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H aideți să ne așezăm împreună
la o masă rotundă imaginară
și să schițăm portretul trans -

por tatorului român de succes. Acesta
are bineînțeles o flotă nouă de cami -
oa ne și angajați fideli, care părăsesc
firma doar la pensie. Că doar patronul
le dă salarii mari, că are de unde. Rata
profitului ar trebui să fie una ponderată,
pentru că este concurență mare în
acest domeniu - să spunem de aproxi -
mativ 10%. Ce spuneți? Exagerez! A -
tunci să acceptăm că suntem în pe ri -
oa da post criză și să ne mulțumim cu
5%. Cum? Nici 3% rata profitului?

Să ne întoarcem cu picioarele pe
pământ - un transportator român de
suc ces are o flotă care, în parte, con -
ți ne camioane noi, dar și unele mai
vechi, ieșite din perioada de leasing
(e chilibrul între ele este delicat și esen -
țial), angajații sunt mai degrabă nemul -
țu miți din punct de vedere al salariilor
și, de altfel, există o rotație destul de
ri dicată a personalului (în special a șo -
ferilor), iar rata profitului este de apro -
xi mativ 0,99% (variațiile sunt extrem
de mici).

Știu, lucrurile nu arată prea bine
când le pui pe hârtie. Te întrebi, în mod
justificat, unde mai este succesul?

În mașina scumpă cumpărată în
2007 sau 2008? În cel mai bun caz,
a ceasta este privită ca o achiziție ex -
tra vagantă. Unii chiar sunt uimiți de
faptul că au putut da atâția bani pe o
mașină, cu doar 6-7 ani în urmă.

Atunci poate vila cochetă construită
la marginea orașului? Nu sunt puțini
cei care își fac cruce și mulțumesc di -
vinității că au făcut-o atunci când încă
mai puteau face acest pas.

Nici salariul patronului, care este
administrator și director general al
com paniei, nu pare a fi un indicator al
suc cesului. Dacă stabilește un cuan -
tum ridicat al acestuia, profitul primește
o lovitură din care s-ar putea să nu își
mai revină, așa minuscul cum e.

Paradoxal, marele succes al unei
firme de transport este atunci când
aceasta este capabilă să își plătească
in tegral salariile, facturile la furnizori
și, mai ales, dările la stat. Este o mân -
drie reală și justificată ca, la fiecare fi -
nal de an, să poți spune: „Sunt curat
din punct de vedere fiscal, am plătit
toate datoriile și firma este profitabilă!”

Dar totuși, 1% rata profitului pare
aproape un joc la ruletă. Orice defec -
țiu ne neprevăzută, orice greșeală a
unui angajat, un accident, chiar și o
țea vă care se sparge la vila construită
în epoca prosperă pot arunca firma în
zona periculoasă.

Se mai poate face ceva? Poezia
o știm pe dinafară - controlul strict al
tu turor costurilor, recrutarea cu grijă a
an gajaților, verificarea clienților...

Poate este momentul ca expeditorii
și clienții finali să recunoască că au
mers prea departe. Să stabilescă la
uni son tarife care să asigure sta b i li -
tatea celor care le transportă mărfurile.
Adică, să le spună transportatorilor
care nu sunt de succes: „nu mai mer -
gem cu voi pentru că aveți prețuri prea
mici, dați țepe la furnizori, faceți eva -
ziu ne și salariile sunt plătite cu luni de
zile întârziere sau deloc”. Să recu noaș -
tem cu realism că este puțin pro babil
să se întâmple acest lucru.

Statul ar putea ajuta ac cep tând
stabilirea unui tarif minim sau cost
minim pentru transport. Știu, aceasta
ar fi o măsură anticoncurențială și aici,
la noi, suntem foarte atenți cu ase -
menea lucruri.

Și dacă tot vorbim de Stat, a apărut
pe site-ul Ministerului Transporturilor
un pachet de legi privind examinarea
personalului implicat în transporturi
(atestatele pentru persoane desem -
na te, șoferi etc). Se propune ca fiecare
examinator să primească 10 lei pentru
fiecare candidat, net. Nu vă ridicați de
pe scaune, nu este cazul să vă ener -
vați. Și până acum primeau această
sumă - unii dădeau mai mult, alții mai
puțin, unii la „alb”, alții într-un plic...

Practic, nu se schimbă mare lucru,
dar probabil își doresc și ei să meargă
pe stradă cu capul sus, putând justifica
legalitatea sumelor primite, alături de
patronii de succes. Greu de spus cine
ră mâne cu mai mulți bani. Surse din
pia ță vorbesc că ar fi între 2.500 și
4.000 de examinați pe săptămână la
nivel național.

Iar „prețul piperat”, adică taxele la
Stat le plătesc institutele de formare
pro fesională, adică tot din banii în -
casați de la angajații firmelor de trans -
port. Adică alți bani din prospera activi -
ta te de transport.

Trist, dar adevărat, proverbul „cine
îm parte parte își face”.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!

Un preț piperat
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ŞANTIERUL PE GILĂU-
NĂDĂŞELU, PORNIT 

După 1 an şi 5 luni de la semnarea
contractului pentru tronsonul 3A1
Gilău-Nădăşelu, de 8,7 km, al
Autostrăzii Transilvania, lucrările au
pornit în 12 septembrie, în prezenţa
noului ministru al Transporturilor,
Ioan Rus, şi a premierului Victor
Ponta. Amânarea a fost justificată
de CNADNR prin lipsa fondurilor,
contractul fiind semnat în aprilie
2013, cu Asocierea SC Spedition
UMB Srl - SC Tehnostrade Srl, în
timpul ministrului delegat al Marilor
Proiecte, Dan Şova. Ministrul Ioan
Rus a anunţat că lucrările, în
valoare de 258.199.052,52 lei, vor fi
gata peste 18 luni, în aprilie 2016.
Stadiul lucrărilor pe secţiunile 2B
Câmpia Turzii - Gilău (52 km) este
de 97,1%, iar pe 3C Suplacu de
Barcău - Borş (64,5 km), de 50,1%,
după abandonarea lor de către
Bechtel. „La tronsonul Nădășelu -
Mihăești - Suplacu de Barcău
sperăm că studiul de fezabilitate se

finalizează în acest an. Anul viitor, în
această perioadă, se va lucra 100%
și aici, și la Suplacu de Barcău -
Borș, pentru că licitația e terminată,
urmând să anunțăm câștigătorul în
2-3 săptămâni”, a precizat Rus.
Contractul cu Bechtel a fost încheiat
în 2004 iar constructorul american a
construit până anul trecut, la
reziliere, numai 52 de km (în 2009
şi 2010). A încasat însă 1,4 miliarde
de euro de la statul român. Dan
Şova a anunţat după reziliere că nu
mai găseşte contractul.

