cutie de viteză

automată din lume cu nouă trepte şi
con vertor de cuplu, destinată vehi cu -
lelor premium, oferind un confort deo -
sebit, schimbarea vitezelor fiind aproa -
pe imperceptibilă. Mercedes-Benz E
350 BlueTEC, disponibil în modelele
Saloon şi Estate, este echipat stan -
dard cu noul 9G-TRONIC, motorul V6
die sel de 252 CP având un consum
me diu de combustibil de 5,3 l/100 km,
emi sii de CO2 de 138 g/km, valori pen -
tru modelul Saloon. În consecinţă,
noile modele cu 9G-TRONIC îşi depă -
şesc predecesorii atât în privinţa con -
su mului cât şi a emisiilor de CO2. Cu -
tiile de viteză automate de la
Mer cedes-Benz sunt realizate în
reţeaua fle xibilă de producţie de la
fabrica Mercedes-Benz Untertürkheim
şi Star Transmission. Cutia de viteză
9G-TRONIC se află de anul trecut în
producţie la fabrica-mamă din Unter -

tür kheim, iar începând cu 2016 cutiile
de viteză automate vor fi montate şi
la locaţia din Sebeş. Investiţiile de la
Sebeş se ridică la peste 300 de mi li -
oane de euro. Extinderea capacităţii
la fabrica din România va crea 500
de noi locuri de muncă.

Star Transmission
în România
Filiala Daimler Star Transmission

a fost înfiinţată în 2001. De atunci se
pro duc la Cugir roţi dinţate, axe şi
com ponente prelucrate pentru mo toa -
re, cutii de viteză şi sisteme de di rec -
ţie. Tot aici se află şi centrul de tehno -
lo gii din care face parte şi producţia
de prototipuri şi un centru de instruire.
La Sebeş s-a început montajul de cutii
de viteză automate cu 5 trepte în
2013. Startul dat la Sebeş anul acesta
pen tru montajul transmisiilor 7G-DCT
cu dublu ambreiaj oferă capacităţi su -
pli mentare faţă de procesele con cen -
trate anterior exclusiv în Stuttgart. În
prezent, compania dispune de o forţă

de muncă de aproximativ 1.200 de
oameni.

Oamenii
pe primul loc
Cu sprijin de la Guvernul Româ niei,

Star Transmission este una dintre pri -
mele companii care oferă un sistem de
educaţie dual după modelul statului
german Baden-Wuerttemberg. Scopul
sistemului de educaţie dual este acela
de a oferi tinerilor din regiunea Alba bu -
ne perspective de carieră, asigu rând,
în acelaşi timp, dezvoltarea tine relor ta -
lente pentru Star Transmission. Din sep -
tembrie 2013, o dată cu inau gu rarea
şcolii Duale din Alba-Iulia, STC instru -
ieş te, alături de alte 5 com panii din ju -
deţul Alba, tineri în profesii tehnice, cum
ar fi electro-mecanică sau turnător mo -
de lier. Pentru a opti miza şi mai mult
con di ţiile de muncă ale celor apro xi ma -
tiv 1.200 de angajaţi, Star Transmission
oferă de la sfârşitul anului 2013 un pro -
gram de sănătate. La cabinetul medical
din cadrul fabricii se fac controale me -
dicale gratuite şi se oferă sfaturi pentru
angajaţi. În plus, o dată pe săptămână,
angajaţii pot beneficia de consultaţii de
la medici spe cialişti, printre care car -
dio logi, der ma tologi şi nutriţionişti.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Markus Schäfer, membru
al Consiliului de administraţie

al Mercedes-Benz Cars:
„Capacităţile suplimentare pentru montaj în Sebeş completează
în mod optim producţia de la fabrica Mercedes-Benz
Untertürkheim. Acestea sunt şi un factor de contribuţie

important la profitabilitatea fabricaţiei noastre interne de lungă tradiţie.“

Bernd Krottmayer, director general al
Star Transmission:

„Suntem încântaţi de a avea privilegiul să ne extindem în
viitor gama de montaje în cadrul reţelei de producţie
integrate Powertrain a Mercedes-Benz.“
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CREŞTERI ÎN
INDUSTRIE, COMERŢ,
SERVICII

Managerii preconizează până la
sfârşitul lui mai, faţă de cele trei luni
anterioare, o tendinţă de creştere în
construcţii, industria prelucrătoare
şi în sectorul de comerţ, iar în
servicii o creştere moderată, potrivit
datelor prezentate de INS pe baza
soldului conjunctural. La creşterea
volumului producţiei, soldul
conjunctural este de +23%, la cea
a stocului de contracte şi comenzi -
soldul conjunctural este de +17%),
dar se estimează şi o creştere
moderată a numărului de salariaţi
şi a preţurilor lucrărilor de
construcţii (ambele cu sold
conjunctural +6%). În industria
prelucrătoare, estimările prevăd
creşterea volumului producţiei (sold
conjunctural +19%), iar în privinţa
producţiei, pentru unele activităţi se
va înregistra o tendinţă de creştere
mai mare decât pe total industrie
prelucrătoare. Este vorba despre:
fabricarea produselor din tutun
(sold conjunctural +72%),
fabricarea hârtiei şi a produselor
din hârtie (sold conjuncturale
+39%), fabricarea substanţelor şi a
produselor chimice şi fabricarea

calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice (solduri
conjuncturale +36%). La comerţul
cu amănuntul, managerii au
estimat o tendinţă de creştere a
activităţii economice (sold
conjunctural +24%). Volumul
comenzilor adresate furnizorilor de
mărfuri de către unităţile comerciale
va avea, de asemenea, o creştere
(sold conjunctural +18%). 

PIC DIN PITEŞTI A
FOST VÂNDUT CĂTRE
INVESTITORI ROMÂNI 

PricewaterhouseCoopers Business
Recovery Services, lichidatorul Pic
S.A., a finalizat vânzarea
Hipermarketului PIC Piteşti unor
investitori români. Respectivul
Hipermarket este închiriat în
momentul de faţă societăţii Succes
Nic Com, care îl administrează. În
decembrie 2013, un alt

hypermarket din patrimoniul Pic,
cel din Oradea, a fost vândut unei
societăţi din grupul maltez Alf Mizzi
& sons Ltd. „În momentul de faţă
suntem în procedură de vânzare şi
pentru celelalte trei hypermarketuri
rămase în patrimoniul Pic. Există
interes atât din partea unor
importanţi oameni de afaceri locali,
cât şi din partea unor firme
internaţionale care nu sunt
prezente pe piaţa românească, dar
nu am ajuns încă la o înţelegere
acceptabilă din punct de vedere
financiar. Suntem însă încrezători
că în curând vom realiza noi
tranzacţii pe acest proiect”, a
declarat Cristian Răvăşilă (foto),
Senior Manager, Liderul Echipei de
Servicii de Restructurare a Afacerii,
PwC România. Pic SA a intrat în
procedură de faliment în anul 2012
şi mai deţine încă trei
hipermarketuri, la Brăila, Călăraşi şi
Craiova.

HUB UPS
PE AEROPORTUL
KÖLN/BONN

UPS (NYSE: UPS) anunţă
finalizarea investiţiei de 200 de
milioane de dolari în extinderea
principalului centru aerian
european din Köln/Bonn,
Germania, care va rămâne poarta
de acces a Europei pentru
comerţul internaţional şi export.
Proiectul, pentru care lucrările de
construcţie au durat doi ani şi au
fost create deja 200 de noi locuri
de muncă, reprezintă una dintre
cele mai mari investiţii într-o
facilitate UPS din istoria
companiei, care îşi consolidează
astfel poziţia de cel mai mare
angajator din aeroport, cu peste
2.500 de angajaţi în prezent.
Suprafaţa operaţională ajunge
acum la peste 105.000 mp. Cele
opt benzi automate de sortare
adiţionale îmbunătăţesc
capacitatea de sortare a centrului
cu 70%, până la 190.000 de
colete pe oră - aproximativ 53 de
colete pe secundă. Sistemul de
transport al mărfurilor acoperă
acum aproximativ 40 km, cu o
medie de tranzit a unui colet din
punctul de descărcare la cel de
încărcare mai mică de 15 minute.

În ciuda conjuncturii
economice şi politice
nefavorabile a ţării, Gebrüder
Weiss România a menţinut şi
în 2013 trendul ascendent al
ultimilor ani la cifra de
afaceri. Astfel, cu o creştere
de 15% faţă de anul
precedent, GW România a
înregistrat la finalul anului
financiar 2013 o cifră de
afaceri de 40.185.054 euro,
creştere ce reflectă nivelul de
dezvoltare al companiei.
Trendul ascendent s-a
menţinut şi la numărul de
angajaţi, portofoliul de clienţi,
dar şi în privinţa numărului
transporturilor efectuate -
1.000 de expediţii zilnice, cu
13% mai mult decât în 2012 -,

astfel că anul 2013 a adus o
creştere cu 62% faţă de 2012
la numărul de angajaţi, ca
răspuns la nevoia de
adaptare la condiţiile pieţei şi
cerinţele partenerilor. De
asemenea, portofoliul de
clienţi a cunoscut atât o
creştere numerică, dar şi o
diversificare în ceea ce
priveşte domeniul de
activitate şi tipul de marfă
transportat. În prezent,
structura de clienţi Gebrüder
Weiss este una echilibrată, cu
parteneri din toate industriile:
automotive, IT&C, materiale
de construcţii,
telecomunicaţii, oil & gas,
FMCG, bunuri de larg
consum (white goods).

GEBRÜDER WEISS ROMÂNIA,
TREND ASCENDENT



Made in simplicity
Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

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

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro
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F orumul ARILOG a reunit peste
90 de profesionişti din dome niul
logisticii şi a inclus un tur al fa -

bri cii Dexion din Râşnov, unul dintre
cele mai importante centre de pro ducţie
a sistemelor de depozitare din Europa
Centrală şi de Est. Acesta se întinde
pe o suprafaţă de 12.500 mp şi include
centrul de pro iectare şi design sis teme
de rafturi pentru toate com pa ni ile
membre ale Grupului Constructor din
Europa. De menţionat că la Râşnov se
află unul din cele două Centre R&D ale
Gru pu lui, o echipă de 40 CAD desig -
neri/pro iec tanţi şi ingineri structurişti de -
ser vind cu proiecte calculate la rezis -
ten ţă firmele europene ale Grupului.

Cu ocazia forumului ARILOG, au
fost prezentate sistemele Pallet Shuttle,
MOVO şi Compactus, care au putut fi
ob servate în realitate, func ţio nând. În

plus, Cristian Androne, Na tio nal Sales
Ma nager pentru Dexion Sto rage Solu -
tions, a prezentat com pa raţii concrete
în tre sistemele clasice de rafturi şi
modelele noi.

Rafturi statice versus
MOVO
Rafturile statice permit o accesi bi -

li tate de 100% la toţi paleţii, gradul de

uti lizare este unul foarte bun şi nu ne -
ce sită motostivuitoare speciale. În plus,
se pot depozita diverse tipuri de paleţi
cu o mare varietate de mărfuri, paletul
poate fi mutat cu uşurinţă în alt spaţiu,
FIFO poate fi realizat cu aju torul unui
WMS, iar preţul pe palet este foarte
scă zut. Pe de altă parte, însă, ocu pa -
rea spaţiului nu este efi cientă.

Rafturile MOVO permit o ocupare
a spaţiului mai mare cu 60-70%, în

ARILOG în vizită la DEXION
Tendinţe în sisteme
de depozitare
Flexibilitate, creşterea capacităţii de stocare pentru o suprafaţă
dată şi costuri unitare mai reduse. Sunt doar câteva dintre
rezultatele pe care le pot oferi soluţiile inovatoare prezentate de
Dexion cu ocazia ultimului forum organizat de ARILOG.

con diţii de accesibilitate 100% la
paleţi, cu un grad de utilizare foarte
bun, fără a fi necesare motostivuitoare
spe ciale. Concret, sistemele de rafturi
grele mobile MOVO sunt controlate
electronic, rulează pe şine încastrate
în podea şi pot purta încărcări de până
la 24 tone la înălţime de până la 12
metri. Ele permit depozitarea a diverse
tipuri de paleţi cu o mare varietate de
mărfuri, iar FIFO se poate realiza cu
aju torul WMS. Însă, mutarea în alt
spa ţiu este mai greoaie pentru că se
pierd şinele pe care culisează bazele
mobile şi preţul pe palet este mai cres -
cut. Potrivit lui Cristian Androne, sis -
te mul MOVO este foarte eficient din
punct de vedere al costurilor, pentru
depozitele frigorifice. Interesant este
că dacă se ia în considerare şi costul
investiţiei în cladire, sistemul MOVO

este mai avantajos decât rafturile sta -
tice.

Drive-In versus Pallet
Shuttle
Drive-In presupune o densitate ri -

di cată de depozitare, fiind recomandat
în cazul unui număr mare de paleţi,
cu sortiment redus de produse şi de
articole în condiţiile în care este indicat
ca pe un nivel să fie numai acelaşi tip
de produs. Sistemul implică o acce -
si bilitate greoaie la paleţi, care trebuie
să fie în bune condiţii iar overhang-ul
bine controlat. În mod obişnuit, în
acest caz nu este utilizat FIFO, decât
dacă se face drive through şi sunt ne -
ce sare stivuitoare speciale, în con -
diţiile în care posibilitatea de a lovi
rafturile cu stivuitorul este ridicată.

Sistemul Satelit - Pallet Shuttle de
la Dexion este o soluţie de depozitare
pentru manipularea produselor în in te -
rio rul raftului, similară cu sistemul de
tip drive-in, dar semiautomatizată, trans -
portul paleţilor în interiorul raftului fiind
făcut cu naveta satelit radio co mandată,
ceea ce elimină necesitatea ca mo to -
sti vuitoarele să intre în culoa re, oferind
o soluţie de depozitare efi cientă în ceea
ce priveşte costurile şi timpul. În acest
con text, Pallet Shuttle implică, de ase -

menea, o densitate ri di cată de de po -
zitare, fiind recomandat în cazul unui
nu măr mare de paleţi, cu sortiment me -
diu de produse şi de articole. Flexib i li -
ta tea este însă mai mare iar acce si bi -
li tatea la paleţi mai bu nă datorită
pro gramelor ce pot fi derulate (com -
pac tare, descărcare con tinuă etc). Ce -
rinţ ele referitoare la paleţi şi overhang
sunt similare celor valabile în Drive-In,
dar nu sunt ne ce sare stivuitoare spe -
cia le, sistemele utilizate putând fi LIFO
sau FIFO. În paralel, posibilitatea de
lo vire a raf tu rilor cu stivuitorul este re -
du să, exis tând, de asemenea, posi bi -
li ta tea unei au tomatizări complete. 

Pallet Shuttle este foarte eficient
din punct de vedere al costurilor pentru
depozitele frigorifice. 

Compania Dexion este prezentă
în România din 2006, perioadă în care
a devenit unul dintre liderii Sud-Est
Eu ropeni în domeniul proiectării, pro -
duc ţiei şi comercializării diferitelor sis -
te me de depozitare, de la stelaje pen -
tru paleţi la soluţii pentru arhivare.
Dexion oferă atât soluţii de depozitare
produse la fabrica din România cât şi
la fabricile grupului din Olanda, Fin -
lan da şi Germania. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Exemplu
de aşezare

rafturi statice

• Numărul de locaţii de
paleţi pe înălţime: 5

• Numărul teoretic de
poziţii de paleţi: 1.515

• Rata de utilizare 95% -
1.439 poziţii de palet

• Spaţiu utilizat: 31,5 m x
27,5 m = 866 mp

• Cost investiţie pe palet
considerând numai
sistemul de rafturi: 20
euro

• Cost investiţie pe palet
considerând şi investiţia
în construirea spaţiului:
380 euro

Exemplu 
de aşezare

MOVO

• Numărul de locaţii de
paleţi pe înălţime: 5

• Numărul teoretic de
poziţii de paleţi: 2.715

• Rata de utilizare: 95% -
2.579 poziţii de palet

• Spaţiu utilizat: 31,5 m x
27,5 m = 866 mp

• Cost investiţie pe palet
considerând numai
sistemul de rafturi: 85
euro

• Cost investiţie pe palet
considerând şi investiţia
în construirea spaţiului:
287 euro

Exemplu 
de aşezare

Drive-In

• Numărul de locaţii de
paleţi pe înălţime: 5

• Numărul teoretic de poziţii
de paleţi: 2.880

• Rata de utilizare 60% -
1.728 poziţii de palet

• Sistem FILO
• Spaţiu utilizat: 31,5 m x

27,5 m = 866 mp
• Cost investiţie pe palet

considerând numai
sistemul de rafturi: 50 euro

• Cost investiţie pe palet
considerând şi investiţia în
construirea spaţiului: 350
euro

Exemplu
de aşezare

Pallet Shuttle

• Numărul de locaţii de
paleţi pe înălţime: 5

• Numărul teoretic de poziţii
de paleţi: 2.880

• Rata de utilizare: 75% -
2.160 poziţii de palet

• Sistem FIFO
• Spaţiu utilizat: 31,5 m x

27,5 m = 866 mp
• Cost investiţie pe palet

considerând numai
sistemul de rafturi: 70 euro

• Cost investiţie pe palet
considerând şi investiţia în
construirea spaţiului: 310
euro



C ând vrem să construim o ca -
să, plecăm de la nişte infor -
ma ţii simple obţinute prin con -

statări la fel de simple. În primul rând,
pentru a construi o casă ne trebuie
un teren. După teren avem nevoie de
un proiect de specialitate, pentru că
nu putem să turnăm beton după cum
ni se pare nouă că este mai bine. Cu
pro iectul obţinem ofertele de preţ de
la constructori şi autorizaţiile necesare.
Vedem ce buget avem, alegem cea
mai bună ofertă şi pornim construcţia.
La final, trebuie să o utilăm cum ne
con vine cel mai bine şi să trăim fericiţi
în ea îngrijind-o zi de zi. Cam la fel
este şi cu WMS-ul.

Dar câţi dintre noi ştiu ce poate
face un WMS astfel încât să înţeleagă
ce îi pot cere?

Varianta scurtă
WMS-ul este creierul din spatele

depo zitului, care organizează mărfurile
într-o ordine bine definită, astfel încât
„căutarea” să fie minimă. Comparat
cu o debara (sau o boxă de la bloc),
de pozitul este o mare încăpere unde
ţi nem tot felul de lucruri de care avem
mai mult sau mai puţin nevoie. Atunci
când cauţi cu ardoare un obiect, pe
care evident că nu-l găseşti, nu ai vrea
să ai pe cine să întrebi „unde este?”
iar răspunsul să vină imediat şi să fie
şi corect? La acest lucru este bun un
WMS. Plecând de la aşezarea iniţială
a produselor în depozit (pe tipuri, pe
lo caţii, la raft sau în zona deschisă),
miş cările interne în funcţie de necesar
(re-alocare pe zone, compactare de
can tităţi, re-poziţionare articole lente)
şi până la comenzi urgente de câteva
bucăţi cu termen de valabilitate soli -
ci tat special, un WMS „ţine minte” tot
ce nu trebuie reţinut de creierul uman.
An gajaţii nu trebuie să ştie decât câte -
va meniuri simple, de unde pot extrage
toate informaţiile necesare.

Pentru a alege cel mai bun WMS,
tre buie întâi de toate să ne conturăm

ne cesarul de operaţiuni pe care sis -
te mul le va prelua de la oameni (sau
de la sistemul prezent).

Câteva întrebări care
trebuie puse
- Avem o activitate în depozit atât

de complexă care să necesite un
WMS? 

În principiu, la câteva comenzi pe
zi alcătuite din câteva articole (repere
unice pentru fiecare tip de produs sau
produs în sine) investiţia într-un WMS
nu este necesară. Soluţiile de scriere
în simple fişiere (de orice tip) sunt su -
fi ciente, restul evidenţelor fiind men -
ţi nute în ERP.

- Dacă implementăm un WMS, a -
vem nevoie şi de aparate de scanat
(sca nnere), calculatoare, antene, im -
pri  mante. Dar cât de multe? 

Nu trebuie decât să facem un cal -
cul simplu.

- Putem interconecta sistemul
WMS cu alte aplicaţii? 

Fie avem un site pentru vânzări
online, fie preluăm comenzile din

ERP-ul nostru sau al altei companii,
fie interconectăm WMS-ul cu par te -
nerii noştri (furnizori, clienţi etc).

- Produsele gestionate au termen
de valabilitate? 

Pentru a asigura o rotaţie corectă
(de tip FEFO), este cel mai bine să
ne bazăm pe un WMS care func ţio -
ne a ză după reguli bine stabilite.

În oricare din variante (construcţia
unei case sau alegerea unui WMS),
re zul tatul final trebuie să reziste în
timp; nimănui nu-i convine să schimbe
WMS-ul sau să construiască o casă
din 3 în 3 ani. Drept urmare, evoluţia
în timp rămâne un criteriu de bază.
În cercaţi să vă imaginaţi cum veţi lucra
cu WMS-ul vostru în anul 2020 sau
2025. Este adevărat că, în timp, se
ac tualizează grafica, meniurile, câteva
dintre funcţionalităţi, dar nu structura
de bază a WMS-ului.

În lumea IT nu poţi să intri în WMS
şi să modifici programul când şi cum
vrei; trebuie să apelezi la partenerul
care ţi l-a furnizat şi să îi soliciţi mo -
di ficările necesare, urmând să-l re -
com pensezi pentru efort (tarif per oră
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Cum alegem
WMS-ul potrivit
În ultima vreme, s-au construit foarte multe aplicaţii, care ar
trebui să ne facă viaţa mai uşoară. Eu folosesc, de exemplu, o
aplicaţie care monitorizează câtă apă consum zilnic. Ne
folosim de computere pentru a câştiga timp şi inventăm
aplicaţii care să ne degreveze de „ţinut minte“. La fel cum
folosim un ERP pentru evidenţele companiei, vrem să folosim
un WMS (warehouse management system) pentru evidenţa
depozitului. Dar cum facem să alegem cel mai potrivit WMS?

şi consum în număr de ore în funcţie
de complexitatea modificării). Acest
aspect este mai puţin luat în calcul de
vi itorii posesori de WMS şi, din păcate,
dezamăgirile sunt des întâlnite în primii
ani de utilizare. Recomandarea mea
este sa vă interesaţi foarte bine de
ser viciile post-vânzare puse la dispo -
zi ţie de partener.

În concluzie
- Alegerea unui WMS este oare -

cum similară construcţiei unei case:
ne cesită multă documentare şi este
pen tru termen lung.

- Sistemul WMS este organizatorul
de pozitului: ştie în permanenţă unde
se găsesc produsele şi ne dă infor ma -
ţia „repede şi bine”.

- Când alegem WMS-ul, ne uităm
foarte bine la partenerul care ni-l fur -
ni zează, pentru că vom avea nevoie
de tot felul de modificări ulterioare.

- În experienţa mea profesională,
am avut contact cu mai multe WMS-
uri şi trebuie să recunosc că soluţia
cea mai bună o văd în fiecare zi insta -
la tă pe calculatorul meu. Nu numai că
toa te procesele operaţionale sunt foar -
te bine definite, dar este interconectat
cu peste 50 de alte sisteme ale par -

te nerilor noştri şi funcţionează fără
nici cel mai mic decalaj.

Ca şi arhitectură, sistemul este
gândit în jurul paletului de marfă (nu
în jurul locaţiei de raft, care poate fi
în cărcată şi descărcată cu diverse
can tităţi); paletul primeşte la recepţie
un cod unic şi poate fi mişcat în oricare
din locaţiile stabilite în harta depo zi -
tu lui, păstrând o trasabilitate detaliată
pentru orice mişcare/proces efectuate
asu pra sa. Arhiva paleţilor este păs -
tra tă încă de la începutul acestui WMS
în România (2006) şi poate fi accesată
oricând.

Recepţia este gândită în 3 paşi
(sca narea iniţială, re-verificarea după
sca nare şi poziţionarea în locaţiile de
de pozit) doar ca să permită oamenilor
să verifice orice fel de discrepanţă faţă
de cantităţile introduse şi să pozi ţio -
neze produsele în locaţiile cele mai
avan tajoase. După re-verificare (şi
tipă rire NIR), nu se mai poate modifica
nimic şi acele cantităţi sunt 100%
recepţionate atât în stocul din WMS,
cât şi în stocul clientului (prin confir -

ma re electronică). Trasabilitatea pe
recepţie este construită în jurul fiecărui
palet de marfă recepţionat, rampa
unde a fost descărcat, gestionarul care
a verificat produsele, ora, minutul, se -
cun da şi milisecunda scanării pa le tu -
lui, locaţiile din depozit pe unde a fost
tranzitat acel palet până la zona finală
de depozitare şi totul este verificabil
cu imaginile sistemului de suprave -
ghe re video. Poziţionarea în locaţiile
de depozit se face în funcţie de multe
criterii, dar cel mai important este cel
al rotaţiei (sau ABC); un produs cu ro -
ta ţie ridicată se consideră că este de
clasă A şi trebuie poziţionat cât mai
aproa pe de punctul de ieşire din depo -
zit, pentru a uşura munca de pregătire
a comenzilor pentru acel produs.

Plăcerea de a identifica partenerii
care vă pot furniza un WMS de calitate
vă rămâne vouă. Nu pot decât să vă
urez mult succes!

Paul NIŢĂ
Logistics Director KLG Europe Logistics

p.nita@ro.klgeurope.com

În numărul următor: 
„Cum să implementăm un WMS”Paul NIŢĂ
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P racticom va încheia luna apri -
lie, potrivit directorului Ionel Ci -
pere, cu un parc de 100 de ve -

hi cule comerciale şi 200 de angajaţi,
com pania ajungând să opereze cea
mai importantă flotă de distribuţie Isuzu.
„Ţinând cont de programul de in vestiţii,
probabil vom deveni din acest an flota
numărul 1 Isuzu pe Ro mâ nia, dacă nu
suntem deja. Avem, în prezent, peste
20 de unităţi Isuzu în flotă şi am ales
să continuăm dez vol tarea parcului de
distribuţie cu a ceas tă marcă, ţinând
cont de cola bo rarea foarte bună pe
care o avem cu compania furnizoare.
Ex ploatăm auto ve hicule Isuzu de doi
ani, iar rezul ta tele sunt pozitive. Este
o marcă în care am investit încredere,
iar încre de rea ne-a fost răsplătită“, a
men ţionat Ionel Cipere, precizând că
în flota Prac ticom se mai regăsesc
mărci pre cum Dacia şi Ford pentru dis -
tri buţie şi Mercedes pe segmentul greu,
de 40 tone.

Certificare privind
calitatea prin Dekra
Iar pentru îmbunătăţirea indica to -

ri lor privind utilizarea parcului, Prac -
ti com va finaliza în toamna acestui an
in ves ti ţia într-un atelier de service în

zona Că lă raşi. „Nu vom lucra pentru
terţi. Vom utiliza service-ul doar pentru
a ob ţi ne timpi foarte rapizi de reacţie
pe seg mentul de întreţinere a parcului,
astfel încât clientul nostru să nu se
con frunte sub nicio formă cu neplăceri
cau zate de eventuale defecţiuni ale
ma şinilor. Ne dorim KPI buni la client
pe partea de transport şi urmărim în
mod constant să aplicăm măsuri care
să genereze creşterea satisfacţiei cli -
en tului“. 

Tot în vederea creşterii perfor man -
ţe lor companiei, Practicom va investi,
în 2014, în training, precum şi în im -
ple mentarea unui ERP cu accente pe
TMS şi a sistemelor de calitate ISO
9001, ISO 14001 şi ISO 28000. „Am
ape lat pentru certificare la compania
ger mană Dekra, ţinând cont de faptul
că sunt cei mai buni în acest domeniu
pe segmentele de transport şi depo -
zi tare“, a mai arătat Ionel Cipere. 

Rezultate pozitive
la Cluj
În paralel, pe partea de depozitare,

Practicom a preluat la sfârşitul anului
trecut un depozit 1.500 mp la Cluj,
care operează circa 30.000 de sorti -
men te. Potrivit directorului companiei,
indicatorii de performanţă arată foarte
bine, în condiţiile în care clienţii Prac -
ti com au înregistrat creşteri în ultimii
3 ani. „Avem pachete dedicate de ser -
vicii pentru fiecare dintre clienţii noştri,
iar flexibilitatea şi calitatea pe care
încercăm să le îmbunătăţim în mod
con tinuu sunt extrem de importante
pen tru a menţine pe termen lung par -
te neriatele cu clienţii“. În opinia lui
Ionel Cipere, angajaţii companiei joacă
un rol foarte important în acest sens,
motivarea personalului fiind foarte
atent urmărită de către management.
„Do rim ca firma să fie vorbită de bine,

iar angajaţii noştri să fie mândri că lu -
crează pentru Practicom. La Cluj am
avut, de exemplu, anul trecut, o pe ri -
oa dă de dezvoltare triplă în ultimele
două luni ale anului, ca urmare a des -
chi derii depozitului şi a noilor proiecte
de distribuţie. Practic, personalul s-a
tri plat. Iniţial am avut probleme cu an -
ga jarea. Veneau oameni de la firme
unde erau plătiţi la negru, pe caiet şi
ne etichetau ca ţepari când aflau că
suntem de la Bucureşti, spunând că
nu le vom da banii. După câteva luni,
am ajuns însă să avem liste de aş tep -
ta re cu un număr dublu de persoane
faţă de personalul actual, pentru că
oa menii au auzit că suntem o firmă se -
ri oasă. Au auzit că se dau salariile la
timp, pe card, iar angajaţii beneficiază
de asigurări medicale la Medlife, asi -
gu rări pentru care cheltuim 25.000 de
euro pe an. În plus, folosim echipa -
men te noi, am făcut vestiare şi duşuri
pen tru şoferi şi pentru manipulanţi“, a
explicat directorul Practicom.

Sucursală
în Germania
Creşteri sunt înregistrate şi pe par -

tea de forwarding, unde Practicom a
reuşit să formeze o flotă subcon trac -
ta tă, pe care compania se poate baza.

„Cred că pe acest segment de activi -
ta te un element sensibil îl reprezintă
plă ţile către furnizori, în speţă către
transportatori. Stăm foarte bine în
ceea ce priveşte plata către cărăuşi,
iar eu observ acest lucru şi prin faptul
că din ce în ce mai multe firme de
transport îşi anunţă disponibilităţile de
încărcare. Practic, ajungem în situaţia
paradoxală, dar convenabilă, în care
dacă îţi respecţi cuvântul, adică plata
la termen, munca de a identifica ve -
hi culul optim devine mai uşoară, pen -
tru că eşti permanent informat de către
partenerii tăi. Termenul de plată pe
care îl practicăm în relaţie cu trans -
por tatorii este 30 de zile, dar în cazul
în care clientul nostru plăteşte mai re -

pe de, efectuăm plata în avans şi pen -
tru că răuş. Considerăm foarte impor -
tant acest aspect, pentru că nu ne
dorim o dezvoltare de dragul cifrelor,
ci o dez voltare sănătoasă pe termen
me diu şi lung. Avem avantajul că firma
nu trăieşte din activitatea de forward -
ing, ceea ce reprezintă o foarte bună
pre misă“, a arătat Ionel Cipere, adău -
gând că, în acelaşi context de dezvol -
tare, compania a deschis, în februarie,
o sucursală în Germania, la Mainz.
„Ne-am propus ca în circa 3 ani să in -
trăm pe piaţa germană cu auto ve hi -
cule pentru transport domestic şi intra -
comunitar. Suntem membri ai Camerei
de Comerţ Româno-Gemane, ceea
ce ne-a ajutat în momentul în care
ne-am dorit să deschidem sucursala
din Germania. Interesant este că pen -
tru a o deschide nu am avut nevoie
decât de 11 minute. Asociatul nostru,
Sorin Cervis, a pregătit actele, le-a
depus în cadrul Pri măriei, iar faptul
că urma să sem năm contractul pentru
închirierea bi rou rilor într-o săptămână
nu a fost o problemă. Repre zentantul
primăriei şi-a notat adresa, ne-a în -
mâ nat documentul care atesta des -
ch iderea sucursalei, ne-a urat succes
şi ne-a spus că ne aşteaptă să ne plă -
tim impozitele. Nu este ca în România,
ţara certificatelor şi a avizelor, dar este
foarte clar că trebuie să respecţi legea.
Am declarat doar care ne este obiectul
principal de activitate. Parcă te simţi
altfel. Te poţi concentra asupra afa -
ce rii. Avem mare încredere în dezvol -
ta rea pe această piaţă“, a concluzionat
di rectorul Practicom. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

PRACTICOM

Cea mai importantă
flotă Isuzu pentru
distribuţie
O cifră de afaceri de 5 milioane de euro, 100.000 de livrări,
un parc de 120 de vehicule şi 230 de angajaţi. Sunt câteva dintre
obiectivele pe care managementul Practicom le-a fixat pentru
2014. Iar primele luni din 2014 confirmă evoluţia propusă.

Elemente care pot face diferenţa
– livrări de zi şi noapte;
– personalul Practicom are acces la adresele de livrare fără a fi necesară

prezenţa personalului clientului;
– personalul Practicom asigură descărcarea şi aşezarea mărfurilor în zonele

de recepţie de la adresele de livrare;
– transporturi de marfă la import comunitar - curse regulate;
– folosirea reţelei de depozite (Bucureşti, Braşov, Deva, Cluj Napoca, Bacău)

pentru cross docking, stocare şi reverse logistic;
– monitorizare permanentă a maşinilor prin GPS, pentru localizare, livrare,

temperatură;
– maşini de distribuţie dotate cu lifturi de marfă pentru livrări de cărucioare

mobile cu marfă şi marfă paletizată.Ionel Cipere, 
director Practicom:

„Avem un business plan bine pus la punct, suntem în grafic
şi avem motive serioase să spunem că îl vom respecta şi îl
vom realiza până la finalul anului.“ 
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L a 31 decembrie 1995 a fost
rea lizată Uniunea Vamală între
Comunitatea Europeană şi Tur -

cia, ca o consecinţă a Acordului de
Asociere de la Ankara din anul 1963.
Scopul acestei Uniuni Vamale este li -
mitat la produsele industriale şi pro -
du sele agricole procesate.

A.TR, dovada
statutului de bunuri 
După semnarea Acordului de

Uniu ne Vamală dintre cele două părţi,
Turcia a adoptat Tariful vamal comun
al Uniunii Europene (TARIC) la impor -
tul de produse industriale şi produse
agricole prelucrate importate din ţări
terţe. Această preluare a TARIC în -
seam nă că un produs va avea acelaşi
cod tarifar în Turcia şi în Comunitatea
europeană, fiind mai uşor de urmărit
din punct de vedere logistic, al forma -
li tăţilor vamale şi al facturării.

Produsele care fac obiectul Uniunii
Vamale vor putea circula liber de taxe
vamale în cadrul acesteia cu condiţia
să fie obţinute sau produse în între -
gi me în Uniunea vamală sau să pro -
vi nă din ţări terţe, dacă formalităţile
va male de punere în liberă circulaţie
au fost îndeplinite.

Documentul care atestă statutul
vamal „de bunuri care pot circula liber
de taxe vamale” se numeşte certificat
de circulaţie a mărfurilor A.TR. 

Când putem
folosi EUR.1?
Produsele care nu sunt cuprinse

în cadrul legal al Uniunii Vamale sunt
(1) produsele agricole neprocesate şi
(2) cărbune şi produsele din oţel. Im -
portul în Comunitatea Europeană a
acestor produse este reglementat prin
două acorduri preferenţiale, care se
bazează pe dovedirea caracterului de
produs originar din Turcia, respectiv
din Comunitate. 

Documentele care atestă originea
pre ferenţială sunt certificatul EUR. 1

sau declaraţia pe factură a expor ta -
to rului. 

Când este necesar
să solicităm
furnizorului
dovada originii
nepreferenţiale?
Ca urmare a aplicării măsurilor co -

mer ciale ale Uniunii Europene, în
prac tică, pentru mărfurile însoţite de
certificat de circulaţie a mărfurilor
A.TR, se poate solicita şi o dovadă a
originii nepreferenţiale a produsului.

De exemplu, în cazul unor produse
o ri ginare din China şi puse în liberă
cir cu  laţie în Turcia, acestea dobân -
desc sta  tut vamal turcesc, în timp ce
ori ginea a cestora va rămâne China.
Dacă la im por tul de astfel de produse
în Comu ni ta tea Europeană se aplică,
pe lângă ta xe vamale, şi taxe antidum -
ping, în ba za certificatului de circulaţie
a mărfurilor A.TR vor fi exceptate de
la plată numai taxe le vamale, în timp
ce taxele anti dum ping se vor plăti la
momentul pune rii în libera circulaţie
în Uniunea Europeană.

În concluzie, ar trebui avut în ve de -
re, în cadrul tranzacţiilor încheiate cu

par tenerii din Turcia, atât statutul va mal
al mărfurilor cât şi originea aces tora.

Mecanisme de
protecţie pentru
importatorii români
Deoarece este destul de greu, chiar

imposibil pentru importatorii ro mâni să
ve rifice modul de acordare a statu tu -
lui/o riginii produselor impor tate din Tur -
cia, este recomandat ca în contractele
co merciale să se prevadă o clauză re -
fe ritoare la aceste docu men te. Astfel,
în situaţia unui control ul terior al admi -
nis traţiei vamale româ ne, europene,
OLAF etc, dacă se va dovedi că aceste
do cumente au fost emi se eronat şi vor
fi invalidate, taxele va male calculate şi
e ventualele ma jo rări de întârziere da -
to rate să fie su portate de către furnizor.

Tranzit vamal
simplificat din 2012
O altă particularitate a tranzacţiilor

comerciale între Turcia şi România,
în calitate de stat membru al Uniunii
Europene, este aplicarea simplificărilor
pe regimul vamal de tranzit. Începând
cu data de 1 decembrie 2012, Turcia
a aderat la Convenţia de tranzit comun
şi a simplificării formalităţilor în co -
mer ţul cu bunuri. 

În practică, acest lucru se traduce
prin faptul că documente electronice
T1/T2 care se emit prin sistemul
NCTS pot înlocui carnetele TIR.  Ast -

fel, cei care utilizează proceduri simpli -
fi cate de vămuire (expeditorii înregis -
traţi/destinatarii agreaţi) vor beneficia
de proceduri de tranzit mai rapide prin
transmiterea declaraţiilor electronice
de tranzit la biroul de plecare/sosire,
fără ca bunurile să fie prezentate fizic
la aceste birouri.

Particularităţi pentru
importul de produse
alimentare
Indiferent de existenţa Uniunii Va -

male cu Turcia, condiţiile în care se
de ru lează operaţiunile de import-export
sunt atent supravegheate din prisma
mă surilor comerciale. Legis la ţia euro -
pea nă a stabilit criterii stricte în ceea
ce priveşte importul de produ se alimen -
ta re pentru a evita riscurile de conta -
mi nare cu anumite substanţe pericu -
loase. România s-a aliniat pre ve derilor
europene, importurile de produse
alimentare din Turcia efec tuân du-se
pe baza unor documente spe cifice.