CONTRACT NOU PENTRU
LOTUL 2 NĂDLAC-ARAD

CNADNR a semnat cu Asocierea
Astaldi SpA - Max Boegl România
SRL contractul pentru finalizarea
lucrărilor pe Lotul 2 al Autostrăzii
Nădlac - Arad, la un an şi două luni
de la rezilierea celui cu Alpine Bau,
intrată în insolvenţă după ce
apucase să construiască 85% din
autostradă. Terminarea lucrărilor -
ce se vor realiza pe întreaga
lungime de 16,664 km a acestui lot
- va costa 110,7 milioane de lei (cu
TVA), adică 25,1 mil. euro. Iniţial,
investiţia valorase 124,45 milioane
euro. Noul contract a fost atribuit
prin licitație şi prevede „Proiectare și
Execuție Autostrada Nădlac - Arad
și Drum de legătură, Lotul 2, km

22+218 - km 38+882, pentru
remedierea lucrărilor existente și
finalizarea lucrărilor rămase de
executat, inclusiv conexiunea cu
Lotul 1 al Autostrăzii Nădlac - Arad
și Varianta de Ocolire a municipiului
Autostrada Nădlac-Arad va avea în
total 39 km. 

RECTIFICARE BUGETARĂ
DIN COFINANŢĂRI

Guvernul a tăiat în 30 septembrie,
la a doua rectificare bugetară din
acest an, aproape 4 miliarde lei
(900 mil. euro) din cofinanţările
prevăzute în bugetul de stat pentru
investiţii finanţate din fonduri
externe nerambursabile
postaderare. Marii câştigători sunt
primarii, care au primit în plus 1,1
miliarde de lei chiar înaintea
campaniei electorale pentru
prezidenţiale, şi Ministerul Muncii,
cu 1,2 miliarde lei. Alocări
suplimentare au fost acordate şi
ministerelor: Educaţiei (140 mil. lei
pentru profesorii care au de
recuperat drepturi salariale în baza
unor hotărâri judecătoreşti şi 50
milioane lei pentru bunuri, servicii şi
investiţii în derulare); Sănătăţii (160
mil. lei); Apărării (140 mil. lei); MAI
(300 mil. lei inclusiv pentru ore
suplimentare şi drepturi speciale);
MAE (96 mil. lei); Dezvoltării (400
mil. lei, pentru lucrări începute); M.
Justiţiei, M. Public şi ÎCCJ (în total
125 mil. lei).

CODUL FISCAL,
MODIFICAT DE 31 DE ORI

Codul fiscal a suferit 9 modificări
în primele 3 trimestre din acest an,
după ce fusese deja completat
sau rectificat de 22 de ori anul
trecut, a arătat consultantul fiscal
Cristina Săulescu, într-o conferință
referitoare la impactul fiscalității
asupra mediului de afaceri.
„Normele de aplicare au avut,
de asemenea, 3 modificări în 2013
și tot atâtea în primele 9 luni din
2014. Codul de procedură fiscală
a fost modificat de 7 ori în 2013 și
de două ori anul acesta”, a arătat
expertul fiscal. Cea mai importantă
și cea mai controversată
măsură de modificare a Codului
fiscal este introducerea
impozitului pe construcțiile
speciale - taxa pe stâlp. 

La 6 ani de la semnarea
contractului pentru
construirea Centurii
municipiului Suceava,
CNADNR l-a reziliat în 15
septembrie a.c., după ce firma
SCT, fostă Colas, nu a
respectat nici cel de-al 3-lea
termen de extensie. Firma
primise de la premierul Victor
Ponta o ultimă păsuire, iar
CNADNR trebuie să găsească
acum soluţia pentru finalizarea
lucrărilor. Contractul pentru
Centura Sucevei a fost
încheiat în 2008, în timpul
Guvernului Tăriceanu (cu
Ludovic Orban, ministru al
Transporturilor), iar execuţia
lucrărilor ar fi trebuit încheiată
în 12 iulie 2012. Numai că în

2009 a venit la putere
Guvernul Boc iar finanţarea,
întârziată: abia în iulie 2010 au
fost alocaţi 9,5 mil. lei pentru
exproprierea terenurilor, iar în
februarie 2011, CNADNR a
virat 40 mil. lei pentru
tronsonul Patrăuţi-Moară, ce
trebuia finalizat la sfârşitul
acelui an. Numai că în aprilie
2012 a preluat puterea
Guvernul Ponta şi nu ştim
dacă lucrările au mai fost
finanţate în ultimii 2 ani. Cert
este că firma constructoare a
obţinut extensie în contract
pentru primul tronson mai
întâi pentru noiembrie 2013,
apoi pentru iulie 2014 şi, în
final, pentru 15 septembrie,
când a survenit rezilierea.

CONTRACTUL PENTRU CENTURA SUCEVEI,
REZILIAT

Spune-ți părerea!

Despre autostrăzi
Care credeţi că este cea mai bună rută
pentru viitoarea autostradă ce urmează
să lege Sibiul de Bucureşti?

Puteţi transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secţiunea
„Întrebarea lunii“.

1. Sibiu - Braşov - Ploieşti - Bucureşti
2. Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Piteşti - Bucureşti

Transportator simplu sau
cu casă de expediţie proprie?

În urma întrebării de luna trecută,
„Reprezintă înfiinţarea unei case de
expediţii o variantă bună pentru o
companie de transport?“, am primit
răspunsuri pozitive într-un procent foarte
mare. Astfel 91% dintre cei ce au
răspuns la sondajul Ziua Cargo sunt
de părere că prin înfiinţarea unei case
de expediţii de către o firmă de transport
se va putea realiza o simbioză între
flotă şi segmentul de expediţii. Un
procent de doar 9% susţin contrariul şi
cred că transportatorul trebuie să îşi
păstreze statutul său de transportator,
iar expeditorul să aibă rolul său distinct
în această ecuaţie. 

Să ne așteptăm oare la un val de
noi case de expediții pe piață?

P
U

B
LIC

ITATE

CUGETARE
„Când o ușă se închide, o alta se
deschide; dar, deseori, ne uităm atât
de mult la ușa închisă, că nu o mai
vedem pe cea care s-a deschis
pentru noi.” (Hellen Adams Keller)
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MAN TGX
EFFICIENTLINE 2, MAI
ECONOMIC

Cu puțin timp înainte ca MAN să-și
prezinte noul TGX EfficientLine 2 la
Târgul IAA 2014, două
autotractoare MAN TGX 18.480 au
intrat într-o cursă de test
comparativ, pe o distanță de 5.217
km cu topografie dificilă. Pe de o
parte modelul MAN TGX
EfficientLine, lansat în 2010 și
vândut de peste 27.000 ori. De
cealaltă parte noul MAN TGX
EfficientLine 2. Noul MAN TGX
EfficientLine 2 a fost nevoit să-și
demonstreze potențialul de
economisire a combustibilului. Îl
caracterizează echiparea cu
tempomat-ul EfficientCruise,
susținut de GPS încorporat,
motorul D26 optimizat cu
TopTorque și cu noile funcții ale
cutiei de viteze automate MAN
TipMatic 2. TopTorque oferă un

plus de 200 Nm de cuplu în primele
două trepte de viteză. TÜV Süd a
confirmat comparativitatea
autovehiculelor și le-a însoțit în
cursă. Rezultatul testului: față de
modelul anterior, MAN TGX
EfficientLine 2 economisește 6,57
procente combustibil, conform
certificării TÜV.

CAMION DAF 
LA DRIFT COMMUNITY
GRAND PRIX

Cei mai buni piloţi de drift din ţară
s-au confruntat, la jumătatea lunii
octombrie, în cadrul un show unic
care a avut loc în parcarea târgului
AutoVit din Bucureşti, la primul
Grand Prix organizat de Clubul
Sportiv Romanian Drift Community.
Evenimentul a cuprins şi un
moment special dedicat acestui
fenomen cu un tir DAF. Truck Drift
reprezintă o premieră pentru genul
acesta de evenimente din
România, fiind prezentat și în drift
tandem cu un turism. 
Peste 20 de maşini de peste 500
de cai putere, pregătite pentru
competiţiile europene, au fost
anunţate la start. Acesta s-au
duelat în deja celebrele battle-uri,
chiar şi cu câte 4 maşini.

Înfiinţat în 2014, Clubul Sportiv
Romanian Drift Community îşi
propune să îi aducă împreună,
într-un cadru legal, pe toţi iubitorii
acestui sport, piloţi amatori şi
profesionişti, precum şi să
promoveze acest stil de pilotaj
pentru afilierea la o federaţie deja
existentă sau crearea unui nou for.

VIZIBILITATE DIN TOATE
UNGHIURILE

Volvo Trucks a dezvoltat o nouă
tehnologie cu scopul de a
proteja în mod special pietonii şi
bicicliştii. Tehnologia unică
permite vehiculului să scaneze la
360 de grade tot ce se întâmplă în
jurul acestuia. Asemănător
modului în care funcţionează
mintea omului, vehiculul poate
interpreta mediul în care se află şi
poate sugera acţiuni pentru a
evita eventuale incidente.
Tehnologia se află în faza de
testare şi poate deveni disponibilă
în următorii cinci - zece ani.
Aceasta este rezultatul unui
proiect unic de cercetare numit
Non-Hit Car and Truck (NHCT)
(maşina şi camionul care nu
lovesc) realizat în colaborare cu
divizia de autoturisme Volvo Cars.
Tehnologia primeşte informaţia
prin intermediul senzorilor,
radarelor şi camerelor amplasate
de jur împrejurul vehiculului. Dacă
şoferul nu acţionează conform
sugestiilor, sistemul de direcţie
sau frânare se activează
independent.
„În prezent toate camioanele
Volvo sunt construite astfel
încât să fie eliminate toate
unghiurile lipsite de vizibilitate
numite şi «unghiuri moarte». Dar
în situaţii de trafic congestionat
există riscul ca şoferul să nu
observe ceva important precum ar
fi apropierea unui biciclist pe
partea din dreapta a vehiculului.
Acum putem să rezolvăm
această problemă şi putem ajuta
şoferul să vadă şi să înţeleagă
absolut tot ce se întâmplă în jurul
vehiculului său”, a spus Carl
Johan Almqvist, Director de Trafic
şi Siguranţa Produselor la Volvo
Trucks.

BCR Leasing IFN SA şi
CEFIN Trucks au lansat
un produs de finanţare
pentru achiziţia vehiculelor
rulate cu o dobândă foarte
avantajoasă – 4,9% pentru
finanţarea în euro, variabilă
(EURIBOR la 3 luni inclus)
sau 5,9% pentru finanţarea
în lei. Oferta se adresează
persoanelor juridice şi
persoanelor fizice autorizate
care nu îşi pot finanţa
integral achiziţia din
resurse proprii a unui
autovehicul comercial rulat,
cu masa maximă autorizată
peste 3.5 tone.
Clienţii pot beneficia de
perioade de finanţare de
până la 96 de luni şi de cote
de asigurare preferenţiale,
prin asiguratori agreaţi. 
Volumele segmentului de
piaţă în care se
tranzacţionează vehiculele
rulate este de aproape 3 de
ori mai mare ca număr de
unităţi decât segmentul

vehiculelor comerciale noi.
Segmentul camioanelor
rulate (cu masa maximă
autorizată mai mare de
16 tone) este în creştere cu
19% faţă de perioada
similară a anului trecut.
Vehiculele grele
înmatriculate în România
sunt în principal capete
tractor (peste 80%). „Credem
că în combinaţie cu oferta
noastră multibrand de
vehicule fiabile, cu vechime
mică (înmatriculate în 2010 şi
2011), aflate în condiţie
tehnică excelentă, această
ofertă ne va ajuta să
devenim mai competitivi. În
încercarea de a aborda
diferit şi specific segmentele
de cerere, am gasit în BCR
Leasing un partener de
încredere care, pe langă o
buna cunoaştere a pieţei
auto, are experienţă şi
flexibilitate”, a declarat
Stefano Albarosa, CEO
CEFIN Trucks.

NOU PRODUS BCR LEASING ȘI CEFIN TRUCKS
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D acă vehiculele comerciale ar
fi lăsate să circule liber pe
dru murile naţionale restri c ţio -

nate pe sectoare importante - fie aflate
în lucru, fie abandonate de ani de zile,
cum sunt podurile de la Oituz -, ima -
gi nea ar fi cu totul alta. Dar interesul
gu vernanţilor este nu să folosească
bani europeni, care sunt controlaţi, ci
să pună gaj bugetul de stat pe 30 de
ani de aici înainte, a acuzat Ion
Lixandru, vicepreşedintele Asociaţiei
Ro mâne de Logistică (ARILOG), în
ca drul unei conferințe organizate ca
răs puns la prezentarea Master Pla -
nului General de Transport. „La ora
ac tuală, sunt blocate sectoare impor -
tante de drum, pentru a scoate în evi -
denţă necesitatea construirii unor
auto străzi cum este Comarnic-Braşov,
care nu poate fi finanţată din fonduri
euro pene şi nicio bancă nu o finan -
ţeaz ă“, a declarat Ion Lixandru.

Augustin Hagiu, preşedintele de
onoa re al FORT, a explicat pe larg
cum sunt blocate sectoare importante
de drumuri naţionale doar pentru a se
justifica într-un fel construirea unor
anumite autostrăzi.

„În momentul de faţă, regiunea
Mol dovei este legată de Transilvania
pe două drumuri, în afară de DN2,
care, pe relaţia Buzău – Urziceni, duce
către Bucureşti, respectiv către A2.
Este vorba despre legătura dintre Su -
ceava, Vatra Dornei, ulterior Bistriţa -
nordul ţării cu conexiune în Cluj şi cea
prin Ploieşti, pe DN1A. De ce pe aici?
Pen tru că este ruta oferită ca alter na -
ti vă la DN1, care şi în cursul săptă -
mânii, de la ora 6.00 la 22.00 este re -
stric ţionat traficului de 40 de tone. Cu
alte cuvinte, domnii de la Minister ne
spun că recensământul de trafic ne-a
arătat că avem pe aici nişte volume
de trafic foarte mari şi că de aceea se
impune construirea prioritară a auto -
stră zii care să lege Ploieştiul de Co -
mar nic şi de Braşov“, a acuzat el.