În cadrul Uniunii Europene, au fost
omologate o serie de controale de
conformitate pentru produse de origine
non-animală (fructe şi legume) pentru
anumite ţări terţe, printre care şi Tur -
cia. În cazul unor astfel de omologări

pe care Uniunea le-a acordat Turciei,
certificatele de conformitate emise de
autorităţile din Turcia sunt recunoscute
şi în Comunitate, nemaifiind necesară
ob ţinerea unui alt certificat de con for -
mitate de la autorităţile române. 

Astfel, prin sondaj, pentru o parte
din mărfuri, se va demara procedura
de control fizic, constând în prelevarea
de probe. În asemenea cazuri, socie -

ta tea poate solicita continuarea trans -
po rtului la locul de destinaţie (depozit),
nefiind nevoită să aştepte cu marfa în
vamă până la sosirea rezultatului ana -
lizelor.

Mihai PETRE
Senior Manager, Customs & Global Trade

Deloitte Tax 
mipetre@deloittece.com

Turcia - Uniune Vamală şi acorduri
preferenţiale
Diferenţa între A.TR
şi EUR.1
Schimburile comerciale dintre UE şi Turcia sunt acoperite
de două tipuri diferite de prevederi şi două tipuri diferite
de documente ce trebuie să însoţească mărfurile pe durata
transportului.

Despre Deloitte
România

Deloitte România este una dintre
cele mai mari firme de servicii
profesionale din România, care
furnizează servicii în cinci
domenii: audit, servicii fiscale,
consultanţă, servicii de evaluare a
riscului şi consultanţă financiară,
având o echipă de peste 450 de
profesionişti.

Mihai
Petre

PUBLICITATE
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P aralela cu spiritul olimpic nu
este una întâmplătoare, STILL
ur mărind, ca orice atlet, cele

mai înalte performanţe în domeniul în
care activează. De altfel, binecu nos -
cu tul producător de echipamente des -
tinate manipulării de mărfuri s-a folosit,
în cadrul lansării de la Berlin, tot de
o metaforă sportivă, ilustrând printr-o
spectaculoasă demonstraţie de basket
cei şase parametri pe care se con -
cen trează în dezvoltarea noilor sale
pro duse. Este vorba despre eficienţă,
pre cizie, ergonomie, dimensiuni com -
pacte, siguranţă şi protecţia mediului. 

Demn urmaş al unei game de ve -
hicule care, de la lansarea sa în 2007
şi până în prezent, a înregistrat peste
20.000 unităţi vândute, noul FM-X este
o reprezentare perfectă a acestor prin -
cipii, noutăţile pe care le propune fiind
de natură să îmbunătăţească produc -
ti vitatea operatorului cu nu mai puţin
de 80%. 

ALS în premieră
absolută
Pentru că tot am adus în discuţie

pro ductivitatea, cea mai interesantă
nou tate pe care o aduce FM-X este,
fără îndoială, sistemul Active Load Sta -
bilisation (stabilizare activă a încăr că -

turii). Vibraţiile catargului, în special la
înăţimi mari de ridicare, precum şi
viteza de operare sunt aspecte care
con  sumă mult timp şi influenţează ne -
ga  tiv productivitatea, deoarece este
im po sibil să colectezi încărcătura sau
să o plasezi pe raft până când catargul
nu îşi stabilizează balansul. Prin inter -
me diul noului sistem, timpul de aştep -
tare poate fi redus cu până la 80%,
dato rită unui puls automat care con -
 tra  balansează, la bază, mişcarea din
partea sus a catargului, oprind rapid şi
efi cient vibraţiile care apar la înălţimi
mari de operare. Sistemul de com pen -
sare intră în funcţiune începând de la
o înălţime de ridicare de 4 m şi face
po sibilă stabilirea unui nou stan dard în
industrie, noul reach truck fiind capabil
să ridice o sarcină de 1.000 kg până
la o înălţime maximă de 13 m. Acest
lu cru se traduce în practică prin po si -
bilitatea adăugării unui etaj su plimentar
de depozitare pe raft, ge nerând mai
multă capacitate şi efi cien ţă. FM-X este
primul utilaj din gama STILL echipat
cu ASL, sistem a cărui dezvoltare a
avut la bază un principiu utilizat şi
pentru autoscările de pompieri.

La înălţimi medii şi în timpul con -
ducerii, sistemul de asistenţă al şofe -
ru lui OPTISPEED adaptează automat
miş cările stivuitorului la masa încăr -

că turii care este transportată, per mi -
ţând astfel o manipulare mai rapidă a
mărfurilor şi la nivelul solului. 

Din punct de vedere al capa ci tă -
ţilor, gama oferă versiuni de la 1 la
2,5 t. Toate vehiculele, cu excepţia
celui de 2,5 t, sunt disponibile în ver -
siu ne îngustă, pentru utilizarea în de -
po zite de tip bloc sau cu rafturi
drive-in. În plus, versiunile FM-X de
1,4, 1,7 şi 2 t sunt disponibile cu an -
ve lope super-elastice şi gardă la sol
mai mare, pentru utilizare combinată,
la interior şi la exterior. 

Tot la capitolul productivitate se
înscrie şi creşterea vitezei. Propulsia
de 48 V în 3 faze permite o accelerare
pu ternică, în combinaţie cu viteze de
de plasare de până la 14 km/h şi viteze
de ridicare de până la 0,5 m/s. 

„Simply Efficient”
În cazul STILL, deviza „simply

efficient” sub zodia căreia s-a născut
noul model se traduce prin des co pe -
rirea unor soluţii simple pentru cele
mai complexe probleme care apar.

Toate elementele sistemului de
pro pulsie şi ale funcţiunilor de ridicare
şi de direcţie sunt încapsulate, pentru
o protecţie optimă împotriva prafului,
mur dăriei şi umezelii. Pentru a permite

o echipare optimă pentru fiecare utili -
zare, STILL oferă o selecţie de baterii
cu capacităţi cuprinse între 360 şi 930
Ah. Ca rezultat al sistemului de recu -
pe rare şi stocare a energiei din timpul
frâ nării, al instalării unor faruri cu LED

care economisesc energie şi posi bi li -
ta tea selectării modului de funcţionare
eficientă Blue-Q (economie energetică
de până la 10% fără a sacrifica perfor -
man ţa), sunt posibile mai multe schim -
buri de lucru cu un singur ciclu de în -

căr care a bateriei. Acest lucru este de
na tură să genereze o reducere a cos -
tu rilor, dar foarte importantă este şi
pro tecţia mediului, capitol la care
STILL marchează „un coş de trei
punc te” şi prin faptul că noul FM-X
este reciclabil în proporţie de 90%. La
toate acestea se adaugă faptul că noul
FM-X este extrem de compact şi are
o rază de întoarcere foarte mică, fapt
care îl face potrivit utilizării în depozite
având culoare înguste şi distanţă mică
între rafturi. 

Ca acasă, pe fotoliu...
În domeniul siguranţei şi ergono -

miei, STILL a îmbunătăţit accesul în
ve hicul prin intermediul unei trepte
mă rite, vizibile de pe locul „şoferului”,
având în vedere faptul că, statistic,
70% dintre accidentele de muncă se
produc tocmai la urcarea şi coborârea
din stivuitor. Poziţia din timpul con du -
cerii este ergonomică, dispozitivele
de control de tip joystick (foarte uşor
de operat) şi volanul sunt ajustabile şi
a fost prevăzut un spaţiu extins pentru
picioare, mai mult decât suficient chiar
şi în cazul în care operatorul poartă
pan tofi de protecţie. Scaunul a fost
re pro iectat să reducă în mod con si -
derabil şocurile şi vibraţiile, acesta
per miţând, de asemenea, operatorului
o vizibilitate optimă, atât verticală cât
şi pe lângă marfă, într-un mod mai
pu ţin solicitant pentru zona cervicală.
Func ţia de mişcare laterală a catar gu -
lui şi cilindrii de ridicare poziţionaţi asi -
metric permit o vizibilitate şi mai bună
asupra încărcăturii. Precizia în operare
este sporită prin intermediul direcţiei
electrice la 360 grade, chiar şi în cazul
unor încărcături de 2,5 t. Într-un cu -
vânt, operarea acestui stivuitor este la
fel de simplă ca şi un joc pe o consolă
TV, acţionat prin joystick din confortul
propriului fotoliu de acasă.

Pentru un plus de robusteţe în uti -
li zarea de zi cu zi, şasiul este placat
cu metal în cele mai expuse zone la
co liziuni. De asemenea, vehiculul este
echi pat cu un sistem de control al vite -
zei de deplasare în viraj (Curve Speed
Control) şi cu unul de control al ac ce -
su lui via card, cip RFID sau PIN, pen -
tru un grad mai mare de siguranţă şi
securitate. Această soluţie, oferită sub
forma STILL FleetManager 4.x, per -
mi te o întreagă gamă de setări indivi -
dua le şi limitări de viteză, făcând posi -
bi lă realizarea unor evaluări şi analize
de profunzime ale activităţii. 

Noul STILL FM-X poate fi coman -
dat începând cu luna aprilie, iar livrările
vor demara în vara acestui an. 

Raluca MIHĂILESCU
Berlin, Germania

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

SSTTIILLLL  FFMM--XX
CCiittiiuuss,,  AAllttiiuuss,,  FFoorrttiiuuss......

„Mai repede, mai sus, mai puternic” - aşa sună binecunoscuta
deviză a Jocurilor Olimpice. Dar, după cum aveam
să ne convingem în cadrul unei interesante lansări
internaţionale, desfăşurate la Berlin la sfârşitul lunii martie,
acestea sunt şi cele mai importante atribute ale noii generaţii
de stivuitoare STILL FM-X.

Noul FM-X
Capacitate maximă de ridicare: 1.000-2.500 kg
Înălţime cu catarg coborât: 2.450 mm
Înăţime catarg extins: 6.150-6.320 mm
Viteză maximă de deplasare: 14 km/h
Înălţime maximă de ridicare: 13 m
Viteză maximă de ridicare: 0,5 m/s

Precizie şi performanţă, dar şi
viteză şi dinamism - acestea sunt
atributele cele mai importante
ale noului FM-X, care „jonglează”
în mod optim cu sarcinile pe care
le are de îndeplinit.
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Ziua Cargo: Cum se
prezintă în ultima vreme
piaţa de echipamente
destinate manipulării
mărfurilor, la nivel
internaţional?
Thomas A. Fischer: 2013 a

fost un an record pentru piaţa mon -
dia lă de echipamente de manipulare
a mărfurilor, depăşind chiar bariera
de un milion de unităţi. Piaţa s-a dez -
vol tat destul de bine, în special în
Ame rica de Nord şi China - aceasta
din urmă devenind între timp cea mai
mare piaţă singulară din lume. Pieţele
din Vestul Europei s-au menţinut la
un nivel aproape liniar. Ţările din Sudul
Eu ropei, cum ar fi Italia sau Spania,
se luptau încă pentru a-şi reveni. În
Eu ropa Centrală şi de Est, Still a înre -
gis trat o creştere destul de substan -
ţia lă. Pentru noi, Europa este şi va ră -
mâ ne piaţa principală.

Care a fost impactul crizei
din 2008-2009 asupra
propriei dumneavoastră
activităţi?
Impactul crizei a fost destul de pu -

ternic; am pierdut într-un singur an,
2008-2009, 30% din cifra de afaceri,
aproximativ 500 milioane euro, scă -
zând de la 1,5 la aproximativ 1 miliard.
Vânzările de stivuitoare noi au scăzut
cu aproape 50%, dar vânzările se -
cond-hand, închirierea şi serviciile
post-vânzare ne-au ajutat să amor ti -
zăm o parte din aceste pierderi. În do -
meniul nostru, este foarte important
să dai dovadă de flexibilitate, elasti -
ci ta te, deoarece mereu s-au înregistrat
suişuri şi coborâşuri, chiar dacă ratele
de fluctuaţie nu au fost chiar de 30%. 

Care au fost măsurile pe
care le-aţi adoptat pentru
a face faţă acestei
situaţii?
Ne-am ajustat costurile, asigu rân -

du-ne în acelaşi timp de faptul că pu -
tem face faţă crizei fără a reduce per -
so nalul de bază, deoarece aveam

cer titudinea că volumul afacerii îşi va
re veni. Desigur, a trebuit să facem şi
câteva schimbări din punct de vedere
or ganizaţional, centralizând, de exem -
plu, forţele mai multor filiale de pe te -
ri toriul aceleiaşi ţări, pentru a face eco -
nomie. Şi am avut dreptate, re venirea
s-a întâmplat foarte rapid, în 2010-
2011. De asemenea, parte a stra tegiei
noastre a fost şi dezvoltarea la nivel
internaţional. Am investit în or ganizaţia
noastră din S-E Asiei, am deschis o
subsidiară în Singapore, ne-am
crescut prezenţa în America de Sud,
iar anul trecut am preluat dealerul din
Turcia. Am urmărit să ne ex tindem re -
ţeaua în afara Europei şi pen tru a fi
mai puţin vulnerabili la schim bările de
aici şi de a putea con tra balansa mai
bine evoluţia pieţei de pe bătrânul
continent. 

Care este importanţa
pieţei româneşti în
strategia Still?
Am decis să acţionăm direct pe

pia ţa românească, prin intermediul
unei reprezentanţe, de la sfârşitul lunii

martie 2008. În prezent, Still este lider
de piaţă pe segmentul stivuitoarelor
elec trice. În domeniul echipamentelor
cu motoare cu combustie internă, ne
disputăm primul loc cu un competitor,
având o cotă de piaţă de aproximativ
20%. Investim foarte mult în servicii
şi avem peste 30 de puncte de service
sub forma unor ateliere mobile auto -
no me complet utilate, care acoperă
în treg teritoriul ţării. Tehnicienii noştri
trebuie să fie aproape de client - avem
2.200 de astfel de ateliere mobile
peste tot în Europa, care, practic, ope -
rea ză direct de acasă. 

Considerăm că România are un
mare potenţial de dezvoltare, şi acest
lucru nu numai datorită producţiei Da -
cia, ci şi datorită retail-ului, alături de
care creştem şi noi. Considerăm că,
deşi nu este cea mai mare, piaţa ro -
mâ nească se situează, pentru noi, în
top 5 - Europa Centrală şi de Est. Din
punc tul de vedere al deciziei de cum -
pă rare, preţul de achiziţie rămâne deo -
camdată un criteriu principal urmărit,
în defavoarea costului total de operare
(TCO) sau a aspectelor legate de me -
diu. Dar acest lucru se va schimba în
timp: TCO şi protecţia mediului câştigă
tot mai multă importanţă, ceea ce re -
pre zintă un avantaj clar pentru pro -
du sele noastre. 

Care sunt particularităţile
competiţiei cu celelalte
mărci din cadrul grupului
Kion?
În cadrul grupului Kion, top mana -

ge mentul mărcilor (Still, Linde, Fen -
wick, OM, Baoli, Voltas - n.r.), depar -
ta mentele de cercetare-dezvoltare şi
de achiziţii lucrează împreună, dar
struc turile de vânzări sunt absolut dife -
rite şi suntem într-o puternică şi per -
ma nentă competiţie. Această abordare
are avantajul că mărcile se stimulează
una pe cealaltă să aibă cea mai bună
ofer tă, iar acesta este un lucru benefic
pentru clienţi. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihăilescu@ziuacargo.ro

Piaţa se află
în creştere
Cu ocazia lansării internaţionale a noii generaţii FM-X, am avut
oportunitatea să aflăm, în cadrul unui interviu cu Thomas A.
Fischer, managing director al Still GmbH, câteva detalii despre
piaţa internaţională, dar şi cea românească, de echipamente
destinate domeniului logistic.
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Întrebările lunii APRILIE (etapa 53)

Întrebările lunii MARTIE (etapa 52) şi răspunsurile corecte:

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTI

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

a. Oligopol
b. Monopol - CORECT
c. Concurenţa monopolistă

2. Activitatea de achiziţii presupune obţinerea
bunurilor prin

a. Împărţire echitabilă
b. Confiscare

c. Schimb comercial - CORECT

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 - CORECT

1. Printre obiectivele funcţiei de
recepţie nu se numără:

a. Descărcarea în siguranţă şi
eficienţă a mijloacelor de
transport

b. Alegerea metodei de stocare
c. Scurtarea timpului de la recepţie

la introducerea în stoc a
mărfurilor

d. Procesarea promptă şi precisă
a mărfii recepţionate

2. Legea care stabileşte că 80%
din vânzări sunt realizate de
numai 20% din produse a fost
formulată de:

a. Bereta
b. Pirelli
c. Pareto
d. Pareti
3. Fenomenul de honeycombing

este:
a. Aranjarea mărfurilor în formă de

fagure
b. Eliminarea utilizării ineficiente a

spaţiului
c. Blocarea unor locaţii pe

orizontală şi pe verticală
d. Aranjarea depozitului în formă

de fagure

HENKEL

Câştigătorii lunii MARTIE
Anca Anghelini, Titiana-Gabriela Cuth şi Liviu Costinea 
Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 8 de
concurenţi care au răspuns corect la întrebările lunii
martie, cea de a 52-a etapă a concursului de logistică.
Lista concurenţilor care au răspuns corect:
Oana Ciortea, Liviu Costinea, Adrian Doncean, Sorin
Dan Teriteanu, Titiana-Gabriela Cuth, Ximenna
Alexandra Ştefănescu, Anca Anghelini, 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 53-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! (53)

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect. 

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

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de

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

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

dedicată concursului.
Câştigătorii ediţiei din aprilie şi

variantele corecte de răspuns
vor fi publicate în numărul din

mai al revistei ZIUA CARGO.
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OFERTĂ AIR FRANCE
KLM

Air France KLM a lansat
campania “Early Bird”, între 26
martie - 15 aprilie, prin care
reduce preţul biletelor de avion, în
medie, cu până la 40%, pentru
perioada de călătorie de până la
jumătatea lunii decembrie 2014.
Vor beneficia de tarife speciale

peste 52 destinaţii exotice din
America de Sud (de la 685 euro),
Asia (de la 580 euro), Caraibe -
Republica Dominicană,
Guadelupa, Martinica şi Cuba (de
la 790 euro) - şi Africa (de la 607
euro). Toate preţurile sunt valabile
pentru zborurile dus-întors şi
includ taxele de aeroport. Biletele
pot fi achiziţionate de pe
platformele online
http://www.airfrance.ro/ şi
http://www.klm.ro/, precum şi la
agenţiile de voiaj şi tour operatorii
autorizaţi.

NOI RUTE WIZZ AIR
Operatorul low-cost Wizz Air va
introduce din iulie 4 curse noi din
Bucureşti - către Doncaster

Sheffield (Marea Britanie), Malaga
(Spania), Malmo (Suedia) şi Malta
- şi o cursă din Cluj-Napoca spre
Basel Mulhouse Freiburg.
Compania maghiară zboară de pe
5 aeroporturi din România,
urmând ca din această vară să
opereze şi pe aeroportul din
Craiova, către 6 rute. Wizz Air a
achiziţionat încă o aeronavă
Airbus A 320, a opta, cu care va
opera pe baza din Bucureşti din
13 iulie, astfel că vor fi de aici 158
de zboruri săptămânale către 34
de destinaţii (creştere cu 20% faţă
de anul trecut). Toate cele 5 rute
vor fi operate iniţial cu două
zboruri pe săptămână, iar biletele
vor avea preţuri de la 129 lei. În
vârful sezonului de vară, rutele
către Malta şi Malmo vor avea o
frecvenţă de trei zboruri
săptămânal, dar şi altele, mai
vechi, vor beneficia de o frecvenţă
sporită a zborurilor, datorită
achiziţiei noilor aeronave.