Augustin Hagiu susţine că „traficul
este generat artificial, el nu respiră pe
cale naturală“. Iată şi explicaţiile: „A -
vem alte trei drumuri naţionale blocate
de indolenţă şi de lipsă de interes na -

ţional. Unul este drumul național care
leagă Bacăul de Braşov şi unde po -
durile de la Oituz sunt de 5 ani cu re -
stric ţii de tonaj pentru traficul comer -
cial, fiind lăsate în paragină. Dacă
în cerci să treci cu camionul pe acolo
rişti să-ţi pierzi carnetul, atestatul pro -
fe sional, plus amenzi uriaşe. Și mai
există DN2D, care ar putea face legă -
tu ra directă între Focşani şi Târgu Se -
cuiesc; acesta este asfaltat, reabilitat,
dar de pe el lipsesc 4-5 km de asfalt.
Valea Siriului, DN-ul care leagă Buzăul
de Braşov, este un drum cu probleme,
ca şi Valea Teleajenului, respectiv
DN1A. Acolo sunt zone unde se surpă
de foarte multe ori asfaltul: apele se
scurg de pe versanţi şi străpung asfal -
tul, astfel încât nu se mai poate circula
nici cu vehiculul mic. În urmă cu 3 ani
s-au finalizat lucrările pe acest tronson
Siriu - Braşov, însă astăzi este restric -
ţionat, nu se poate circula cu peste
7,5 tone.“ 

Înghesuială pe DN1
„Valea Jiului se află în lucrări - în

ghi limele, pentru că programul de rea -
bi litare este sub orice critică: vinerea
la ora 7.30 seara, un singur autobuz
cu muncitori pleacă de acolo. Este in -
ad  misibil să lucreze atât de puţini oa -
meni. Lucrarea trebuia finalizată de a -
proape doi ani, dar termenele s-au tot

amâ nat. Un alt coridor blocat este DN7
Pi teşti – Rm. Vâlcea - Sibiu. Mă întreb
atunci ce alternative au trans por tatorii?
Este o bătaie de joc ceea ce se în -
tâm plă la nivel economic, pen tru că a
restricţiona artificial transportul co mer -
cial înseamnă, de fapt, să lo veşti în
interesul economic general, în buzu -
na rul nostru al tuturor, în dez vol tarea
Ro mâniei pe termen scurt, mediu şi
lung. Argumentul acesta este com ple -
tat şi de DN 11, un alt drum na ţio nal
care ar putea fi utilizat pentru a face
le gătura directă între Bacău şi Mier cu -
rea Ciuc”, a reclamat Augustin Hagiu.

Piteşti - Sibiu, 
drum expres
În schimb, tronsonul de autostradă

Sibiu-Piteşti, care ar întregi Coridorul
IV Paneuropean (redenumit Rin-Du -
nă re), apare acum în proiectul Master
Pla nului de Transport ca drum expres,
după ce construirea lui în regim de
au tostradă a fost amânată de mai
mulţi ani şi pentru care s-au cheltuit
sume imense pe două studii de feza -
bi litate. Noul ministru al Transporturilor,
Ioan Rus, promite că, după anul 2020,
este posibilă modernizarea şoselei la
profil de autostradă. Pe de altă parte,
ministrul vrea să mute traseul Cori do -
rului Paneuropean, prin construirea
autostrăzii Bucureşti-Braşov-Sibiu,

România, blocată
pentru Master Plan
Fluxurile de trafic - marfă, călători şi autoturisme - sunt
dirijate artificial pe anumite coridoare, impuse de
Ministerul Transporturilor în Master Planul General prin valori
de trafic forţate, ca fiind necesar să beneficieze de investiţii
de tip autostradă. 

invocând volumul mare de trafic de
pe această porţiune de drum. 

Schimbarea de plan i-a nemulţumit
profund pe reprezentanţii transpor t a -
to rilor. „Pe partea Bucureşti - Braşov
- Sibiu sunt circa 320 km, din care
doar vreo 60 sunt executaţi (de auto -
stradă - n.r.) şi ieşirea din Bucureşti
nu s-a realizat încă, în condiţiile în
care, pe Bucureşti - Valea Oltului,
avem doar 280 km, din care executaţi
120 km. Asta înseamnă că pe partea
cealaltă trebuie să executăm în plus
100 de km de autostradă şi să par -
cur gem kilometri în plus, ceea ce
înseam nă, pe zona noastră de activi -
ta te, o oră în plus. Practic, ministerul

face scenarii să construiască o auto -
stra dă între Braşov-Sibiu care nu este
ne cesară. Traficul la Sibiu este asi gu -
rat prin recepţia de acum 4-5 ani a
dru mului european care a fost moder -
ni zat şi ridicat la standard de drum
relativ rapid şi pe care se circulă destul
de bine”, a reclamat Ion Lixandru.

Augustin Hagiu consideră că tron -
so nul de autostradă Piteşti-Sibiu şi
Cen t ura de Sud a Bucureştiului trebuie
să fie prioritare în dezvoltarea infra -
struc turii de autostrăzi cu fonduri euro -
pe ne. „Tronsonul Piteşti-Sibiu repre -
zin tă legătura rutieră cu cel mai ridicat
tra fic de marfă din România, com po -
nentă strict necesară pentru susţine -

rea şi dezvoltarea platformelor in -
dustriale de la Craiova, Piteşti, Vâlcea,
Sibiu, Sebeş, atât în industria de auto -
mo tive, dar şi în cea chimică şi pe tro -
lieră. Un alt beneficiu îl constituie dez -
vol tarea turismului din zonă şi crearea
unei legături sigure şi rapide cu litoralul
românesc.“

Cât priveşte Centura de Sud a Bu -
cu reştiului, care face legătura dintre
A1 şi A2 pentru tranzitul către Giurgiu
şi Portul Constanţa, preşedintele de
onoare al FORT spune că „este vorba
de un beneficiu major prin scurtarea
tim pilor de conducere, atât pentru tra -
fi cul de marfă, cât şi pentru cel de că -
lă tori, dar şi conectarea Portului Con -
stanţa cu Vestul Europei, la nivel de
autostradă, în contextul în care Con -
stan ţa va deveni principala poartă
mari timă a Europei Centrale şi de Est.“ 

„De asemenea, se impune conti -
nuarea lucrărilor la celelalte tronsoane
din vestul ţării: Deva-Lugoj, Lugoj-Ti -
mişoara, pentru a putea ca la sfârşitul
anului 2014 să ne racordăm la Siste -
mul European de Autostrăzi, prin Va -
ma Nădlac, fapt ce ar putea ajuta şi
la integrarea în Schengen”, este de
părere Augustin Hagiu.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

Numai 240 de firme au cerut returnarea accizei
Dragoş Anastasiu, reprezentantul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, a
anunţat că numai 240 dintre cele 20.000 de firme aşteptate să-şi recupereze 4
eurocenţi din acciza suplimentară de 7 eurocenţi la carburanţi au depus la ARR
dosarele cu cereri pentru returnare. „Le-am spus şi guvernanţilor că aici este o
problemă; parte din ea s-ar putea să vină şi din mentalitatea învechită «nu cere
ceva de la stat că poate va trebui să plăteşti dublu». Aş face apel la
transportatori să abandoneze această gândire şi să-şi ceară drepturile, pentru că
între timp lucrurile s-au mai schimbat. Returnarea nu funcţionează în prezent, dar
sunt două acte normative care săptămâna viitoare (mijlocul lunii octombrie - n.r.)
vor trece prin Guvern şi vor face posibilă rambursarea“, a precizat el. 
Dragoș Anastasiu a precizat că în cadrul întâlnirilor cu reprezentanții Ministerului
Finanţelor s-au stabilit câteva măsuri de simplificare a rambursării. „Ne aşteptăm
ca procesul de rambursare să înceapă din noiembrie.“



Ziua Cargo: O dată cu
aprobarea OUG 11/2013 în
Parlament, aţi introdus o
prevedere privind
remunerarea examinatorilor
în transporturile rutiere. În
acest moment, se află în
discuţie normele de
aplicare a acestei
prevederi, iar între mediul
privat şi autorităţile din
transporturi există puncte
contrare de vedere. Ca
iniţiator al acestei
prevederi, ce aţi vrut, în
mod concret prin
introducerea ei?
Lucian Şova: Cu ocazia apro bă -

rii OUG 11, care modifica Legea trans -
por turilor, am introdus o pre ve de re po -
trivit căreia examinările se reali zează de
către o comisie de exami na re, formată
din 3 membri, re muneraţi din cuantumul
tarifului achitat de candidaţi pentru sus -
ţi nerea exa mi nării, în condiţiile stabilite
de auto ri tatea competentă. Prevederile
legis la tive sunt foarte clare, din punctul
meu de vedere. Ştiu că există unele
ne mulţumiri din partea patronatelor
vizavi de modul în care se va realiza
sa larizarea corpului de examinatori. Eu
am avut în vedere prin modificările
aduse OUG 11 transparentizarea actu -
lui de plată către examinator şi unifor -
mizarea lui. În mod corect, ar trebui ca
acest corp de examinatori care repre -
zin tă statul, Autoritatea Rutieră Română
şi nu pe ei înşişi, să fie sala rizaţi de că -
tre angajatorul lor, conform Codului
Muncii, iar contravaloarea prestaţiei de
exa minare să fie plătită de către in sti -
tu tul de formare către autoritatea com -
pe tentă şi nu în mod direct către exa -
mi natori. Plata directă către examinator
compromite, cel pu ţin din punct de ve -
dere teoretic, mora li tatea demersului.
Am, de asemenea, obiecţii în ceea ce
priveşte legarea cuan tumului plăţii de
nu mărul de cursanţi, ţinând cont de fap -
tul că exa mi natorul nu face altceva de -
cât să supravegheze procesul de exa -
mi nare care este realizat pe calculator,
pro gra mul oferind în mod automat rezul -
ta tele. Înţeleg ca examinatorii să fie re -

mu neraţi în funcţie de numărul orelor
alo cate pentru examinare, nu în func -
ţie de numărul de cursanţi. Am, însă,
ob servaţii şi cu privire la poziţia asocia -
ţiilor patronale, care par mai interesate
cu privire la veniturile realizate de exa -
mi natori şi mai puţin cu privire la cali -
ta tea cursanţilor şi a actului de exa -
minare în sine. 

Ce prevederi importante vor
intra în perioada următoare
în atenţia Comisiei pentru
Transporturi şi
Infrastructură?
Proiectul de modificare a Legii

38/2003 privind taximetria, care in clude
amendamentul ce incriminează puternic
pirateria, a trecut de Senat şi imediat
ce va ajunge în Camera Depu taţilor mă
voi ocupa să treacă rapid prin Comisia
pentru Transporturi şi Infra structură şi
să ajungă în plen. Îmi doresc ca măcar
în ianuarie să putem incrimina, de o
ma nieră mai eficientă, pirateria. 

Continuaţi demersurile
privind impunerea
proiectului de lege care
presupune schimbarea
regulamentului de
funcţionare a ISCTR?
Susţin, în continuare, necesitatea

mo dificării modului de finanţare a
ISCTR şi schimbarea statutului in spec -
torului ISCTR într-unul de funcţio nar
pu blic. Am avut chiar o discuţie, la înce -
putul lunii septembrie, cu mi nistrul Ioan
Rus, care a considerat această iniţiativă

ca fiind oportună şi a promis că o va
susţine. Nu sunt duş manul nimănui prin
această iniţiativă legislativă şi pot chiar
să dau o veste bună angajaţilor ISCTR.
Există func ţio nari publici din sfera ac -
ti vităţilor de control foarte bine plătiţi. În
plus, ar putea beneficia de statutul de
func  ţio nar public. În paralel, ARR şi
RAR ar fi degrevate de o sarcină deloc
mo ra lă, de a finanţa din veniturile proprii
or ganismul de control din transporturi. 

Aţi discutat cu ministrul
Rus şi despre
descentralizarea ARR?
Ministrului Ioan Rus i s-a părut foar -

te interesantă propunerea mea de a
descentraliza ARR. Vom lucra, pro babil,
şi la acest proiect. Potrivit propu nerii
mele, activităţile de licenţiere ale opera -
to rilor de transport ar trebui să fie pre -
lua te în mod fizic de serviciile trans por -
turi ale consiliilor judeţene, în timp ce
registrul naţional al operatorilor de trans -
por turi va rămâne un docu ment în for -
mat electronic administrat de direcţia
de specialitate din Minister. De aseme -
nea, monitorizarea activită ţilor de for -
ma re profesionale şi a tra se elor jude -
ţe ne de transport regulat de pasageri
ar trebui să treacă la consiliile ju deţene,
în timp ce monitorizarea lini i lor inter na -
ţio nale de transport de p a sa geri să fie
rea lizată de Direcţia ru tieră din Minis -
te rul Transporturilor. În ceea ce priveşte
transportul interju de ţean de pasageri,
ţin mult la ideea de liberalizare.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Despre examinatori,
inspectori şi liberalizare...
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La ce ar trebui să ne aşteptăm în următoarele luni din partea
legislativului pe segmentul de transport? Care au fost intenţiile concrete
din spatele modificărilor introduse în Legea Transporturilor privind
examinarea în transporturi? Sunt întrebări la care am încercat să găsim
răspunsuri cu ocazia unui interviu realizat cu Lucian Şova, deputat PSD
şi secretar al Comisiei pentru Transporturi şi Infrastructură.

Lucian Şova
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A D esfășurată sub sloganul „Dri -
ving the future” (conducând
viitorul), IAA Hanovra 2014 a

a dus mai puține premiere de vehicul în
sine, dar foarte multe din domeniul teh -
nologiilor avansate. Pe scurt, a fost
vorba despre 322 premiere mondiale,
78 europene și 52 pentru Germania,
care au demonstrat spiritul de pio nie -
rat în domeniul vehiculelor comerciale,
ce aduce viitorul mai aproape. 2.066
ex pozanți din 45 țări au prezentat cele
mai recente inovații din domeniu, pu -
nând accentul pe eficiență, pe redu ce -
rea costurilor și pe protecția me diului. 

Conform celor declarate de către
Matthias Wissmann, președintele Aso -
ciației Germane a Industriei Automotive
(VDA), numărul expozanților a crescut
cu 9%, situându-se numai foarte puțin
sub valorile record din 2008. Spațiul
expozițional a crescut și el, la aproape
265.000 mp. 1.216 expozanți, adică
59%, au fost internaționali, cel mai
mare număr de expozanți străini,
aproa pe 200, venind din China. 

În fine, aproximativ 2.000 de jurna -
liști din peste 50 de țări au acoperit,
pentru toate tipurile de mass media,
aceste noutăți, care au fost comunicate
de către expozanți prin intermediul a
82 conferințe de presă, dar și direct, la
fiecare stand. 