MERIDIAN TAXI, ÎN
CAMPANIA OPTAR 

Meridian Taxi este prima firmă de
taxi care s-a alăturat campaniei
„Drumul public este al tuturor”
dedicată creşterii siguranţei
rutiere. Iniţiatorii, Organizaţia
pentru Promovarea Transportului
Alternativ în România (OPTAR) şi
Comunitatea Bicicliştilor din
Bucureşti (CBB) au semnat un
parteneriat cu această companie,
în scopul atenţionării călătorilor cu
privire la riscurile deschiderii
imprudente a portierei. Astfel, pe
portierele din spate ale maşinilor
taxi vor fi montate autocolante cu
mesajul „Atenţie la biciclişti!”.

FĂRĂ RESTRICŢII LA
AGIGEA DE SĂRBĂTORI

De Paşti şi de 1 Mai, traficul rutier
de persoane se va putea
desfăşura fără restricţii de tonaj
pe podul de la Agigea, dar cu
viteză până la 50 km/h. Astfel,
între 17 - 19 aprilie şi 29 aprilie - 1
mai, circulaţia se va desfăşura pe

două benzi pe sensul spre
Mangalia şi pe o bandă spre
Constanţa, dar dacă situaţia o va
impune în sensul schimbării
fluxului de trafic, Poliţia Rutieră va
acţiona în aşa fel încât să nu se
formeze ambuteiaje. În perioada
20-21 aprilie se va circula pe două
benzi spre Constanţa şi pe o
bandă spre Mangalia, iar în
perioada 2 - 5 mai, pe două benzi
pe sensul spre Constanţa şi pe o
bandă spre Mangalia.
Autovehiculele de pasageri vor
putea circula fără restricţii şi în
perioada estivală (începând cu 1
iunie), dar până atunci vor fi
menţinute restricţiile de tonaj
instituite la începutul anului -
maxim 5 tone. De asemenea, se
menţine limitarea vitezei de
circulaţie la 50 km/h iar podul este
închis traficului rutier în zilele de
joi, sâmbătă şi marţi, între orele
09.00 - 13.00, precum şi în fiecare
noapte de luni spre marţi, între
orele 23.00 - 03.00. Lucrările de
înlocuire a hobanelor sunt
executate abia 50%, iar restricţiile
pentru camioane au fost impuse
la 1 octombrie 2013.

FORUM PENTRU
MOBILITATE DURABILĂ

Club Metropolitan - Asociaţia
pentru Mobilitate Metropolitană
(AMM), cu sprijinul Uniunii
Internaţionale de Transport
Public (UITP), Asociaţia
Intercomunitară de Dezvoltare
Alba Iulia (AIDA), Primăria Alba
Iulia, STP Alba şi Zona
Metropolitană Oradea, a
organizat a patra ediţie a
Forumului pentru Mobilitate
Durabilă şi Dezvoltare
Metropolitană, în zilele de 8 şi 9
aprilie, în Sala Unirii din Cetatea
din Alba Iulia. Au fost invitaţi să
participe reprezentanţi ai
autorităţilor locale, regionale şi
naţionale, ai asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară, ai
operatorilor de transport public, ai
ministerelor cu responsabilităţi în
organizarea transportului public şi
a achiziţiilor cu finanţare
europeană, ai industriei de profil şi
ai organizaţiilor internaţionale ce
promovează mobilitatea durabilă.
Printre organizaţiile care şi-au
anunţat prezenţa, s-au numărat

Comisia Europeană - DG Regio şi
DG Mobility and Transport,
Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, ICLEI,
BKK, Primăria Alba Iulia, Primăria
Municipiului Botoşani, Zona
Metropolitană Oradea, RATB etc.

RECORD DE PASAGERI
Traficul aerian a atins în primele
două luni ale anului 1,006
milioane de pasageri pe
Aeroporturile internaţionale
„Henri Coandă” Otopeni şi „Aurel
Vlaicu” Băneasa, un record pentru
lunile de iarnă, informează
Compania Naţională Aeroporturi
Bucureşti. În februarie, numărul
pasagerilor a crescut cu 8,13%
faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut, graţie atragerii unor noi
companii aeriene şi a extinderii
numărului de rute operate de la
Bucureşti. În anul 2013, cele două
aeroporturi ale Capitalei au fost
tranzitate de 7,649 milioane de
pasageri, iar mişcările
aeronavelor au însumat 95.984 de
aterizări şi decolări.

La standul mărcii Volkswagen
Autovehicule Comerciale, din
cadrul Expoziţiei Techno
Classica 2014 din Essen (26 -
30 martie 2014), subiectul
central a fost transportul de
persoane. VW Bus este
cunoscut şi ca Transporter
sau Bulli. Cine conduce un
Bus, conduce un Bulli, adică
un VW Bus - de peste 60 de
ani. Condusul busului din
Saxonia inferioară îşi are
originile în anii ’50. Modelul
preferat era Samba, acea
maşină care a atras atenţia cu
cele până la 23 de geamuri
ale sale şi plafonul său mare,
pliant şi glisant. Şi deşi nu a
avut un succesor direct,
Samba este încă şi astăzi
simbolul iconic al gamei
Transporter şi personificarea
lui Bulli.

Abia la finalul celei de-a doua
generaţii de Bus, apare un
model special care reia ideea
călătoriilor confortabile. Aşa-
numitul „Silberfisch” (peştele
argintiu) este disponibil timp
de un an, cu scaune din velur
albastru, un plafon glisant din
oţel, de mari dimensiuni, în
spate, şi cu bandou decorativ
lateral. Abia la a treia generaţie
creşte numărul derivatelor
bine echipate. În aceste
condiţii, în anii ’80 ia naştere,
printre altele, Caravelle,
modelul care serveşte exclusiv
transportului de persoane. Şi
mai ia naştere încă o idee:
shuttle-ul exclusiv, întruchipat
de Caravelle Carat, apoi
Futura, ce se găseşte într-o
permanentă evoluţie, care
continuă şi la a cincea
generaţie.

CINCI GENERAŢII DE VW BUS
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D eşi un asemenea concurs nu
a mai fost organizat în Ro mâ -
nia, companiile participante

şi-au dovedit din plin competitivitatea,
asigurând succesul acestei prime ediţii
a RPTCY şi oferind exemple im por -
tante de bune practici pe segmentul

trans portului rutier de călători. Iar
primul aspect pe care l-am putut ob -
ser va la fiecare dintre companiile fina -
liste a fost „cultul pentru legalitate“,
do rinţa de a respecta legea indiferent
de eforturile pe care acest lucru le
pre supune. De asemenea, sistemele

dezvoltate în interiorul companiilor,
ca litatea serviciilor oferite i-au deter -
mi nat pe finalişti, aproape fără ex cep -
ţie, să îşi dorească o piaţă con cu ren -
ţială, liberă, în care călătorul să poată
decide neîngrădit cu ce mijloc de
trans port se va deplasa.

DACOS, deschizător
de drumuri
DACOS este câştigătorul ediţiei

2014 a competiţiei „Romanian Pas -
sen ger Transport Company of the
Year“ (RPTCY), după ce a obţinut cel
mai bun punctaj din partea juriului for -
mat din reprezentanţi ai autorităţilor,
ai asociaţiilor patronale din transporturi
şi turism şi specialişti în domeniile fi -
nanciar şi al asigurărilor. 

Dorinţa neobosită de a fi pe primul
loc în tot ceea ce face a stat de-a lun -
gul timpului la baza deciziilor luate de
conducerea DACOS, iar rezultatele
sunt notabile.

Cu ajutorul acestei „obsesii pentru
calitate“, activitatea DACOS s-a dez -
voltat rapid, având în centru transpor -
tul regulat de călători pe curse inter -
ju deţene. Filozofia companiei a fost
încă de la început aceea de a utiliza
mijloace de transport de mare ca pa -
citate, pentru a oferi astfel un plus de
confort şi de siguranţă pasagerilor.

Tot în acest context, pregătirea şi
evaluarea şoferilor a reprezentat şi
con tinuă să reprezinte o prioritate.
Inte resant este modul în care DACOS
a gândit acest proces de educare con -
tinuă. De exemplu, testele organizate
de mai multe ori pe an nu au numai
rolul de a evalua cunoştinţele condu -
că torilor auto, dar şi acela de a educa.
Astfel, de multe ori, aceste teste au
întrebări foarte lungi, care permit şofe -
ri lor să parcurgă încă o dată infor ma -
ţiile pe care trebuie să le stăpânească.

Un alt aspect care a impresionat
juriul este legat de sistemul de fi de li -
zare a clienţilor. DACOS a conceput
un pro gram complex de oferte spe -
ciale şi astfel îşi asigură o foarte bună
încărcare a mijloacelor de transport,
tot mai multe bilete fiind cumpărate

prin internet sau la agenţii. Nu lipsesc
cardurile pentru călătorii frecvenţi,
oferte de tip early booking sau last
minute.

Această abordare a degrevat, de
ase menea, într-o anumită măsură, şo -
ferii de vânzarea biletelor, cu toate
avan tajele care decurg de aici - scade
tentaţia şoferilor de a fura şi îi lasă să
se concentreze mai mult asupra acti -
vi tăţii de bază.

DACOS a considerat că angajaţii
trebuie să beneficieze de încrederea
con ducerii companiei şi astfel nu a
im plementat sisteme de urmărire per -
manentă în autocare, de genul ca me -
re lor de luat vederi. Totuşi, există
proce duri pentru fiecare activitate des -
făşurată de angajaţi, iar neconfor -
mităţile sunt raportate fără excepţie,
ajungând până la patronul firmei.
Procedurile sunt atât de complexe şi
complete, încât s-a ajuns inclusiv la
recomandări privind modul de adre -
sare către clienţi sau felul în care tre -
buie tratată o eventuală reclamaţie.
De exemplu, angajaţilor care răspund
la telefon li se recomandă să zâm -
bească pentru că acest lucru se poate
simţi în discuţia telefonică.

În ceea ce priveşte optimizarea
costurilor, DACOS a luat câteva decizii
ma jore, printre care amintim achi zi -
ţionarea autocarelor de mare capa ci -
tate, uniformizarea flotei din punct de
vedere al mărcii de autocare, reali -
zarea propriului service, ce face parte
din reţeaua europeană a respectivei
mărci de autocare şi deschiderea unei
staţii de alimentare cu carburant.

Perioada de criză a determinat
DACOS să intre într-o „nouă arenă
com petiţională“, adaptându-şi calitatea
ser viciilor turistice la standardele eu -
ro pene. Transportul turiştilor străini (în
spe cial din Asia) în spaţiul UE a de -

ve nit un important centru de profit pen -
tru com pania din Vâlcea şi, toto da tă,
direc ţia principală de dezvoltare în
prezent.

DACOS are astăzi un parc de 36
de autocare, a împlinit 23 de ani de
ac tivitate şi continuă să fie o firmă de
fa milie cu un management concentrat
pe gândirea neconvenţională şi liber -
ta tea de acţiune, pe implementarea
de elemente inovative, pe o viziune în
care „our customer is our king“.

Rombus Transport,
servicii de excelenţă
Rombus Transport (membru al

gru pului Eurolines) a obţinut premiul
II şi, totodată, Premiul special pentru
Po pu la ritate, fiind compania care a
primit cele mai multe voturi din partea
pu blicului.

Eurolines Romania este membru
al Organizaţiei Eurolines începând din
1997, cel mai mare grup de companii
de transport pasageri din Europa. Toţi
membrii Eurolines aplică standarde
unice de calitate în transport.

Rombus Transport asigură mij loa -
ce de transport pentru Eurolines Ro -
ma nia, având o flotă de 33 de auto -
care proprii şi 20 autocare atrase, cu
o capacitate cuprinsă între 47 şi 59
locuri.

Compania a dezvoltat permanent
noi proiecte pentru creşterea satis fac -
ţiei clienţilor şi a siguranţei transpor -
tului. Astfel, numai în ultimii doi ani,
au fost implementate cinci proiecte
im portante: sistemul integrat de mo -
nitorizare a autocarelor; training-ul
şoferilor pentru implementarea pro -
iec tului ECOeffect; proiectul servicii
de excelenţă; parteneriatul TUI - Euro -
lines - Rombus Transport; îmbună tă -
ţirea prezenţei online a companiei.

Premiile 
RPTCY 2014
Ziua Cargo a organizat în perioada 28-29 martie, la Poiana
Braşov, conferinţa anuală dedicată transportului rutier
de pasageri. Evenimentul a găzduit, în premieră, şi
prima ediţie a concursului „Romanian Passenger Transport
Company of the Year“ (RPTCY).

Sabin Ogreanu, director
executiv DACOS: 
„Ne-am concentrat
pe viziunea DACOS asupra
unui viitor construit dincolo
de limitele înguste, de zi cu zi,
ale afacerii. Această abordare
ne-a permis să privim în viitor
şi continuă să ne ofere
informaţii relevante cu privire
la nevoi şi standarde
în formare, pe care clienţii
noştri le vor dori atinse foarte
curând.“

Cristian Băciucu, director
general Rombus Transport: 
„În anul 2013, am declarat
drept prioritate a Grupului
Eurolines serviciile
de excelenţă. În acest an,
am înfiinţat un departament
de Customer Loyalty, dedicat
managementului relaţiei
cu clienţii: programe
de loializare, acţiuni punctuale
asociate anumitor ocazii
(sărbători, evenimente),
e-mailuri şi cadouri
aniversare, colectare
de feedback, preluarea
şi soluţionarea sesizărilor
şi reclamaţiilor. Principala
direcţie este asigurarea unui
nivel superior de servicii,
cu focus către satisfacţia
clienţilor.“

De la stânga la dreapta: Ovidiu Panait - Key Account Manager Iveco
România, Sabin Ogreanu - director executiv Dacos, Libor Doubek -
Area Sales Manager Iveco Bus Balcani, România, Bulgaria, Polonia,
Radu Borcescu - redactor-şef Ziua Cargo.

De la stânga la dreapta: Magda Peşu - director general Anadolu
Automobil Rom, Cristian Băciucu - director general Rombus Transport,
Radu Borcescu - redactor-şef Ziua Cargo.
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Rombus Transport este prima com -
pa nie din România care va intro duce
con ceptul claselor diferite de confort
pentru călătorii din autocare (clasa Busi -
ness şi clasa Economic). În acest sens,
opt autocare noi vor înnoi flota compa -
niei începând din luna iunie.

Printre elementele de confort
oferite pasagerilor se numără internet
wi-fi gratis, vânzarea de băuturi răcori -
toare la bord, ziare şi reviste gratuite,
prize pentru reîncărcarea dispozi ti -
velor electronice portabile, vânzarea
de cartele de telefon, posibilitatea
vizualizării on-line a poziţiei autocarului
pe site-ul companiei.

Un concept unicat pentru piaţa din
România este şi cel de agenţie mobilă.
Un autocar Rombus a fost transformat
pentru a fi utilizat ca agenţie mobilă,
dar poate fi închiriat şi firmelor pentru
organizarea de şedinţe de lucru sau
team-building-uri.

Impresionant este sistemul dez voltat
pentru fidelizarea clienţilor. Pe lân gă
cardurile cu discount, ofertele spe ciale
trimise către clienţii fideli sau cadourile
oferite cu diferite ocazii spe cia le,
compania dispune şi de un pro gram de
remediere a reclamaţiilor. Acest program
presupune inclusiv măsuri finan ciare,
prin care se asigură trans for marea
clienţilor nemulţumiţi în clienţi fideli.

De asemenea, este notabil faptul
că Grupul Eurolines a dezvoltat un
sistem de evaluare a tuturor an ga -
jaţilor prin stabilirea unor obiective
anuale individuale.

Normandia: confort,
rapiditate, seriozitate
Normandia şi-a adjudecat premiul

III şi, totodată, Premiul special pentru
Siguranţă Rutieră.

Având ca activitate de bază trans -
portul regulat interjudeţean, Nor man -

dia s-a dezvoltat respectând di rec ţiile
principale pe care şi le-a stabilit - con -
fort, rapiditate, seriozitate. Astăzi, com -
pa nia are un parc de 33 de auto care
şi 6 microbuze.

Parcul auto nou, confortul ridicat
oferit, dar, mai ales, calitatea şoferilor
au făcut ca Normandia să dezvolte tot
mai mult transportul ocazional intern
şi internaţional. Astăzi, compania are
nu meroşi clienţi inclusiv pentru trans -
portul turiştilor străini în spaţiul UE,
un segment care asigură companiei
o bună profitabilitate, dar, în acelaşi
timp, impune un nivel ridicat al calităţii
ser viciilor oferite. Practic, pe acest
seg  ment, greşelile nu sunt permise.

Un aspect impresionant este ata -
şa mentul pe care fiecare angajat Nor -
man dia şi, în special, şoferii îl au pen -
tru autovehicule. Nu de puţine ori, se
în tâmplă ca şoferii să vină la ser viciu
chiar şi în timpul liber pentru a lucra
la autocare, pentru a se asigura că
totul funcţionează perfect. În plus,
starea ireproşabilă a parcului auto face
parte din principiile Normandia, iar
compro mi surile nu sunt acceptate nici
din punct de vedere al aspectelor teh -
nice, nici din punct de vedere al cură -
ţeniei. Inter venţiile tehnice rapide sunt
asigurate şi de deţinerea propriului
atelier.

Bineînţeles, întregul personal Nor -
mandia beneficiază de programe de
instruire continuă.

Un alt segment pe care compania
îl dezvoltă este legat de turismul in -
tern, în cadrul grupului existând o
agen ţie de turism şi o pensiune turis -
ti că. Astfel, Normandia îşi propune ca
în viitor să aducă turişti străini în Ro -
mâ nia, lucrând la dezvoltarea unor
pro grame în acest sens, împreună cu
agenţii de turism din străinătate.

Normandia a prezentat în dosarul
înmânat juriului competiţiei un foarte

interesant calcul al costului pe km pen -
tru un autocar. În acest calcul au fost
incluse amortizarea, anvelopele, car -
bu rantul, ulei, asigurări, dobândă
leasing, licenţă, clasificare, ITP, impo -
zit, mentenanţă, salarii, cheltuieli indi -
rec te, precum şi alte cheltuieli, iar re -
zultatul final a fost de 4,52 lei/km.

CDI, sistem
informatic complex
Premiul special pentru Stabilitate

Financiară a fost acordat companiei
CDI. Aceasta a implementat în ultimii
ani un sistem informatic complex, ce
a dus la o creştere a controlului pe
par tea de încasări şi, totodată, oferă
o foarte bună vizibilitate în ceea ce
priveşte costurile şi performanţele fie -
cărui angajat.

Având peste 350 de autovehicule,
peste 300 curse zilnice, peste 20
milioane km parcurşi anual şi aproape
400 angajaţi (tot grupul CDI are apro -
xi mativ 1.000 angajaţi), CDI avea ne -
vo ie de un sistem care să asigure op -
timizarea activităţii operaţionale.

Soluţia aleasă a schimbat arhi tec -
tura organizatorică a firmei şi permite
astăzi accesul managementului la in -
formaţii în timp real legate de întreaga
activitate şi, de asemenea, de acti vi -
tatea fiecărui angajat sau autovehicul
în parte.