Evenimente
pentru specialiști
Pentru a face expoziția și mai atrac -

tivă din punct de vedere profesional, au
fost organizate trei evenimente foca li -
zate pe actualitatea unora dintre țările
cu cea mai impresionantă dezvoltare
în domeniul mobilității și nu numai: Ziua

Chinei, Ziua Indiei și Ziua Turciei. Apro -
xi mativ 30 de evenimente destinate
spe cialiștilor au făcut din IAA Hanovra
un impresionant fundament pentru
convenții și conferințe. 

Prin aceste impresionante eveni -
me nte și noutăți, cea de-a 65 a ediție
a IAA Hanovra a atras aproximativ
250.000 vizitatori, ceea ce reprezintă
media celor două ediții anterioare. 

Proporția vizitatorilor specializați,
care au venit să facă afaceri, a atins
83% (84% în 2012). Șapte din zece
vi  z itatori spe cializați sunt factori de de -
 cizie. Și ceea ce s-a remarcat la ex -
po zanți este va labil și pentru vizitatori:
a ceștia au de venit din ce în ce mai in -
ter naționali. Pro por ția vi zi ta to rilor spe -
cializați din stră i nă tate a depășit la
aceas tă ediție o medie de 26%, în
zilele de vârf ale târgului aceș tia atin -
gând 42%. 

Cei mai mulți vizitatori străini spe -
cializați au provenit din Europa și China.
De pe continentul nostru, primul loc și

l-a adjudecat Polonia, pentru prima
dată în istoria expoziției, cu 8,3%
(aproa pe dublu față de ediția an te -
rioară). Pe locul secund s-a situat Olan -
da, cu 7,5%, urmată de China, cu
6,3%. De altfel, din rândul vizitatorilor
asiatici, o treime au fost chinezi. 

Nu în ultimul rând, reamintim că, în
mod tradițional, la IAA Hanovra au fost
decernate trofeele International Van of
the Year, International Truck of the Year
și International Bus of the Year, cu ai
căror câștigători vom face cunoștință
în următoarele pagini. Dar nu numai
cu ei... ci și cu o parte din cele mai in -
te re sante inovații aduse la rampă de
către principalii constructori europeni
de vehicule comerciale grele, urmând
ca vehiculele comerciale ușoare, re -
mor cile și accesoriile să își găsească
locul în paginile numărului viitor.

Amintim, de asemenea, că urmă -
toa rea ediție a IAA Commercial Ve hi -
cles din Hanovra se va desfășura în
perioada 22-29 septembrie 2016.

Perfecțiunea stă în detalii
Cea de-a 65-a ediție a expoziției destinate vehiculelor comerciale IAA
Hanovra a avut loc în perioada 25 septembrie - 2 octombrie 2014. Deși
s-a lăudat cu numeroase premiere mondiale, ediția din acest an a
prestigiosului târg a apărut, la prima vedere, mai puțin spectaculoasă
decât era de așteptat. Dar se spune că „Dumnezeu stă în detalii”...

O cupând o suprafață de 2.500
mp, standul DAF Trucks a
pre zentat întreaga gamă

EURO VI a producătorului, incluzând
noul model LF pentru distribuție, gama
CF pentru o întreagă varietate de apli -
cații și nava amiral XF.

CF Silent - distribuție
în șoaptă
CF Silent este un vehicul unic,

des tinat distribuției urbane în perioa -
de le de timp în care se aplică restricții
în ceea ce privește zgomotul. Atunci
când vehiculul este setat pe modul si -
len țios, nivelul de zgomot se situează
sub 72 dB(A), ceea ce înseamnă că
mo delul poate fi certificat pentru încăr -
ca rea și descărcarea de bunuri în
zone în care se aplică restricții de po -
lua re sonoră în timpul serii, nopții sau
dimineața devreme. 

Noul DAF CF Silent este echipat
cu un motor de 10,8 l PACCAR MX-11
EURO VI, capabil să dezvolte pu teri
maxi me de la 286 la 435 CP. Modul si -
lențios este activat prin in ter mediul unui
buton de la bord, prin acționarea căruia
software-ul mo to rului limitează cuplul
și turația aces tuia, treptele de viteză
fiind schimbate la turații mai joase.
Încapsularea cutiei de viteze contribuie,
la rândul său, la reducerea zgomotului. 

DAF va livra noul CF Silent în ce -
pând din 2015 în versiuni 4x2 și 6x2
rigid și tractor, cu cabină de zi, Sleeper
sau Space. 

CF și XF Low Deck
Una dintre inovațiile majore pre -

zen tate la IAA 2014 a fost repre zen -
tată de variantele cu punte joasă (Low
Deck) ale capetelor tractor CF și XF,
pentru transport de volum. 

Echiparea cu anvelope joase
(315/45/R22.5) și adaptarea sus pen -
si ei pneumatice au făcut posibilă re -
du ce rea înălțimii de cuplare de la 96
la 91 cm. Acest lucru înseamnă că, în
con textul unei înălțimi maxime a vehi -
cu lu lui de 4 m, pot fi utilizate trailere
cu o înăl țime internă de 3 m, per mi -
țând trans portul unui volum de peste
100 mc. O înălțime internă de 3 m

este de ase menea un element de va -
loare pen tru operatorii care lucrează
în domeniul automotive, în care sunt
folosite contai nere standardizate cu
înălțime de un metru. 

Noile tractoare Low Deck sunt dis -
ponibile cu ampatamente de 3,60 și
3,80 m și sunt propulsate de motorizări
PACCAR MX-11 sau PACCAR MX-13. 

Predictive Cruise
Control & Predictive
Shifting
O altă noutate DAF a reprezen -

tat-o introducerea sistemului Predictive
Cruise Control în combinație cu Pre -
dic  tive Shifting. Acestea vor fi dis po -
ni bile din ianuarie 2015 ca opțiune
pen tru modelele CF și XF EURO VI
cu cutie de viteză automatizată AS
Tro nic, cu 12 trepte. Predictive Cruise
Con trol uti li zează tehnologia GPS
pen tru a deter mina poziția exactă a
ve hi culului și pen tru a anticipa circum -
stanțele de pe ur mătorii 1-2 km, pante,
rampe sau vi raje. Șoferul setează în
avans viteza dorită și toleranța inferi -
oară și supe ri oa ră, sistemul determi -
nând viteza ideală și selectând treapta
potrivită. Acest fapt asigură un grad
înalt de eficiență în ceea ce privește
e conomia de combustibil și nu numai.

DAF Trucks
Cea mai potrivită soluție
„Cea mai potrivită soluție întotdeauna” a fost motto-ul
producătorului olandez DAF la ediția din acest an a expoziției IAA
Hanovra, unde a expus întreaga sa gamă de vehicule și servicii, ca
ilustrare a faptului că oferă răspunsul potrivit pentru fiecare
aplicație. Un nou CF, extrem de silențios, pentru distribuția
urbană, modele CF și XF Low Deck și o adevărată paradă de
tehnologii de ultimă oră. 

DAF la IAA Hanovra 2014
LF 180 4x2 rigid, suprastructură basculabilă Meiller 
LF 210 4x2 rigid, Sleeper Cab 
LF 210 4x2 rigid, cabină de zi și PACCAR Aerobody 
CF 440 4x2 tractor, Space Cab și nivel de zgomot redus
CF 310 4x2 rigid, Sleeper Cab și suprastructură cu prelată Saxas 
CF 400 6x4 rigid, Day Cab și hook-lift VDL
CF 460 8x4 rigid, Day Cab și basculantă Meiller
XF 460 4x2 tractor, Super Space Cab 
XF 460 4x2 Low Deck tractor, Super Space Cab 
XF 510 6x2 tractor, Super Space Cab 
XF 440 6x2 rigid, Space Cab și suprastructură BDF 
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D aimler a dorit să iasă în evi -
dență prin spațiu și varietate,
rezervându-și la IAA Hanovra

2014 nu mai puțin de 10.000 mp la in -
te rior și expunând 63 de vehicule Mer -
cedes-Benz, Setra, Fuso etc. Pro du -
că torul a pus un accent deosebit pe
soluțiile de scădere a costurilor totale
de operare, care, mai ales în cazul
Mer cedes-Benz, s-au tradus prin in -
ves tiții, finanțare, scăderea consu mu -
lui de combustibil, servisare optimă și
valoare reziduală.

Nu în ultimul rând, prezența glo -
ba lă a grupului, interconectarea măr -
ci lor și componentelor sale și modul
în care răspunde necesităților clienților
din zone specifice ale lumii au fost
scoa se în evidență prin intermediul
unei zone dedicate „Camioanelor pen -
tru întreaga lume”, cu trei vehicule
em blematic : Western Star 5700 (A -
me rica de Nord - a jucat rolul lui Op -
timus Prime în filmul Transformers:
Age of Extinction), BahatBenz 3143

(In dia - două axe motoare spate, 48 t)
și Fuso HDT-2528RLHD (Japonia și
nu numai). 

Dintre celelalte 60 de vehicule,
Mer cedes-Benz a fost reprezentat prin
17 camioane, patru camioane spe cia -
le, 22 vanuri și șase autobuze. Au mai
fost prezente șapte autobuze Setra și
șapte vehicule Fuso Canter. 

Mercedes-Benz
redefinește
transporturile 
Piesa de rezistență Daimler Trucks

a reprezentat-o, fără îndoială, studiul
Mercedes-Benz Future Truck 2025,
care își dorește să demonstreze mo -
dul în care vor fi transportate mărfurile
în viitor: rulează autonom pe auto -
străzi, o adevărată revoluție pentru
șo feri și patroni din punct de vedere
teh no logic și al interiorului cabinei.
De signul aerodinamic reflectă posi bi -
li tățile de libertate din domeniul

proiectării vehiculelor pe care limitările
europene referitoare la dimensiuni le
vor deschide în termenii siguranței și
economiei. 

Dar revenind la transporturile de
azi, Mercedes-Benz arată constant că
are un important cuvânt de spus. La
IAA, a prezentat noile modele Actros
SLT și Arocs SLT pentru transporturi
gre le, cu cabine GigaSpace și BigSpa -
ce cu o lățime de 2,5 m (Actros) sau
BigSpace și StreamSpace, 2,3 m
(Arocs). Variantele de bază sunt cu 4
axe și o masă totală permisă de 41 și
48 t, masa totală permisă în com -
binație pentru toate modelele fiind de
250 t. Motorul este un Mercedes-Benz
OM 473, capabil să dezvolte pu teri
maxime cuprinse între 517 și 625 CP. 

De asemenea, nu au lipsit de la
a pel Atego, Antos, Arocs (modelul
clasic destinat activității de construcții,
în versiuni Loader și Grounder) și,
bine înțeles, campionul european al
trans porturilor de lungă distanță,
Actros, echipat cu motorizări EURO VI
eco nomice, cu PPC, în 16 variante
de putere și noi cabine individuale. 

TechLane - stații
interactive
O zonă specială organizată de

către Mercedes-Benz a fost dedicată
exponatelor și stațiilor interactive
menite să demonstreze tehnologiile
și elementele privind costul de ope ra -
re, singuranța și sustenabilitatea. În
plus față de aspectele tehnice pre -
zen tate, vizitatorii au putut afla mai
mul te detalii despre Mercedes-Benz
Bank, CharterWay, FleetBoard,
ProfiTrain ing, Service, Mercedes
ServiceCard și TruckStore, toată gama
de servicii dedicate eficientizării
activității trans por tatorilor. Fuso și
Setra și-au pre zentat, la rândul lor,
soluțiile. De exem plu, a fost expus
sistemul de propulsie al Canter Eco
Hybrid.

Daimler
Camioane pentru
întreaga lume
Daimler este deja de multă vreme un concern și un concept global
de mobilitate. La IAA, acest lucru a devenit mai evident ca
niciodată: cinci mărci, 63 vehicule, multe premiere, noi servicii și
un spectaculos studiu Mercedes-Benz Future Trucks 2025. La
toate acestea s-au adăugat camioane, autobuze, autocare și
vanuri care au putut fi testate live în cadrul expoziției, într-o zonă
exterioară special dedicată. 
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N oul Iveco Daily a câștigat cu
o margine de 17 puncte față
de finaliștii de pe lista scurtă

de la Fiat, Ford, Mercedes-Benz și
Renault/Opel. La votare, noul Daily a
fost prima alegere pentru toți cei 23
de membri ai juriului. Câștigătorul titlu -
lui este, potrivit juriului, cel care „a a -
dus cea mai mare contribuție la stan -
dar dele de eficiență și sustenabilitate
în lumea transporturilor, fiind totodată
ecologic și sigur pentru pietoni.”

La primirea trofeului înmânat de
Jar lath Sweeney - Președintele Inter -
na tio nal Van of the Year, Pierre
Lahutte, Pre șe dintele Iveco, a decla -
rat: „Suntem în cântați că noul Daily a
primit acest pres tigios trofeu. Noul
Daily este un pas im  portant în ceea
ce privește îmbu nă tă țirea costului total
de proprietate, a con fortului, man e -
vra bilității, produc ti vi tă ții și sustena bi -
li tății. Dorim să dedicăm a cest premiu
clienților noștri, care se ba zează în
fie care zi pe acest partener de lucru”. 

Calitățile Noului Daily 
Noul Daily este un vehicul complet

reînnoit, care oferă cea mai bună efi -
ciență a sarcinii maxime admise, cel
mai bun volum și capacitate de încăr -
care, confort îmbunătățit asemănător
unui autoturism, la care se adaugă
ma nevrabilitate și un consum de com -

bustibil optimizat. Acestea sunt trăsă -
tu rile principale ale celei de-a treia ge -
nerații de vehicule comerciale Iveco,
ale căror componente au fost recon -
ce pute în proporție de 80%.

Noul Daily încorporează tehnologii
importante menite să scadă consumul
de combustibil: economii de până la
5,5%, în funcție de versiune, care pot
ajunge chiar până la 14% cu EcoPack
pentru misiunile urbane. Aerodina mi -
ci tatea a fost, de asemenea, îmbună -
tă țită, în special la modelele furgon,
a vând coeficientul (Cx) redus cu până
la 6% (de la 0,335 la 0,316). 

Șoferul Noului Daily beneficiază
de mai mult confort și de un interior
mai silențios, care garantează o po -
zi ție de condus și senzații tipice con -
du sului unui automobil premium, ca

și o multitudine de compartimente de
de pozitare închise sau deschise.
Desig nul ergonomic al butoanelor este
de top în categoria sa, izolarea fonică
a fost îmbunătățită, sistemul de aer
condiționat este mai eficient iar con -
for tul la condus este excelent în orice
condiții de încărcare. 