Astfel, urmărirea curselor şi înca -
să rilor se realizează în timp real şi,
toto da tă, sistemul se asigură de con -
for mi ta tea fiecărei activităţi. De exem -
plu, expirarea unui document sau
orice altă problemă tehnică ori de lega -
litate este de pistată de sistem, care
opreşte res pec tiva maşină sau şofer
de la plecarea în cursă. Totodată, prin
acest sistem se poa te realiza o eva -
luare corectă a an gajaţilor, fiind baza
pentru promovări sau penalizări.

Gala Premiilor de Transport a avut
loc vineri, 28 martie, la Poiana Braşov
(Hotel Sport).

Concursul RPTCY are menirea să
scoată în evidenţă performanţele celor
mai de succes operatori, să ofere
exem ple de bune practici şi să îmbu -
nă tăţească dialogul în interiorul aces -
tui sector de activitate.

Desemnarea câştigătorilor acestei
com petiţii a avut la bază pe de o parte
votul cititorilor Ziua Cargo, cu o pon -
dere de 50% şi pe de altă parte votul
juriului, care a analizat companiile par -
ticipante pe baza unui dosar pe care
fiecare finalist l-a completat. Votul

juriului are, de asemenea, o pondere
de 50%.

Juriul concursului a fost alcătuit
din reprezentanţi ai autorităţilor, spe -
cia lişti şi asociaţii patronale: Lucian
Şova - deputat şi secretar al Comisiei
pentru Transporturi şi Infrastructură
din cadrul Camerei Deputaţilor, Ga -
briel Ştefănescu - Inspectoratul de
Stat pentru Controlul în Transportul
Rutier, Cristian Bucur - Registrul Auto
Ro mân, George Grigore - Poliţia Ru -
tieră, Monica Virza - PwC Romania,
Marin Lepădatu - Institutul de Formare
Profesională în Transportul Rutier -
IFPTR, Ştefan Ichim - Marsh, Paul

Cranja - Autogari.RO, Eugen Costan
- COTAR, Doru Marian Crăc - FORT,
Radu Dinescu - UNTRR, Oleg Pelivan
- ANAT, Radu Borcescu - Ziua Cargo.

Criteriile care au fost luate în con -
si derare de către juriu sunt: imaginea
glo  bală a companiei; calitatea dosa -
ru lui şi a documentelor de sprijin; viziu -
nea de viitor a companiei şi a direc -
to ru lui; managementul de resurse
uma ne; ma nagementul flotei; impli ca -
rea com pa niei în apărarea intereselor
breslei.

Radu BORCESCU
radu.borcescui@ziuacargo.ro

Gabriel Pavelescu, director
general Normandia: 
„Experienţa a arătat că
autobuzele şi autocarele sunt
cele mai sigure mijloace de
transport. Elementele de
siguranţă fac astăzi ca
autobuzul să fie un mijloc de
transport mai sigur decât
trenul sau avionul, iar
autocarele din parcul
Normandia dispun de sisteme
de siguranţă de ultimă
generaţie şi conducători auto
cu experienţă atât în trafic
naţional cât şi internaţional.“

Adrian Ghişa, director general
CDI: 
„Prin implementarea noului
sistem informatic, am reuşit
creşterea semnificativă
a încasărilor, gestionarea
optimă a executării rutelor,
controlul rapid în trafic
şi organizat statistic,
creşterea satisfacţiei clienţilor
şi adaptarea dinamică
a operaţiunilor pe baza
informaţiilor din teritoriu.“

De la stânga la dreapta: Bogdan Aldea - director vânzări autocare EvoBus
România, Gabriel Pavelescu - director general Normandia, Radu
Borcescu - redactor-şef Ziua Cargo.

De la stânga la dreapta: Adrian Ghişa - director general CDI, Oana
Stoenescu - Sales Director Garanti Leasing, Radu Borcescu - redactor-
şef Ziua Cargo.
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L ucian Şova a precizat că are în
vedere acest act normativ în
paralel cu iniţiativa legislativă

privind transformarea ISCTR într-o in -
stituţie publică bugetară, în care anga -
jaţii să aibă statut de funcţionari pu -
blici. „Având în vedere problemele care
au apărut la alocările traseelor pentru
transportul judeţean şi intraju deţean şi
consecinţele lor legale, mă gândesc
se rios să lucrez în această vară la un
pr oiect legislativ privind des fi inţarea
ARR, pe care să-l propun în toamnă
me diului de afaceri şi cole gilor din Par -
lament. Cred că ARR şi-a încheiat
obiectivele pentru care a fost înfiinţată
în urmă cu mai bine de 10 ani şi con -
si der că această compo nen tă de au -
to rizare poate fi delegată către judeţe,
prin serviciile de transport ale Consiliilor
Ju deţene“, a explicat el, men ţionând
că atribuţiile care mai trebuie păstrate
la nivel central pot fi gestionate de către
Di recţia de Trans port Rutier din minis -
te rul de resort. În opinia sa, o astfel de
de cizie ar putea ge nera reduceri sem -
ni ficative de cos turi din perspectiva bu -
getului statului. „În plus, cred că ar fi
singura soluţie de natură să asaneze
din punct de vedere moral şi, poate, şi
profesional acest segment, care pare
să se de gra deze de la an la an. Cred
că lu crurile au mers mult prea departe
cu privire la cum au înţeles să-şi facă
trea ba responsabilii din ARR, tran s -
ferând imagine negativă şi nu numai
către CNMSI, iar aceste probleme nu
mai pot fi stopate cu jumătăţi de mă -
sură. În viziunea mea, la nivel de trans -
por turi locale, judeţele, poate chiar şi
re giunile ar trebui să-şi ex pri me capa -
ci tatea de organizare în core laţie di -
rec tă cu nevoile fiecărei comu nităţi, iar
din perspectiva transporturilor naţionale
- interjudeţene - cred că ar tre bui să
gă sim un răspuns la între ba rea dacă,
mă car din 2020, n-ar fi opor tun ca
trans porturile de lung par curs să fie or -
ganizate sub un anumit con trol, dar de
o factură mult mai trans parentă. Eu

cred că intervenţia statului, sub orice
formă, în accesul la piaţă al unui trans -
por tator naşte mon ştri - atât în piaţă,
cât şi din perspectiva legalităţii celor
care gestionează această problemă“,
a apreciat depu tatul PSD. 

La nivel european,
se pune accent
pe securitate rutieră
Siguranţa rutieră a reprezentat un

alt subiect abordat în cadrul confe -
rinţei. Potrivit comisarului şef de Po -
liţie, George Grigore, Şef Serviciu Sis -
te matizare, Legalitate, Transporturi şi
Control Tehnic, Direcţia Rutieră în ca -
drul IGPR, la nivel european nu se mai
pune accent pe siguranţă rutieră, ci
pe securitate rutieră, care înglo bea ză
seg mentul de siguranţă. „Secu ri tatea
rutieră se referă inclusiv la com baterea
infracţionalităţii. Mă refer în primul rând
la acele infracţiuni grave, de crimă or -
ga nizată, la trafic de per soa ne sau de

dro guri ori alte sub stanţe interzise, mi -
graţie ilegală, pro bleme de patrimoniu
naţional. Anul trecut au fost desfăşu -
ra te la nivel eu ro pean patru acţiuni
(sub egida MACO - Multi Agency Con -
trol Operations), care s-au desfăşurat
şi în România, cu implicarea tuturor
au torităţilor sta tu lui. Toate organismele
de control ale sta tului trebuie să se
afle în acelaşi punct, iar scopul nu este
neapărat co er citiv, ci preventiv“, a
subliniat George Grigore. 

Concret, în cadrul acţiunilor MACO,
par ticipă, pe lângă toate direc ţiile Po -
li ţiei - Rutieră, Crimă organizată, Inves -
ti garea Fraudelor - şi celelalte or ga -
nisme de control ale statului, pre cum
ISCTR, Inspectoratul General al Poliţiei
de Frontieră (dacă activităţile se des -
fă şoară undeva în zona trecerii de fron -
tieră), Inspectoratul General pen tru
Imi grări, Garda Financiară, Vama.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

GHID INTELIGENT DE REDUCERE A COSTURILOR

ARR ar putea
fi desfiinţată
Autoritatea Rutieră Română (ARR) s-ar putea desfiinţa,
ca urmare a unui proiect de lege pe care deputatul PSD
Lucian Şova a anunţat că îl are în vedere în perioada
următoare. Anunţul a fost făcut cu ocazia conferinţei destinate
pieţei de transport persoane organizate de revista Ziua Cargo
în perioada 28-29 martie la Poiana Braşov (Hotel Sport) sub
titlul „Ghid Inteligent de Reducere a Costurilor“.

Evenimentul organizat de revista Ziua Cargo, care a avut ca punct central
Gala Premiilor de Transport Pasageri, s-a încadrat în Campania pentru un
Transport Civilizat şi a reunit cele mai importante companii de transport
persoane din România. Printre temele dezbătute cu ocazia conferinţei s-au
numărat soluţii pentru protejarea în faţa „drepturilor de autor“ impuse
companiilor de transport persoane, combaterea pirateriei, metode de
reducere a consumului de combustibil şi de eficientizare a activităţii de
service, tehnicile de motivare a şoferilor precum şi tendinţele legislative
privind transportul de pasageri. Din paginile următoare puteţi afla mai multe
informaţii privind aceste subiecte.

George
Grigore

Lucian 
Şova
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A şa cum precizam şi în nu mă -
rul din martie al revistei, în
aceas tă perioadă transpor ta -

torii de persoane sunt vizaţi de trei
insti tuţii, care pretind sume reprezen -
tând drepturi de autor, iar acţiunile în
in stanţă par a fi trase la indigo. Este
vor ba despre UPFR - Uniunea Pro du -
că torilor de Fonograme din România,
UCMR-ADA - Uniunea Compozitorilor
şi Muzicologilor din România - Aso cia -
ţia pentru Drepturi de Autor şi
CREDIDAM - Centrul Român pentru
Ad  ministrarea Drepturilor Artiştilor In -
terpreţi. Sumele imputate unei singure
firme pot ajunge la sute de mii de lei
în condiţiile în care 400 de companii
au fost deja date în judecată, iar pen -
tru alte 800 se pregătesc dosarele.
Prin cipiul este simplu: dacă difuzezi în
au tovehicule muzică sau alte produse
aflate sub incidenţa drepturilor de au -
tor, trebuie să plăteşti pentru ele.

Problema este că procesele inten -
tate (unele deja pierdute de trans por -
tatori) nu s-au axat pe faptul că res -
pec tivii operatori ar fi difuzat efectiv
ceva, ci, pur şi simplu, pe faptul că
au to vehiculele sunt dotate cu sistem
audio.

Să vedem, însă, ce spun trans -
por tatorii despre experienţa proprie,
ce au făcut patronatele şi ce discuţii
au fost purtate cu reprezentanţii auto -
rităţilor.

Sabin Ogreanu,
director executiv
DACOS: 

„Am plătit, în luna februarie a anu -
lui trecut, 140.000 de lei către UPFR

- organism de gestiune co lec tivă
desemnat de Oficiul Român al Drep -
turilor de Autor drept colector al remu -
neraţiilor cuvenite producătorilor de
fonograme. Imediat după pronun ţare,
am fost somaţi, de această dată de
UCMR-ADA, un alt organism de ges -
tiune colectivă a drepturilor patri mo -
niale, care susţine că trebuie să colec -
teze de la noi «drepturile de autor de
opere muzicale». Practic, fiecare sen -
tin ţă definitivă este utilizată de alte
«or ganisme» acreditate ORDA, pentru
un câştig ulterior. Este firesc să plătim
drepturi conexe dreptului de autor. Mă
întreb, însă, de ce? În situaţia în care
DACOS nu şi-a dorit vreodată să difu -
zeze în autocare opere muzicale, ci
filme... În acest sens, am încheiat în
urmă cu 6 ani un contract cu un repre -
zen tant al unui mare concern, pentru
a difuza filme în autocare. Din nefe -
ri cire, chiar dacă în contractul nostru
se specifică faptul că nu avem voie să
difuzăm decât operele acoperite de
această «umbrelă», acest lucru nu a
fost suficient în instanţă. Mai mult, prin
contractul semnat de noi, ne-a fost
garantat faptul că «...licenţa acordată
prin prezentul contract, în tot sau în
par te, nu încalcă vreun drept de autor
deţi nut de terţe persoane». Am pierdut
la Înalta Curte, pentru că judecătorii
au considerat că este suficient ca au -
to vehiculul să fie dotat cu radio pentru
a plăti drepturi de autor. Nu ne-a ajutat
nici apărarea potrivit căreia am men -
ționat în fişa postului faptul că şoferul
nu are voie să utilizeze aparatura au -
dio-video montată la bordul autoca -
re lor noastre. Din păcate, chiar dacă
ne apărăm cu profesionalism, nu ne
putem bate cu o astfel de atitudine.
Deşi există prevederi legale şi proce -
duri foarte precise cu privire la con -
sta tarea încălcării drepturilor de autor,
în 22 de ani de activitate nu ne-a fost
întocmit nici măcar un proces-verbal
de către inspectorii de specialitate.
Acest fapt nu împiedică însă orga nis -
mele de gestiune colectivă să ne soli -
cite sume impresionante. Ne ju decăm,
în prezent, cu UCMR-ADA pen tru

aproximativ 400.000 lei. Este foarte
im portant ca noi, transportatorii, să
adoptăm o poziţie comună, pentru că,
practic, ne-a fost «suspendat» dreptul
la opţiune. Cu alte cuvinte, şi dacă
ascultăm muzică, şi dacă nu ascultăm,
suntem buni de plată. Pe de altă parte,
nu putem nici măcar negocia tarifele,
iar lucrul acesta mă sperie. Altfel spus,
peste noapte vom afla că suntem buni
de plată şi va trebui să plătim. Din
aceste motive, anul trecut în august,
am transmis către UCMR-ADA o adre -
să, prin care am solicitat eliberarea
unei «Licenţe de utilizare a muzicii în
scop ambiental». Această licenţă ne
costă aproximativ 800 de lei în fiecare
lună, chiar dacă la bordul autobuzelor
DACOS nu se difuzează «muzică
ambientală». 

În opinia mea, este normal să
achităm drepturile colectate de
UCMR-ADA sau UPFR atâta vreme
cât NOI dorim această prestaţie mu -
zicală la bordul autobuzelor, auto ca -
relor sau taximetrelor pe care le de ţi -
nem. DACOS a ales să difuzeze filme
în autobuzele sale, însă acest lucru nu
a fost suficient în instanţă. Şi... a tre -
buit să plătim. Pentru un serviciu de
care nu am beneficiat. În aceste con -
diţii, dreptul la opţiune, la libera ale -
ge re, a dispărut.“

Daniel Micu, director
general Atlassib: 

„Suntem şi noi implicaţi în aceste
pro cese. Ne apropiem de suma de
600.000 lei. Experienţa noastră este
con trară optimismului, legea se aplică
dis creţionar în favoarea acestor orga -

nis me pentru simplul fapt că deţii astfel
de aparate la bord. În cazul nostru,
in stanţele nu au ţinut cont nici măcar
de faptul că autocarele circulă numai
10% din timp pe teritoriul ţării noastre.
Calculul s-a făcut per total, deci plătim
şi pentru perioadele petrecute în afara
ţării. Interesant este că în Germania
nu se plăteşte aşa ceva.“

Adrian Făgăraşi,
administrator Cento
Trans:
„Ne confruntăm şi noi cu o situaţie

asemănătoare cu UCMR-ADA. Am
de pus deja un răspuns la reclamaţia
lor, potrivit căruia a deţine un aparat
radio nu te obligă să-l şi foloseşti. Avo -
caţii noştri au găsit un caz similar în
Italia, unde implicat era un cabinet
me dical care utiliza un astfel de aparat
pentru a face comunicări către pa -
cienţi. Există o hotărâre dată de o in -
stanţă din Italia, care arată că simpla
de ţinere nu te obligă să şi foloseşti
apa ratul radio. Noi avem maşini clasi -
fi cate categoria I cu aparate de radio,
pe care le folosim însă pentru ghid -
sunt microfoane wireless pentru care
ra dioul poate fi folosit pe post de
amplificator. Cred că este o abordare
99% câştigătoare.“

Cristian Danciu,
reprezentant Grup
Atyc: 

„Nouă ni se cer în jur de 3.200.000
lei. Am invocat la Tribunalul Bucureşti
două excepţii. Prima este excepţia
teri torială, pentru că suntem o socie -
tate cu sediul în Târgovişte. Instanţa
a respins-o pe motiv că operele mu -
zi cale sunt ascultate şi de călătorii din
Bu cureşti pe traseul Târgovişte-Bucu -
reşti. A doua excepţie ridicată se referă
la faptul că am cerut avocatului UCMR
să prezinte contractele muzicologilor
şi compozitorilor, aranjorilor de text,
pe care reclamanta îi reprezintă, însă
acesta a arătat că îi reprezintă pe toţi,
ori nu este normal să plătim remu ne -
raţii pentru toţi muzicologii şi com po -
zitorii, în condiţiile în care nu se poate
dovedi că muzica şi textele lor sunt di -
fuzate de către noi în scop ambiental.
În aproape toate cazurile, se fac apă -

rări pe ideea că, deşi există instalaţie
audio, nu rezultă de nicăieri că se folo -
seşte, deoarece pasagerii apelează
la servicii de transport pentru a se
deplasa dintr-o localitate în alta, nu
pen tru a asculta muzică. În acest
sens, în actualele tarife de transport,
nu este calculat costul pentru difu za -
rea de muzică. Tarifele ar trebui ma -
jo rate în cazul achitării de taxe supli -
men tare pentru difuzare de muzică,
aspect nedorit de publicul călător, care
poate nici gratis nu ar dori să bene fi -
cieze de acest serviciu în timpul călă -
toriei, darămite cu bani.

În plus, instanţele ordonă efec tua -
rea de expertize tehnice auto şi conta -
bile, care să lămurească şi să sta bi -
leas că numărul de maşini clasificate,
ast fel încât să se poată determina cu
exa ctitate cuantumul remuneraţiilor
da torate. Cu toate acestea, nicio ex -
per tiză nu ar putea demonstra faptul
că un autovehicul care este dotat cu
radio-cd îl foloseşte în timpul călă to -
riei.“

Vasile Ştefănescu,
preşedinte COTAR:

„Am făcut demersuri la Guvern cu
privire la această problemă. În plus,
am depus o adresă pentru modificarea
Legii 8/1996. Alineatul 1 ar trebui să
aibă următorul conţinut: «Nu se con -
si deră comunicare publică a unei ope -
re în sensul prezentei legi cea rea li -
za tă în incintele mijloacelor de
trans port de orice fel, chiar dacă aces -
tea sunt deschise publicului larg sau
în care se află persoane, indiferent
de numărul acestora. De asemenea,
nu este considerată comunicare publi -
că aceea realizată în spaţiile din auto -
gări, aerogări şi spaţiile cu destinaţii
de primire a pasagerilor din porturi».
Menţionez că la Iaşi am câştigat în
cazul unei societăţi de taximetrie. Ulte -
rior, am fost abordaţi de companii
foarte mari de profil din toată ţara. Prin
dotare, însă, cele mai multe companii
de taximetrie nu deţin radio-casetofon.
Pe de altă parte, în mare parte, tarns -
por tatorii nu difuzează opere muzicale
către călători, ci doar ştiri. Scrie unde -
va că trebuie să plătim pentru a ascul -
ta o ştire? De ce trebuie să ascultăm
opere muzicale dacă avem radio?

Solicit unitate între COTAR cu FORT
şi UNTRR pe aceste proiecte co mu -
ne.“

Doru Marian Crăc,
preşedinte FORT:

„Printre cele 400 de firme acţionate
în judecată este şi firma mea. Trebuie
să încercăm să modificăm legislaţia,
în sensul că în criteriile de clasificare
să dispară radio, casetofon şi alte for -
me de difuzare ale acestor opere mu -
zicale. Suntem sprijiniţi de RAR în
acest sens.“.

Cristian Bucur, Şef
Departament
Omologări Individuale
şi Inspecţii Tehnice
din cadrul RAR: 

„Am fost implicaţi în acest război,
care nu este al nostru. Avem o poziţie
neu tră, dar nuanţată. Am reuşit să
facem instanţele să înţeleagă faptul
că nu putem să le punem la dispoziţie
ra poartele de verificare, care repre -
zen tau o cantitate imensă de docu -
men te. Am primit deja un răspuns fa -
vo rabil din partea unui judecător, în
acest sens. În sfârşit, am mai explicat
că existenţa unui certificat de clasi fi -
care sau faptul că RAR l-a emis nu
înseamnă că acel autobuz circulă şi
că pasagerii beneficiază de instalaţia
audio. O soluţie pe care am agreat-o
cu transportatorii este să modificăm le -
gislaţia. Din punctul meu de vedere,
în criteriul de clasificare trebuie să ră -
mâ nă obligatorie instalaţia de sono ri -
zare, ţinând cont de faptul că ghidul
şi şoferul trebuie să dispună de mi cro -
fon, dar nu neapărat şi existenţa unui
radio.“

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

GHID INTELIGENT DE REDUCERE A COSTURILOR

Putem ocoli „capcana“
drepturilor de autor?
Capcana drepturilor de autor a fost pe larg analizată în cadrul
conferinţei organizate de revista Ziua Cargo la sfârşitul lunii mai.
Câteva dintre firmele acţionate în judecată pentru plata drepturilor
de autor au participat la eveniment şi au acceptat să prezinte
experienţa proprie.
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P rin prezenţa sa la conferinţă,
Iveco Bus a făcut cunoscute
atri butele/valorile sale puter -

nice: durabilitatea, tehnologia, costu -
rile totale de proprietate (TCO) şi un
maxim de valoare pentru client în ceea
ce priveşte calitatea, confortul, desig -
nul şi profitabilitatea. Iveco Bus s-a
axat pe eficienţa transportului de pasa -
geri, pe accentul pus pe tehnologie şi
pe importanţa Total Cost of Ownership
(TCO). Strategia Iveco constă în mini -
mizarea componentelor individuale
ale costurilor, care sunt de competenţa
producătorului autovehiculului, pentru
a satisface pe deplin nevoile pieţei do -
minate de o concurenţă tot mai mare.

Crossway Pro şi
Crossway LE City 
Iveco Bus a prezentat la eveni ment

două autobuze noi - Crossway LE City
Euro VI, varianta cu podea coborâtă,
omologată pentru traficul urban şi
interurban şi Crossway Pro Euro VI,
au tovehiculul ideal pentru un mediu
care necesită proprietăţile unui auto -
buz interurban şi cele ale unui autobuz
turistic. Seria noului Crossway Euro
VI permite soluţii flexibile pentru diferite
tipuri de transport, cum ar fi transportul
urban, interurban şi transportul şcolar.
Autovehiculul îşi demonstrează ver -
sa tilitatea prin trei lungimi diferite (10,8
m, 12 m şi 13 m) şi cinci variante. De
ase menea, tranziţia la Euro VI a per -

mis o îmbunătăţire semnificativă a con -
fortului pasagerilor, prin reducerea zgo -
motului în interior cu mai mult de
jumătate. Acum, postul de conducere
din Crossway Euro VI este considerat
de către operator ca fiind „cel mai bun
spaţiu de lucru ergonomic pentru
şofer”. A fost mărit cu 10 cm în lungime
prin prelungirea consolei din faţă a ca -
roseriei. Ergonomia spaţiului de lucru
pentru şofer a fost îmbunătăţită şi cu
un tablou de bord nou şi scaun pivotant
pentru şofer, cu rotire la 65 de grade.

Noile motoare
Euro VI 
Cea mai recentă serie a Iveco Bus

este dotată cu noi motoare Euro VI,
dezvoltate de către societatea FTP
Industrial şi îmbunătăţite continuu pen -
tru a corespunde cât mai bine nevoilor
clientului. Motoarele actuale, Tector şi
Cursor Euro V EEV au fost înlocuite
cu noile motoare Tector 7 şi Cursor 9
Euro VI, cu o capacitate mai mare (la
Tector a fost mărită de la 5,9 la 6,7
litri şi la Cursor de la 7,8 la 8,7 litri).

Spre deosebire de Cursor 8,
motorul Cursor 9 Euro VI utilizează
cea mai nouă generaţie a instalaţiei
de injecţie de tip Common Rail, am -
pla sată sub capacul chiulasei. În ceea
ce priveşte respectarea regulamen tu -
lui privind clasa de emisii Euro VI,
aceste motoare utilizează tehnologia
HI-e SCR (High Efficiency SCR), un
sistem patentat de către societatea
FPT Industrial. Curăţarea este asigu -
rată integral prin procesul de tratare
ulterioară a gazelor de evacuare în
spatele motorului care, în consecinţă,
nu trebuie să folosească recircularea
ga zelor de evacuare (EGR). Alte îm -
bu nătăţiri includ modernizarea şi op -
timizarea cutiilor de viteze şi greutatea
redusă a autovehiculelor, ceea ce per -
mite o reducere a consumului de com -
bustibil, în comparaţie cu Euro V, cu
5 - 10% (în funcţie de model şi de tipul
de utilizare).

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

GHID INTELIGENT DE REDUCERE A COSTURILOR

Iveco Bus, accent
pe economie
„Niciodată n-a fost atât de uşor să economiseşti combustibil” -
acesta a fost motto-ul sub care Iveco Bus s-a prezentat în calitate
de partener principal al revistei Ziua Cargo în organizarea
Conferinţei destinate transportului de pasageri şi a Concursului
Romanian Passenger Transport Company of the Year 2014.

Dealeri Iveco Bus
în România

- Briari's Ind Bucureşti, Craiova,
Râmnicu Vâlcea, Cluj Napoca

- Euro Viaggi Bucureşti
- Indcar Sf. Gheorghe
- Astra Bus Arad

Gama Iveco Bus
EURO VI

- Urbanway: 10,5-18 m, 23-39 locuri
- Crossway

* Crossway Low Entry City - 10,8-
13 m, 30-37 locuri

* Crossway Low Entry Line - 10,8-
13 m, 37-49 locuri

* Crossway Pro - 10,8-13 m, 37-49
locuri

- Magelys - 12,2-12,8 m
- Minibuse şi şasiuri Daily
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O bligativitatea echipării auto -
ve hi culelor cu motoare Euro
VI reprezintă un lucru foarte

bun pentru mediu, dar şi transportatorii
au avantajele lor.

„Maşinile echipate cu ultima ge ne -
raţie de motoare, Euro VI, au un con -
sum mai mic de combustibil, emisii de
gaze reduse, au o eficienţă crescută şi
o fiabilitate ridicată. Un alt aspect im -
portant este faptul că intervalele de
ser visare au crescut foarte mult faţă
de modelele anterioare“, a precizat
Bogdan Aldea, director vânzări auto ca -
re EvoBus România. Un element
impor tant ce ajută la scăderea consu -
mu lui este echiparea maşinii cu o cutie
de viteze automată. Deşi în trecut, se
spunea că acest tip de cutie mai de -
gra bă creşte consumul, modelul actual
pro mite nu numai să facă economie,
dar şi să schimbe treptele exact în
momentul potrivit.

Predictive Powertrain
Control 
Programul Predictive Powertrain

Control (PPC) este un produs nou, prin
care maşina primeşte informaţii despre
geografia terenului care urmează să
fie parcurs. De exemplu, în momentul
în care se ajunge în vârful unei rampe
şi aparent este necesară schimbarea
într-o treaptă de viteză inferioară, dar
acest lucru nu se justifică pentru că ur -
mează imediat o coborâre, maşina pri -
meşte comanda şi acţionează în
conse cinţă. „Am testat sistemul PPC
într-o zonă plină de dealuri, întâi în
modul automat, normal, apoi cuplând
PPC. Diferenţa de consum între cele
două probe a fost de 4 litri, în minus,
pentru maşina care foloseşte PPC“, a
spus Radu Borcescu, redactor-şef Ziua
Cargo. 

Practic, noul sistem oferă posi bi li -
tatea pentru toţi şoferii să obţină un

con sum optim de carburant, bene fi ciind,
totodată, de confortul oferit de mo dul
automat de schimbare a vitezelor.

Factorul uman
Daimler lucrează în permanenţă şi

la îmbunătăţirea performanţelor umane,
cu impact direct asupra costurilor înre -
gis trate de firmele de transport.

„Punem accent foarte mult pe şco -
la rizarea şi perfecţionarea şoferilor,
oferim cursuri de condus economic, în
siguranţă. Dar nu doar consumul este
câş tigul în urma unui curs. O maşină
con dusă corect, bine întreţinută, va
avea reduceri şi pe partea de reparaţii
şi pe partea de întreţinere. Să nu uităm
şi de reducerile care se pot face pe

partea de frânare şi de anvelope în
cazul unui şofer bine pregătit“, a arătat
Bogdan Aldea.

Astfel, Daimler a lansat sistemul
Fleet board pentru monitorizarea flo te -
lor.

„Fleetboard este un sistem care,
pe lângă poziţionarea în timp real al
maşinii, oferă informaţii despre modul
cum a fost exploatată aceasta. Există
o notă care se acordă şoferului, care
ţine cont de mulţi factori, inclusiv de
ca tegoria de drum. Fiecare notă are
nu meroase date în spate, oferind infor -
ma ţii despre eventualele greşeli de
exploatare şi modalităţi de îmbunătăţire
a stilului de conducere a şoferilor“, a
afir mat Bogdan Aldea.

Una dintre companiile care au be -
ne ficiat de avantajele acestui sistem
este Atlassib, reuşind să amelioreze
sti lul de condus al şoferilor săi, fapt ce
a condus la economisirea de com -
bustibil.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

GHID INTELIGENT DE REDUCERE A COSTURILOR

EvoBus, soluţii
de eficientizare
Costurile cu combustibilul reprezintă un parametru foarte
important, alături de costurile de întreţinere şi reparaţii ale
unei maşini. EvoBus a lansat, o dată cu modelele Euro VI,
sisteme menite să asigure reducerea acestor costuri.

E venimentul s-a bucurat de pre -
zenţa a peste 130 de re pre -
zen tanţi ai firmelor de trans -

port persoane din ţară.

De la ciocan
la laptop
Pornind de la unul dintre cele mai

fiabile autobuze care a circulat pe şo -
selele din România, Isuzu MD 27, re -
prezentanţii Anadolu au reamintit că
exploatarea vehiculelor nu înseamnă
doar trasee, ci şi vizite în service.

„Indiferent dacă este vorba de
revizie sau o reparaţie minoră, aceasta
trebuie făcută. Atât pentru întreţinerea
cât şi pentru exploatarea cores pun -
ză toare sunt necesare unelte, dar şi
oameni pregătiţi“, a precizat Tudor
Şerban, PR Anadolu Automobil Rom.

Un alt model, respectat şi astăzi
de utilizatorii săi, este Turquoise Euro
3, un autocar cu o influenţă electronică
destul de mică şi o mecanică, ce a
con vins mulţi transportatori. Şi Tur quo -
ise Euro 4 a adus o evoluţie nota bilă.
Autocar de 4 stele, dotat cores punzător
cerinţelor de la acele momente.

„Aceasta este maşina pentru care
testerul a început să aibă aceeaşi
importanţă precum cheia fixă, cheia
tubulară sau ciocanul. Era primul
vehicul din familia Isuzu la care nu
mai era posibilă intervenţia teh nică
fără asistenţă pe partea elec tronică.
A fost lansat într-un moment în care
s-au cerut norme de poluare mai
drastice, iar aparatura de control a
motorului, de control a noxelor, trebuia
calibrată şi avut grijă ca maşina să
funcţioneze în parametri normali“, a
explicat Tudor Şerban.

Euro 5 EEV
sau Euro 6
Paşii au fost făcuţi rapid de către

Isuzu, dar corect, astfel, confortul şi si -
guranţa s-au instalat „ca acasă“ în noul
Visigo. Acesta oferă iluminare interioară
cu leduri, tapiţerii din piele, instalaţie
performantă de aer con di ţionat, sistem
de frânare cu discuri pe toate roţile, dar
şi sistem anti-patinaj (ESP) şi anti-blocaj
al roţilor (ABS). Fa bricat la uzinele
Anadolu Isuzu Oto motiv Sekerpinar din
Turcia, Isuzu Visigo are o platformă
tehnică în parte comună cu cea folosită
de autobuzul Isuzu Citibus. Modelul
proaspăt lansat în România este dis -
po nibil cu două mo torizări: Isuzu de 5,2
litri, ce dez voltă 204 CP şi respectă
norma de poluare Euro 5 EEV, sau
motorizarea Cummins de 6,7 litri, cu o
putere de 254 CP, ce se încadrează în
norma de poluare Euro 6. Visigo dis -
pune de o capacitate de transport stan -
dard de 37 + 1 + 1 locuri, dotările in te -
rioare ale acestuia rivalizând cu cele
mai im por tante nume din domeniul au -
to  ca relor, iar confortul interior se situea -
ză la standarde ridicate.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

GHID INTELIGENT DE REDUCERE A COSTURILOR

Isuzu a dezvelit noul Visigo

Tudor Şerban, PR Anadolu
Automobil Rom:

„Am întâlnit două direcţii ale utilizatorilor. Unii care priveau
cu scepticism noile tehnologii şi alţii care admiteau că este
necesar laptopul în orice garaj, că este necesar testerul
pentru a cunoaşte ce se întâmplă cu maşina. Şi astfel am
ajuns la o concluzie: cei care au fost prieteni cu maşinile lor

şi le-au dat un tester au venit mult mai rar în service decât cei care au spus
«las’ că merge şi aşa».“

Daniel Micu, director general Atlassib:
„Am montat un sistem Fleetboard pe 10 maşini noi, automate, fără să spun
şoferilor despre asta. Aceştia au susținut că noile maşini consumă mult,
fiecare mergând în stilul lui timp de 2 luni. După ce le-am prezentat şoferilor
rezultatele, s-a raportat o economie de combustibil de 2 l/100 km.“

Anadolu Automobil Rom a lansat în România noul autocar
Isuzu Visigo, cu ocazia Conferinţei Ziua Cargo „Ghid Inteligent
de Reducere a Costurilor“, desfăşurată în perioada
28-29 martie la Poiana Braşov (Hotel Sport).

Isuzu Visigo
Dimensiuni 9.560/2.454/3.368 mm
(lungime/lăţime/înălţime): (cu AC)
Ampatament: 4.660 mm
Consolă faţă: 1.890 mm
Consolă spate: 3.010 mm
Ecartament faţă: 2.012 mm
Ecartament spate 1.751 mm
Înălţime interioară: 1.950 mm
Masă maximă admisă: 14.000 kg
Masă proprie: 8.890 kg
Spaţiu de bagaje: 5,5 mc
Motor: Cummins Euro 6 

turbodiesel common-rail
Cilindree: 6.700 cmc
Suspensii: integral pneumatice
Putere maximă: 254 CP la 2.100 rpm
Cuplu maxim: 1.000 Nm la 

1.200 - 1.600 rpm
Cutie de viteze: 6+1, manuală ZF 

6 AS 1010 BO

Radu Borcescu, 
redactor-şef Ziua Cargo:

„A fost un adevărat spectacol să mergem cu autocarul în modul automat
şi PPC şi să observăm acţiunea pe care o ia autocarul în faţa rampelor
şi în coborâri. În faţa unei rampe căreia nu-i vezi capătul, maşina începe
să accelereze, nu schimbă treapta de viteză şi reuşeşte până sus
să se încadreze în viteza inferioară setată, lăsând apoi în coborâre autocarul
să recupereze viteza din inerţie. La coborâre, este lăsată pe modul liber sau,
în funcţie de lungimea pantei, se poate cupla cutia de viteze, turaţia şi viteza
fiind menţinute din inerţie, rezultând astfel un consum instant zero“.
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L a evenimentul organizat la se -
diul Atlassib din Sibiu au par -
ti cipat Daniel Micu, director ge -

neral al companiei, Oprea Carabulea
şi Ilie Carabulea Jr., în timp ce din
par tea Mercedes-Benz au fost pre -
zenţi Boris Billich, CEO şi preşedinte
Mer ce des-Benz România, Deniz
Kuluhan, di rector vânzări şi marketing
Evobus, şi Bogdan Aldea, director
vânzări au to care Evobus România.

Transport business
class cu Euro VI
Aceste zece autocare sunt primele

din seria Euro VI livrate de pro du că -
torul german în România, în condiţiile
în care reprezentanţii companiei sibi -
e ne au menţionat că, din acest an,
vor testa şi un nou segment de piaţă,
cu pretenţii mai ridicate. „Lansăm cu
a ceastă ocazie serviciul «Atlassib Pre -
mium», care va aduce ceva deosebit
pe piaţa transportului internaţional de
persoane. L-am gândit ca un concept
de transport «business class». În alte
ţări din UE, acest concept a fost deja
implementat şi porneşte de la ideea
pe care o oferă companiile aeriene
pen tru «business class»: oferim inter -
net wireless în autocar, servicii supli -

mentare cum ar fi un minibar la bord,
un însoţitor de bord care se ocupă de
confortul pasagerilor şi care oferă
asistenţă pe toată perioada de călă -
torie“, a afirmat Daniel Micu. Pentru
acest tip de transport, unul dintre cele
10 autocare livrate dispune de o con -
figuraţie mai specială, oferind un con -
fort sporit pasagerilor. Acesta va cir -
cu la pe rutele care leagă România de

nordul Italiei, fără ca tarifele să fie mo -
d ificate. „Deocamdată nu discutăm de
alte tarife, vom merge pe aceleaşi ta -
rife care sunt acum pe cursele de linie.
Sperăm că românii vor aprecia cali -
ta tea şi vor fi şi dispuşi să plătească
pen tru aceasta“, a precizat Daniel
Micu. Modelul Tourismo pentru busi -
ness class este echipat cu 44 de locuri
(faţă de 53 cât au celelalte 9 vehicule
livrate) de tip Softline şi dispune, prin -
tre altele, de o mică bucătărie.

Piaţa de transport 
Flota Atlassib, care numără, în

prezent, 60 de autocare noi din totalul
de 205 (dintre care 178 în proprietate),
deserveşte 35 de rute din 13 ţări ale
Uniunii Europene. Reprezentanţii
com paniei afirmă că numărul pasa -
ge rilor a început din nou să crească
după recesiunea din 2010 - 2012. „În
2013, am avut o creştere uşoară faţă
de 2012 şi, din ce vedem pe primele
două luni şi jumătate, tendinţa de creş -
tere se menţine şi anul acesta. Am în -
registrat o majorare de 4-5% a nu -
măru lui de pasageri“, a concluzionat
Daniel Micu, subliniind că ofertele
com paniilor aeriene de tip „low-cost“
nu mai reprezintă o ameninţare pentru
transportatorii rutieri. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Atlassib continuă
achiziţiile
Atlassib a investit 2,5 milioane de euro în 10 autocare
EURO VI Mercedes-Benz Tourismo. Flota a fost livrată
la sfârşitul lunii martie.

Daniel Micu, director general Atlassib:
„Deschidem drumul autocarelor Euro VI în România. Împreună
cu EvoBus şi Mercedes Benz, lansăm aceste prime unităţi
Euro VI, care vor arăta în Europa că şi societăţile de transport
din România sunt capabile să se adapteze normelor europene
şi să ofere servicii nu numai de calitate şi siguranţă, dar şi cu
un impact puternic asupra protejării mediului“.

Bogdan Aldea, director vânzări
autocare Evobus România:

„Am avut o senzaţie de déjà vu: în fiecare an, în această
perioadă, de cinci ani încoace, ne revedem cu prietenii noştri
de la Atlassib. E deja o tradiţie să ne întâlnim anual pentru
genul acesta de livrare. Primele maşini Euro VI le livrăm
către Atlassib, care, practic, reprezintă imaginea noastră în

România. Am făcut împreună teste pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor
oferite clienţilor, dar şi pentru un control mai bun al activităţii“.

C um poate arăta suma costu -
rilor pe care le poate implica
un contract de leasing? Este

o întrebare la care ar fi bine să ştie
răspunsul managerul unei companii
de transport şi, mai mult decât atât,
ar trebui să fie dispus să dea răs pun -
sul corect orice finanţator. Totuşi, acest
lucru nu este întotdeauna valabil.

„Aş vrea să reflectaţi, ori de câte
ori primiţi o ofertă de finanţare, nu
numai la componenta dobândă. Există
comisioane de analiză, comisioane
de risc, comisioane lunare, taxe logis -
tice, alte comisioane... Toate la un loc
creează, de fapt, oferta financiară“, a
afirmat Oana Stoenescu, subliniind
faptul că ofertele Garanti Leasing sunt
transparente încă de la început. 

Atenţie la penalităţi,
kilometri...
Ea a atras atenţia transportatorilor

să evalueze costurile adiţionale, care
este posibil să nu fie clare într-o primă
ofertă financiară. „Şi aceste costuri adi -
ţio nale se regăsesc mai târziu, în con -
tract. Mă refer, de exemplu, la pe na -
lităţile de neplată, un aspect care, iniţial,
nu pare foarte interesant. În anu mite
si tuaţii, este posibil ca rata să nu poată
fi plătită la timp, iar pe na lităţile de ne -
plată să se transforme în costuri neluate
în calcul în mo mentul în care a fost de -
cisă investiţia. De asemenea, există
clau ze în ceea ce priveşte depăşirea
kilometrilor - mai ales la rezilierea de
contracte şi în leasingul operaţional.
Este foarte posibil ca, la sfârşitul
contractului de leasing operaţional, de
exemplu, să con stataţi că autovehiculul
a depăşit nu mărul de kilometri prevăzut
în con tract, ceea ce se traduce în comi -
sioa ne suplimentare.“

Directorul de vânzări Garanti Leas -
ing a ţinut să scoată în evidenţă in clu -
siv elementele care trebuie urmărite în
privinţa condiţiilor de asi gurare. „Nu am
în vedere neapărat costul asi gu rării.
Atunci când ne oprim asupra unei
anumite variante, trebuie luată în cal -
cul şi franşiza. Iniţial, dorim un cost cât
mai mic al asigurării, aştep tând cea mai

bună cotaţie, dar, uneori, uităm să luăm
în calcul franşiza sau eve ni men tele pe
care asigurarea nu le acoperă“, a mai
explicat Oana Stoe nes cu. Ea a precizat
că la achiziţia unui autovehicul în
leasing, dacă asi gu rarea se face prin
firma de leasing, co taţia obţinută este
valabilă pe întrea ga durată a contrac -
tu lui de leasing, prin poliţe multianuale,
nu numai în pri mul an. „Există foarte
multe com pa nii care folosesc brokeri
interni sau colaboratori. Aparent, aceştia
obţin cotaţii mai bune, dar, anual, aceste
cotaţii se actualizează conform gradu -
lui de evenimente/accidente. Leasing -
ul oferă o umbrelă în acest sens, astfel,
de la începutul contractului, co ta ţia se
stabileşte pentru toată perioa da de 4-
5 ani. Ar fi interesant de com parat suma
totală a ratelor.“

... şi la rata reziduală 
În fine, valoarea reziduală este un

alt element important de luat în calcul.
„Multe companii îşi doresc ca rata
leas ingului să fie cea mai mică şi fo -
losesc, în acest context, tot felul de
arti ficii, inclusiv stabilirea unei valori
reziduale de 20%. Dar trebuie ţinut
cont de faptul că această valoare rezi -
duală e purtătoare de dobândă pe toţi
cei 4 ani pe care îi presupune con -
tractul de leasing, ceea ce generează
o majorare a costurilor totale. În plus,

la încheierea contractului, când aceas -
tă ultimă rată (n.r. valoarea reziduală)
va trebui plătită, cash-flow-ul com pa -
niei va fi afectat.“ 

De menţionat că pentru a depăşi
perioadele dificile, finanţatorii pot veni
cu soluţii care să nu implice costuri su -
pli mentare pentru firmă. „Este foarte
important să fie comunicate din timp
problemele din business chiar în
momentul producerii acestora. În cash-
flow-ul unei firme, pot exista se zonalităţi
sau anumite evenimente neprevăzute,
care, la un moment dat, pot crea plăţi
suplimentare, ce pot afecta capacitatea
companiei de a plăti ratele de leasing.
Dacă acest lu cru se comunică din timp,
există soluţii precum amânarea ratelor,
fără a fi im pli cate penalităţi de plată. În
plus, există soluţii de restructurare sau
chiar cesiunea contractelor, în cazul in
care aces tea nu mai pot fi susţinute de
fir ma care a contractat leasingul. Toate
acestea salvează costuri. Ultimul sfat:
aş vrea să analizaţi cum vă înţelege
finanţatorul, cât de rapid răspunde so -
li citărilor dumneavoastră şi cum vă con -
siliază atunci când îi adresaţi între bări.
Sunt elemente de bază pentru a
beneficia de o soluţie corectă de fi -
nanţare“, a concluzionat directorul de
vânzări Garanti Leasing.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

GHID INTELIGENT DE REDUCERE A COSTURILOR

Costurile din spatele
dobânzii de finanţare
Primul lucru la care ne uităm atunci când vine vorba despre
finanţare este dobânda. Există, însă, o serie de alte costuri ascunse
la prima vedere. Despre aceste elemente care pot influenţa în mod
direct succesul investiţiilor a vorbit, în cadrul conferinţei Ziua
Cargo, Oana Stoenescu, director de vânzări Garanti Leasing.

„Încercaţi să
diversificaţi riscul
pe finanţator, aşa
cum şi
finanţatorii
diversifică riscul
pe clienţi.“ 

Oana
Stoenescu
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A utobuzul Trituro cu o cap a ci -
tate de 57 de locuri are la bază
modelele Mercedes Sprinter şi

Volskwagen Crafter şi se încadrează
în normele de poluare Euro VI. Proiectul
pentru construirea acestui autobuz are
la bază nevoia pe care a generat-o
licitaţia de atri buire a curselor limitrofe
Bucureştiului. „Iniţial, am produs autobu -
zul urban Trituro cu 31 de locuri. Dar,
în prima variantă a caietului de sarcini
AMTB, se obţineau 3 puncte cu 30 de
locuri şi 6 puncte pentru autovehiculele
cu peste 50 de locuri, motiv pentru care
am decis să depăşim acest prag“, ne-a
declarat Ilie Comuşi, directorul ge ne ral
C&I Eurotrans XXI. Tot în acest prim
caiet de sarcini erau prinse punctaje
diferite pentru autobuzele electrice, cele
cu motor Euro VI şi cele cu motor Euro
V. Ulterior, s-a ajuns la cerinţa „minim
Euro V“. „Acest fapt l-am privit cu o oa -
re care supărare, pentru că aveam un
pro iect destul de avan sat de autobuz
electric“, a adău gat Ilie Comuşi.

Trituro 50+
Potrivit lui Dorian Igescu, director

executiv C&I Eurotrans XXI, pentru
construirea modelului Trituro cu peste
50 de locuri s-a plecat de la carcasa
de bază a autobuzului cu 31 de locuri,

TRITURO

Românii ştiu să ofere
calitate la un preţ bun
Un proiect cel puţin ambiţios, care a adus în prim plan un
autobuz urban de 57 de locuri, realizat într-un timp record...
pentru că totul, pornind de la proiectare şi ajungând la ultima
fază de producţie, a fost realizat fără greşeală. Rezultatul
a dus, potrivit directorului general C&I Eurotrans XXI,
Ilie Comuși, la un raport imbatabil calitate/preţ.

TRITURO CITY 84
Putere: 160 CP
Viteză maximă: 90 km/h (limitată

electronic)
Masă proprie: 4.400 kg
Masă totală: 8.400 kg
Axe (1/2/3): directoare/motoare roţi

duble/roţi duble
Suspensie axe (1/2/3): arcuri

parabolice/pneumatică/pneumatică
Locuri: 57+1 (12 scaune + 45 în

picioare)
Dotări: Aer condiţionat, încălzitor

suplimentar, monitorizare video,
sistem electronic informare
pasageri.

Conf. dr. ing. Viorel Mateescu,
Universitatea Politehnica Bucureşti -

Facultatea de Transporturi:
„Trituro este un minibus capabil să transporte 57 persoane
(pe scaune şi în picioare), cu o masă proprie de numai 4,5 t
(realizând astfel o valoare excelentă pentru coeficientul de
tară) şi o formulă de tracţiune 6×2/2, puntea a doua fiind

punte motoare. Este construit pe baza unui șasiu echipat Mercedes, integrat
armonios într-o structură portantă realizată din profile din oţel inoxidabil,
structură care a trecut cu succes proba de răsturnare impusă de normele în
vigoare. Constructorul, firma C&I Eurotrans XXI, continuă astfel, cu o
realizare remarcabilă, tradiţia de fabricant de autobuze a ţării noastre.“

În partea din spate, podeaua
este coborâtă pentru accesul
persoanelor cu dizabilităţi.

Răzvan Măgureanu, director tehnic
C&I Eurotrans XXI:

„Este construit după norme europene, respectă toate
cerinţele, a trecut toate testele de la RAR, răsturnare,
stabilitate dinamică, stabilitate laterală (28 de grade), frânare,
cu filmări şi fotografii, atât pe poligonul de la Merișani, cât şi
pe cel al RAR şi în laboratorul de încercări. Omologarea

pentru acest autobuz a durat aproximativ 2 luni.“
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care a fost ranforsată şi întărită, grosi -
mea ţevii rectangulare a fost crescută. 

„Am adaptat maşina de bază, cea
de 30 de locuri, am realizat calcule,
stu dii, cercetări, probe. Au fost mon -
ta te două punţi, fiecare cu portanţă
de 3,5 t, provenite de la maşina de 5 t.
Acesta a fost un artificiu foarte im -
portant, crescând astfel portanţa. În
proiectul original, Trituro avea tot două
punţi, dar provenite de la maşina de
3,5 t. Acestea pot fi deosebite uşor
du pă faptul că punţile de la maşina
de 5 t au roţi duble, iar cele care provin
de la cea de 3,5 t au roţi simple. Se -

cretul stă în modul în care fabrica C&I
a realizat montajul punţilor, a sus pen -
siei pneumatice (provenită de la VB
Air Suspension din Olanda, fiind a -
grea tă şi de către VW şi Mercedes).
Toate piesele montate sunt «surori»,
originale, nu există nepotriviri din acest
punct de vedere. Puntea 3 a fost co -
man dată identic cu puntea 2, com -
pletă, cu tot cu grup. Astfel, în cazul
unei defecţiuni a punţii 2, acestea pot
fi «rotite» în service, rezolvându-se în
plus şi problema frânării. Ambele punţi
au ABS şi frânează corespunzător,
fiind cuplate la calculatorul maşinii.

Sta bilitatea este unul dintre punctele
forte ale lui Trituro, fiind ştiut că o ma -
şină cu trei axe este mai stabilă decât
una cu două, iar în ceea ce priveşte
con sumul, stăm foarte bine, pe mo -
delul Mercedes înregistrându-se valori
de 10-12 l/100 km“, a afirmat Dorian
Igescu. Acest model de Trituro este
oare cum modular, pentru că, până la
un punct al producţiei, se poate alege
dacă maşina va fi una turistică sau
una urbană de 57 de locuri. Trans -
porta torii se pare însă că sunt foarte
interesaţi de varianta cu 57 de locuri,
care oferă un raport mult mai bun al
costurilor pe călător. 

Realizare în timp
record
În fabrică a fost o mobilizare gene -

rală pentru realizarea acestui proiect.
Tot atelierul a fost împărţit în puncte
de lucru - carcase sudate, vopsitorie,
tapiţeri, mecanici, aproximativ 100 de
oameni punând suflet în realizarea
autobuzelor. „Proiectarea şi prototipul
s-au realizat în două săptămâni, în
următoarele două s-a redactat pro -
iectul de bază şi apoi s-a pornit cu
Seria 0. Ulterior, au intrat în flux 65 de
maşini, fără oprire. Fiecare din tre cele
65 de autobuze realizate până acum
a fost «păstorit» de mine, per sonal.
Dacă am reuşit cu acestea, lu crurile
vor merge bine“, a conchis Dorian
Igescu. 

Conform oficialilor C&I Eurotrans
XXI, sunt deja comenzi pentru modelul
Trituro şi pentru următoa rele luni.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

„S untem dedicaţi pieţei din
România, care devine
pen tru Alstom un centru

specializat şi de export pentru pieţele
Po wer şi Transport în Europa de Est.
Com pania este prezentă pe piaţa ro -
mâ nească de peste 20 de ani, în spe -
cial în energie şi transport. Ne propu -
nem să dezvoltăm afacerea în regiune
prin tehnologie şi un nivel înalt de spe -
cia lizare, în cadrul unor proiecte im -
por tante“, a declarat Gilbert Porcherot,
pre şedintele Alstom România. 

Planuri de extindere
Cu aproximativ 1.050 de angajaţi

în centrele de producţie şi birourile din
Bucureşti, Alstom România are în
vedere extinderea echipei, prin an ga -
ja rea de ingineri cu un înalt nivel de
pre gătire în următorii trei ani. Inginerii
ro mâni oferă deja suport tehnic de
spe cialitate în întreaga lume, în cadrul
unor proiecte precum: ECS (Environ -
mental Control Systems) - design, pla -
ni ficare, implementare - NMS
(Network Management Solutions) - in -
te grare, dezvoltare de software şi
testare - şi contribuie la dezvoltarea
unor sisteme computerizate (teh no lo -
gie pentru reţele inteligente) pentru
jucători importanţi de pe pieţele ener -
getice din Europa, Africa şi Orientul
Mijlociu, oferind, de asemenea, servicii
în şantier. Alstom îşi propune să dez -
volte acest centru regional în principal
pentru divizia NMS - Network Manage -
ment Solutions - şi, în acest scop, va
recruta până la 50 de ingineri IT cu

un înalt nivel de pregătire în următorii
trei ani. De asemenea, compania do -
reşte să investească în pregătirea per -
sonalului său, pentru a deveni un
centru regional şi în domeniul sem -
na lizării, în Transport. 

Alstom în România
Principalele proiecte Alstom aflate

în desfăşurare în România sunt: lu -
crările la instalaţia de desulfurare a
Uni tăţii 4 a termocentralei Rovinari,
pre cum şi la instalaţiile de desulfurare
ale Unităţilor 1 şi 2 ale termocentralei
Cra iova II (în sectorul Power), con trac -
tul de mentenanţă pentru metroul din
Bucureşti, semnat cu Metrorex în 2004,
cu o durată de 15 ani, contrac tele cu

CFR pentru segmentul Coşla riu-Mi că -
sa sa - electrificare, furnizare de energie
elec trică, telecom, pentru segmentul
Si meria-Vinţu de Jos - elec trificare, tele -
com, sistem de informare a călătorilor,
precum şi pentru seg men tul km 614-
Curtici - electrificare, semnalizare,
ERTMS (Sistemul Euro pean de Mana -
ge ment al Traficului Feroviar) nivel 2,
GSM-R (în sectorul Transport) şi rea -
bilitarea staţiei elec trice Mănăştur de
110/20/10 kV şi a staţiei electrice Tulcea
Vest de 400 kV (în sectorul Grid).
Alstom este un furnizor tradiţional de
echi pamente, ser vicii, soluţii integrate
şi proiecte com plexe pentru clienţii săi
din Ro mâ nia, centrale electrice şi clienţi
in dustriali, în domeniul producerii şi
trans  portului energiei, precum şi trans -
portului feroviar. 

Alstom Transport este un furnizor
cheie de sisteme de semnalizare în
Ro mânia, oferind soluţiile pentru siste -
mul feroviar ERTMS (Sistemul Euro -
pean de Management al Traficului
Feroviar) către CFR S.A. şi servicii de
men tenanţă către Metrorex. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Alstom dezvoltă
afacerea locală într-un
centru regional
Alstom derulează în România, în prezent, opt proiecte
importante, printre care se află contractul semnat
cu Metrorex în 2004, valabil timp de 15 ani, sau lucrările
la instalaţiile de desulfurare la Unitatea 4 a termocentralei
Rovinari.

Gilbert Porcherot,
preşedintele Alstom România:

„Alstom şi-a construit un business solid în România, o piaţă
strategică pentru Grup. Suntem dedicaţi pieţei locale de 20
de ani şi am dezvoltat în acest timp o afacere impresionantă
în toate sectoarele noastre de business - Power, Transport şi
Grid. Ne dorim să creştem acest business, cu ajutorul

experienţei şi pregătirii tehnice de care dispun echipele noastre din
România“.

Dorian Igescu, director executiv C&I
Eurotrans XXI:

„Nu este un furgon transformat, este o maşină de pasageri.
Este un autobuz. Are o caroserie auto-portantă, care se
suprapune peste șasiul de bază, urmând toate instrucţiunile
pe care le indică Mercedes sau Volkswagen în manualul
carosierului.“

Toate scaunele au prindere
laterală în 4 şuruburi, ceea ce
oferă o siguranţă mai mare
călătorului, dar şi o uşurinţă în
curăţarea podelei de către
operator.

Trituro a trecut din
„prima” proba de
stabilitate laterală (28°).

În prezent, clientul vine, vede, alege, se
pregăteşte caroseria auto-portantă şi puntea
suplimentară, iar când soseşte şasiul, se face
doar montajul, care durează câteva zile.
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acea perioadă, o procesiune în Joia
Mare pornea de pe vârful Muntelui
Măs linilor, se oprea în Grădina Getsi -
mani, intra în Oraşul Vechi prin Poarta
Leilor şi urma aproximativ aceeaşi rută
ca şi cea curentă către Biserica Învierii
Domnului. Dar nu existau opriri. În se -
colul 8, ruta mergea prin dealul vestic,
cu pornire din Grădina Getsimani, con -
tinuând pe la presupusa casă a lui
Caiafa pe muntele Sion, apoi pe la
Hagia Sofia, considerată situl Prae to -
rium-ului şi terminându-se la Biserica
Mor mântului. 

Opririle Crucii au început să ca -
pe te mai multă importanţă în literatura
de voţională şi, în consecinţă, să fie
mar cate pe Via Dolorosa în secolul
14, pe parcursul următoarelor şase
secole fiind supuse multor controverse
şi negocieri. Abia în secolul 19 s-a
ajuns la un acord în privinţa primei,
celei de-a patra, a cincea şi a opta.

În mod ironic, descoperirile arheo lo -
gice din secolul 20 indică faptul că
tra seul timpuriu al Viei Dolorosa de
pe dealul vestic era de fapt o cale mai
realistă.

Căderile
Opririle curente sunt parte bazate

pe un parcurs circular organizat de
Fran ciscani în secolul 14. Prima şi a
doua oprire comemorează eveni men -
tele din timpul întâlnirii lui Iisus cu Pilat
din Pont, amintind de judecarea şi
biciuirea Mântuitorului şi, mai târziu,
de discursul Ecce Homo, atribuit de
Evanghelia lui Ioan lui Pilat. La faţa
lo cului, există trei biserici romano-ca -
to lice datând din secolul 19, care-şi iau
numele de la aceste evenimente. 

Deşi nu există vreo menţiune pri -
vind acest lucru în Evangheliile cano -
nice, tradiţia populară spune că Iisus
s-a împiedicat de trei ori pe Drumul
Crucii, această credinţă reflectându-se
în identificarea a trei opriri în locurile
unde se presupune că s-ar fi întâm -
plat. Prima cădere este reprezentată
de Oprirea a treia, lângă Capela Ca -
to lică Poloneză construită de către ca -
tolicii etnici armeni din Polonia în se -
colul 19. Cea de-a doua cădere este
reprezentată de Oprirea a şaptea, la
o intersecţie majoră, lângă o capelă
Franciscană, construită în 1875. A tre -
ia cădere - a noua Oprire - nu este si -
tua tă chiar pe Via Dolorosa, ci la
intrarea Mănăstirii Ortodoxe Etiopiene
şi a Mănăstirii Ortodoxe Copte a Sf.
Anton, care formează împreună „aco -
pe rişul” structurii subterane a Capelei
Sfânta Elena din Biserica Sfântului
Mormânt. 

Întâlnirile
Patru opriri comemorează întâl ni -

rile dintre Iisus şi alte persoane; una
dintre ele este menţionată în Evan -
ghe lia sinoptică, o a doua este pre -
zentă în toate Evangheliile, o alta doar

în Evanghelia lui Luca, iar celelalte
două numai în tradiţia populară. 

Noul Testament nu face nicio men -
ţiune în legătură cu vreo întâlnire a
lui Iisus cu mama sa, pe drumul către
crucificare, dar ea este prezentă în
tradiţia populară. Aceasta este cea
de-a patra oprire, la un oratoriu ar me -
nesc catolic de secol al 19-lea (1881).
Cea de-a cincea oprire se referă la
episodul biblic în care Simon din
Cyrene cară crucea lui Iisus pentru o
vre me, fapt menţionat în cele trei
Evan ghelii sinoptice, dar nu şi în cea
după Ioan. Aici se află Capela lui Si -
mon din Cyrene, o construcţie fran cis -
ca nă din anul 1895. 

O legendă medievală romano-
catolică spune că Sfânta Veronica l-a
întâlnit pe Iisus pe Drumul Crucii şi
i-a şters sudoarea de pe faţă cu un
văl pe care s-ar fi imprimat imaginea
Mântuitorului, deşi în Biblie nu este
pre zent niciun element al acestei le -
gen de. Vălul Sfintei Veronica este con -
si derat o imagine a Mântuitorului îna -
inte de Crucificare şi este distinct faţă
de Giulgiul de la Torino, care reflectă
o imagine post-Crucificare. A şasea
oprire comemorează această întâlnire,
marcată prin construcţia, la sfârşitul
secolului 19, a Bisericii Chipului Sfânt
şi a Sfintei Veronica. 

Cea de-a opta Oprire aminteşte
de episodul descris de către Evaghelia
du pă Luca în cadrul căruia Iisus a
întâlnit femeile mironosiţe şi s-a oprit
pentru a spune câteva cuvinte. Locul
curent este marcat prin Mănăstirea
Or todoxă Grecească a Sfântului Ha -
ra lambie. 

Biserica
Învierii Domnului
Biserica Sfântului Mormânt, denu -

mi tă de ortodocşi a Învierii, este situată
pe locul Golgotei, dealul Calvarului,
unde a fost crucificat Iisus Hristos şi
include şi locul unde se presupune că
a fost înmormântat. Biserica a fost

C alea porneşte de la Fortăreaţa
Antonia şi ajunge până la Bi -
se rica Sfântului Mormânt - de -

numită de ortodocşi şi Biserica Învierii
Domnului, ridicată pe locul unde se
crede că ar fi fost Golgota, dealul Cal -
varului Crucificării şi al Mormântului.

Acoperind o distanţă de apro xi ma -
tiv 600 m, calea este în prezent un
important loc de pelerinaj creştin. Ruta
actuală a fost stabilită în secolul 18 şi
este marcată astăzi de nouă Opriri
(„staţii”) exterioare ale Crucii; începând
din secolul 15, au fost stabilite pai -
spre zece opriri, cele cinci „supli men -
tare” fiind situate în interiorul Bisericii
Învierii. 

Punctul de pornire al Drumului
Crucii este Fortăreaţa Antonia, cazar -
mă construită în jurul anului 19 d.H.
de către Irod cel Mare şi numită după
protectorul acestuia, Marc Antoniu.
For tăreaţa a fost construită la extre -
mi tatea Estică a celui de-al doilea zid
al oraşului, în partea de N-E a oraşu -
lui, în apropiere de Muntele Templului.
În mod tradiţional, s-a crezut că îm -
pre jurimile au devenit mai târziu locul
în care a fost Praetorium-ul, unde a
fost dus Iisus să-l întâlnească pe Pilat.
Totuşi, un istoric şi scriitor de la sfâr -
şi tul secolului 1, Iosif, precizează că
guvernatorii romani, atunci când ve -
neau la Ierusalim, stăteau în palatul

lui Irod şi îşi exercitau îndatoririle de
ju decată pe pavajul din imediata sa
apropiere. Acelaşi Iosif spune că pa -
latul lui Irod se află pe dealul vestic,
Ora şul de Sus, acesta fiind chiar des -
coperit în 2001 într-un colţ al citadelei
Porţii Jaffa. Astfel, arheologii conchid
că în secolul 1, Praetorium-ul - reşe -
din ţa guvernatorului (Praetor) se afla
pe dealul vestic, şi nu la Fortăreaţa
An tonia, în partea opusă a oraşului. 

Istorie şi legendă
Primele mărturii privind o rută de

pelerinaj corespunzând evenimentelor
biblice datează din era bizantină. În
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DDrruummuull  CCrruucciiii
„Via Dolorosa” - Calea Durerii, a suferinţei, este o stradă
alcătuită din două segmente, în Oraşul Vechi al Ierusalimului,
considerată a fi calea urmată de Iisus, purtându-şi crucea
către locul de execuţie.
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încă din secolul 4 cel mai important
loc de pelerinaj pentru creştini, iar as -
tăzi este şi sediul Patriarhului Grec-
Or todox din Ierusalim, adăpostind de
asemenea ramuri ale Ortodoxiei Esti -
ce şi Orientale şi ale Romano-Cato li -
cilor. 

În secolul 2, situl era un templu
păgân, deşi anumiţi cronicari au sus -
ţinut că după crucificare a devenit un
loc de veneraţie creştină. Primul îm -
pă rat creştin al Romei, Constantin, a
co mandat în anul 345 ca templul să
fie înlocuit de o biserică. Se crede că
în timpul construcţiei, mama sa, Elena,
ar fi redescoperit Adevărata Cruce şi
Mormântul. 

Biserica lui Constantin a fost con -
struită, de fapt, sub forma a două
biserici interconectate deasupra celor
două locuri sfinte, incluzând o bazilică
(Martyrium), un atrium cu coloane
(Triportico), cu locul tradiţional de cru -
ci ficare într-un colţ şi o rotondă, denu -
mită Anastasis (Învierea), care conţine
rămăşiţele unei încăperi săpate în
stân că, pe care Elena şi Macarius au
iden tificat-o ca fiind locul înmormântării
lui Iisus. 

Această clădire a fost afectată de
un incendiu în anul 614, când Imperiul
Sasanid a invadat Ierusalimul şi a cap -
tu rat Adevărata Cruce, dar în 630
împăratul Heraclius a recucerit şi a
re con stru it biserica. După capturarea
Ie ru  salimului de către arabi, a rămas
lăcaş creştin, musulmanii iniţial prote -
jând si turile creştine din oraş. În 1009,
califul Al-Hakim bi-Amr Allah a ordonat
dis tru gerea completă a bisericii ca
parte a unei campanii anti-creştine în
Pa lestina şi Egipt. Daunele au fost

extinse, numai câteva părţi ale bisericii
supra vie ţuind. Europa Creştină reac -
ţio nează prin expulzarea evreilor şi
cru ciade. Ur mează negocieri între
Impe riul Bizantin şi Califul Ali az-Zahir
- fiul lui Al Hakim -, acesta din urmă
ac ceptând reco n struc ţia şi rede co ra -
rea bisericii - lucru care se întâmplă
în 1048, finanţată fiind de Împăratul
Con stantin IX Mono ma chos şi de
Patri arhul Nicephorus din Con stan ti -
no pole. Totuşi, o reconstrucţie totală
ar fi fost mult peste resursele dis po -
 ni bile. Noua construcţie s-a con centrat
pe rotondă şi pe clădirile din jur, dar
bazilica a rămas în ruine. O vreme,
Ieru salimul a tot schimbat stăpânii
(fati mizi şi turci loiali califului din Bag -
dad), până la sosirea cruciaţilor, în
1099. 

Anterior se zvonise că o aşa zisă
„cisternă” de sub bazilică ar fi fost locul
unde Elena a găsit Crucea, iar cru -
ciaţii, încercând să ajungă la această
locaţie, au descoperit parte a ruinelor
templului lui Hadrian, decizând să
trans forme acest spaţiu într-o capelă
de dicată Sfintei Elena. Cruciaţii au
înce put să renoveze biserica în stil ro -
man, renovările unind capelele ante -
rioare sub un singur acoperiş. 

După ce situl trece prin multe stă -
pâ niri şi avarii, mai ales din cauza
neglijării, restaurări extinse au avut
loc în 1555, sub controlul fran cis ca -
nilor. Apoi, un incendiu afectează situl
în 1808, având loc reconstrucţii în
1809-1810, în stil otoman-baroc.
Decoraţiile de marmură ale Mor mân -
tului rămân însă cele din 1555. 

Domul curent datează din 1870 şi
a fost restaurat în 1994-1997. 

Golgota şi Sfântul
Mormânt 
Stânca unde a fost ridicată Crucea

Mân tuitorului (cea de-a douăspre ze cea
oprire a Crucii) se află acum în in teriorul
Bisericii Sfântului Mormânt. Prin cipalul
altar de aici aparţine Bise ricii Greco-
Or to doxe, iar stânca poate fi văzută,
prin panouri de sticlă, de ambele părţi
ale altarului, sub acesta fiind o gaură
unde se spune că ar fi fost înfiptă Cru -
cea. Romano-Catolicii (Franciscani) au
un altar în partea laterală - Capela Ba -
terii în Cuie a Mântuitorului pe Cruce
(cea de-a un sprezecea oprire). La stân -
ga altarului, către Capela Ortodoxă,
este o statuie a Fecioarei Maria, despre
care se spune că ar fi făcătoare de mi -
nuni. În apropiere se află şi a 13-a oprire
a Crucii, locul în care Iisus a fost coborât
de pe Cruce, trupul său fiind aşezat pe
Piatra Ungerii, uns şi înfăşurat în giulgiu. 

Rotonda este situată în centrul com -
p lexului, sub cea mai mare dintre cele
două domuri ale bisericii, aşa cum arată
în urma renovărilor din seco lul 19. În
cen trul Rotondei se află Ae di cu lul, care
con ţine Sfântul Mor mânt. Aces ta are
două încăperi, prima adă postind Piatra
În gerului, care se crede că este un frag -
ment al lespezii ce a fost folosită pentru
închiderea Mor mântului, iar a doua -
Mormântul în suşi, protejat cu o placă
de marmu ră. 

Biserica Ortodoxă, cea Romano-
Ca tolică şi cea Armeană Apostolică de -
ţin toate drepturile asupra inte rio ru lui
Sfân tului Mormânt, toate trei co mu nită -
ţile celebrând aici zilnic Sfânta Liturghie. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Miracolul Luminii
Sfinte a Învierii

În dimineaţa Sâmbetei Mari,
Sfântul Mormânt este controlat
minuţios, să nu existe nimic
în interior care ar putea produce foc,
apoi se sigilează, după care se
deschid porţile pentru credincioşi,
Patriarhul venind şi el la biserică.
Când soseşte momentul, este
dezbrăcat de podoabe, controlat
de şeful poliţiei şi de câţiva
reprezentanţi musulmani să nu aibă
surse de foc asupra sa, apoi intră
în Sfântul Mormânt, unde se roagă
şi aşteaptă Darul Luminii
Dumnezeieşti. Pe care, de fiecare
dată îl primeşte, aducându-l în
Cămara Îngerului, unde aprinde două
mănunchiuri a câte 33 lumânări -
numărul anilor Mântuitorului. De aici,
Lumina Sfântă se răspândeşte
cu repeziciune printre cei prezenţi,
iar simbolul ei mai departe, în
întreaga lume, alături de tradiţionalul

HRISTOS A ÎNVIAT!

R aportul prezintă experienţa a
peste 100 de autorităţi locale
şi a 40 experţi în domeniul

achiziţiei publice pentru parcuri de au -
tobuze, oferind o imagine de ansam -
blu cuprinzătoare asupra tehnologiilor
şi opţiunilor de combustibili pentru auto -
buze ecologice, care există în pre zent
pe piaţă sau sunt în faza de testare.

În contextul experienţelor autori tă -
ţilor locale şi individuale, raportul fur ni -
zează o evaluare sistematică a 17 diver -
se opţiuni tehnologice şi de com bustibili,
care include performanţe de mediu,
dezvoltarea pieţei, costuri şi alte aspecte
practice legate de auto buzele descrise.

Publicat în cadrul proiectului Clean
Fleets, raportul are ca obiectiv să asis -
te autorităţile publice şi operatorii de

parcuri de vehicule în implementarea
Di rectivei pentru Vehicule Ecologice şi
a chiziţia sau luarea în leasing a unor
ve hicule ecologice şi eficiente ener -
getic.

În scopul de a susţine activitatea
spe cialiştilor din domeniul achiziţiilor,
s-a pus un deosebit accent pe expe -
rien ţa individuală din diferite oraşe,

au torităţi locale şi operatori de trans -
port public.

Ing. Doina ANASTASE
Responsabil proiecte URTP

Autorităţile locale și operatorii de transport împărtăşesc
experienţa în achiziţia de vehicule ecologice

Promovarea vehiculelor
ecologice
Tehnologia vehiculelor ecologice cunoaşte o dezvoltare
rapidă, ceea ce face dificilă cunoaşterea soluţiilor disponibile
de combustibili şi tehnologii de către autorităţi şi operatorii
de transport; în acest sens, noul raport despre autobuze
ecologice, publicat de proiectul „Clean Fleets“ finanţat de UE,
poate fi de mare folos.

Proiectul Clean Fleets asistă autorităţile
publice şi operatorii de parcuri de
vehicule care au licitaţii, pentru atingerea
unor standarde mai ridicate ale
performanţelor energetice şi de mediu ale
vehiculelor de transport public rutier, prin

furnizarea sistematică a unor informaţii de actualitate, prin ateliere şi sesiuni
de instruire organizate în Uniunea Europeană.
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Perioada este favorabilă
pentru călătorii şi aventuri

ca-n poveşti. Şi în plan profesional
se întrevăd momente de revigorare a
relaţiilor de lucru, materializate în
realizarea unor proiecte complexe în
echipă. Călătoriţi mult, pe distanţe
foarte lungi. Încercaţi să alternaţi
drumurile de serviciu cu cele de
relaxare.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Apar situaţii tensionate în
relaţii, însă nu pe termen

lung. Dispuneţi de resurse fizice, dar
mai ales psihice, pentru a rezolva şi
cele mai dificile conflicte, de orice
natură ar fi ele. Concentraţi-vă
atenţia pe investiţii în plan personal,
legate de proprietăţi sau educaţia
copiilor. Călătoriţi moderat.
Conduceţi cu prudenţă.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Se întrevăd realizări
importante în plan

profesional, marcate de
colaborări bune cu partenerii de
afaceri. Şi în plan personal lucrurile
stau foarte bine: relaţii noi, idile
romantice. Călătoriţi mult în special
în scopuri profesionale. Purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă şi
respectaţi toate regulile de circulaţie. 

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Ofertele de lucru vin ca
pe bandă rulantă, iar pentru

faptul că munciţi cu drag şi spor,
rezultatele încep să se simtă şi în
plan financiar. Dar nu numai în plan
profesional aveţi rezultate bune.
Este, de asemenea, o perioadă
propice în plan personal: manifestaţi
interes pentru noutăţi, pentru
călătorii. Circulaţi cu prudenţă.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Noi dimensiuni ale
relaţiilor în plan personal îşi

fac simţită prezenţa. Dar pentru că în
plan profesional lucrurile se
accelerează în această perioadă, vă
îndreptaţi atenţia aproape în mod
exclusiv pentru afaceri şi investiţii.
Călătoriţi moderat. Conduceţi cu
prudenţă şi purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Perioada atrage realizări
deosebite pe plan

profesional şi financiar. De
asemenea, sunt favorizate proiectele
creative. Multe drumuri, multe
colaborări, multe contracte. Aveţi un
tonus fizic şi psihic de invidiat. Totuşi,
nu ignoraţi posibilitatea instalării unei
stări serioase de stres. Odihniţi-vă şi
conduceţi cu prudenţă.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

În plan profesional, se
întrevăd o mulţime de

colaborări şi proiecte de lucru în
echipă. Este o perioadă aglomerată
şi în plan personal, marcată de
evenimente spectaculoase. Profitaţi
la maximum de frumuseţea acestor
momente şi evitaţi conflictele de
orice natură. Călătoriţi foarte mult.
Aveţi grijă în trafic.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Este o perioadă un pic
cam stresantă, dar starea

fizică şi psihică bună vă ajută să
treceţi cu bine peste dificultăţi. În plan
profesional, lucrurile nu stau grozav,
dar nu va dura foarte mult acest lucru.
Călătoriţi destul de mult. Conduceţi cu
prudenţă. Purtaţi întotdeauna centura
de siguranţă şi nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie. 

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Profitaţi de orice ocazie
care se iveşte în plan

profesional. Veţi înregistra succese
notabile în plan financiar. Şi în plan
personal lucrurile vor merge grozav.
Atenţie în trafic însă: conduceţi cu
prudenţă! Se întrevăd riscuri mărite
pe fond de grabă sau neatenţie.
Purtaţi centura de siguranţă şi
respectaţi viteza legală.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Este o perioadă extrem
de liniştită. Fie este prea

multă rutină, fie ţineţi lucrurile foarte
bine sub control. Se întrevăd o serie
de proiecte solicitante, cărora le veţi
face faţă cu brio. În plan financiar
veţi înregistra mari succese.
Călătoriţi moderat. Aveţi grijă în
trafic: nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Realizările profesionale şi
romantismul în relaţie sunt

elementele cheie ale perioadei.
Profitaţi de starea de spirit bună de
care dispuneţi şi puneţi în aplicare
proiectele pe care le vizaţi de multă
vreme. Călătoriţi moderat. Aveţi grijă
la volan: conduceţi cu maximă atenţie
şi nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Aveţi multe idei în
această perioadă, pe care

le puteţi pune în aplicare. Nu va fi
complicat pentru că dispuneţi de o
mare putere de convingere şi abilităţi
crescute de comunicare. Veţi călători
foarte mult, în special în scopuri
profesionale. Atenţie în trafic:
conduceţi cu prudenţă şi purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

15 aprilie - 15 mai 2014