Noua gamă Daily va include o ver -
siu ne nouă de 7,2 tone, care oferă
cea mai mare capacitate de încărcare
din categoria sa (până la 4,9 tone) și
două modele diferite 4x4 (o versiune
de 3,5 tone all-road disponibilă atât
în varianta cu roată simplă cât și du -
blă, cât și furgon, șasiu cu cabină, șa -
siu cu cabină pentru echipaj și o ver -
siu ne off-road, care va avea aceeași
sche mă tehnică a modelului Daily 4X4
an terior).

Noul Iveco Daily este
„Van of the Year 2015”
Noul Daily, a treia generație de vehicule comerciale ușoare, a fost
desemnat „International Van of the Year 2015”. Concursul anual
este jurizat de 23 de jurnaliști de la publicații internaționale
specializate în domeniul vehiculelor comerciale. Prestigiosul
trofeu a fost acordat, după cum ne-am obișnuit, în timpul târgului
internațional de la Hanovra.

P rin intermediul unui stand de
2.500 mp, Iveco a împletit în
mod armonios trecutul cu... vi -

itorul, pornind de la istoria brand-ului
și a mărcilor care l-au fondat și ajun -
gând la Iveco Vision, un concept de -
dicat mobilității, cu impact minim asu -
pra mediului, care aduce în atenția
clienților o serie de soluții inovative. De
la utilitare ușoare, până la vehicule
grele off-road sau autobuze și au to -
care, Iveco are răspunsul corect pen -
tru orice necesitate de transport. 

Noul Daily, care și-a adjudecat și
titlul de Van-ul anului, a treia generație
deja sub acest nume, a prezentat în
cadrul IAA câteva inovații tehnologice
demne de remarcat: motorul F1C, noul
sistem de transmisie automată HI-
MATIC și un sistem de suspensie Quad
Leaf. De asemenea, a fost pre zent la
show în variante CNG și electrice. 

Economie de
combustibil 
Pentru a demonstra că economia

de combustibil nu a fost niciodată mai
simplă ca acum, Iveco a organizat o
zonă dedicată sistemului Hi-SCR
(High Efficiency SCR), sistem de re -
du cere catalitică de înaltă eficiență
pre zent pe toate motoarele diesel
Tector și Cursor de pe EuroCargo,
Stralis și Trakker EURO VI. 

Alături de Iveco Vision și șase mo -
dele Daily, inclusiv noul furgon cu vo -
lum total de 10,8 mc, au fost prezente
la standul Iveco un EuroCargo 4x4
(15 t), patru vehicule Stralis - dintre
care unul pe LNG și o versiune Super-
Light, care adoptă soluții tehnice spe -
cia le pentru reducerea masei proprii. 

A fost, de asemenea, organizată
o zonă dedicată vehiculelor off-road,
cu un Trakker 8x4, un altul concurent
la Dakar și un Astra HD9, echipat cu
un motor de 560 CP EURO VI, în pre -
mie ră internațională. 

Telematică de ultimă
generație
Nu în ultimul rând, Iveco se remar -

că și în domeniul telematicii, cu siste -
mul exclusiv IVECONNECT, instalat
pe noul Daily și pe vehiculele de gamă
grea, Stralis și Trakker. Acest sistem
revoluționar asigură un control integrat
și intuitiv asupra instrumentelor de
infotainment, navigație, asistență în
timpul conducerii și fleet management.
Interfața dintre șofer și vehicul este în
evoluție continuă, deoarece cursa pen -
tru eficiență solicită de asemenea sis -
teme de monitorizare ușor de utilizat.
IVECONNECT oferă un touch-screen
de 7 inci, încorporat în bord, și vine cu
radio, CD player, port USB compatibil
cu iPod/iPhone și MP3 player, c o ne -

xiune bluetooth cu ele men te de control
pe volan și port AUX/video. 

IVECONNECT DRIVE include un
sis tem de navigație prin satelit cu func -
ția de navigație specifică pentru cami -
oa ne, sistem de „Evaluare a stilului
de condus”, care acționează ca un in -
structor aflat la bordul vehiculului, de
fiecare dată când aveți nevoie, și dis -
po zitivul de siguranță Driver Attention
Support, ce protejează șoferul atunci
când acesta este obosit.

Transmisia automată
HI-MATIC
Așa cum am subliniat, transmisia

automată HI-MATIC cu 8 trepte repre -
zintă o inovație ce a suscitat un interes
deosebit în cadrul IAA. HI-MATIC
schim bă vitezele mai rapid și mai pre -
cis chiar și decât un șofer experi men -
tat, având nevoie doar de 200 mili se -
cun de pentru schimbarea vitezei când
este nevoie de accelerație. Cu un cu -
plu de până la 470 Nm și datorită con -
trolului electronic al schimbării vite ze -
lor, sistemul este potrivit noului Daily
și motorizărilor sale de până la 205
CP. Sistemul oferă două module care
pot fi selectate de către șofer: Eco
(reducerea consumului la minim) și
Power (schimbări de viteze mai rapide
și la turații mai înalte, pentru o per -
formanță mai înaltă a conducerii).

Iveco
Mai aproape de clienți
Pe scena de la Hanovra, Iveco a demonstrat că se apropie mai
mult decât oricând de clienții săi, aducând în atenția publicului o
gamă completă de vehicule comerciale. Printre „stelele” show-ului
s-a numărat și noul Daily, care a prezentat în premieră mondială
transmisia automată cu 8 trepte HI-MATIC. Dar nu numai atât.

Daily, un
vehicul
„global”

Peste 2,6 milioane de
vehicule Daily au fost
vândute până acum
în peste 110 țări din
întreaga lume. Este
produs la Suzzara,
lângă Mantova, în
Italia, unde compania
a făcut recent
investiții substanțiale
pentru îmbunătățirea
liniilor de producție.

Jar lath Sweeney
(stânga) și

Pierre Lahutte 



.............................................................................................................................................. octombrie 201420

IA
A

 H
A

N
O

V
R

A

A tenția s-a concentrat, desigur,
pe vârful de gamă al MAN,
TGX D38, care și-a făcut de -

butul oficial la Hanovra. Echipat cu un
motor capabil să dezvolte puteri maxi -
me de 520, 560 și 640 CP, noua navă
amiral a constructorului german oferă
un lanț cinematic dotat cu numeroase
elemente de eficiență și este destinat
unor sarcini solicitante de transport.
„Inima” vehiculului este un propulsor
D38 cu șase cilindri în linie și o capa -
citate de 15,2 l, care oferă noului TGX
D38 o tracțiune maximă pentru toate
ne cesitățile, fără să exagereze în
termenii cailor putere, dar concen trân -
du-se pe fiabilitate, eficiență și costuri
de operare reduse.

Noul TGX
EfficientLine 2
Pentru că tot a venit vorba despre

eficiență, noul TGX EfficientLine 2 in -
clu de ca dotări standard toate teh no -
lo giile disponibile în acest sens, în
spe cial EfficientCruise predictiv, un
sistem de creștere a cuplului motor
(TopTorque) și o versiune mai puter -
ni că a MAN TeleMatics. TGX Effi -
cientLine este cel mai de succes mo -
del din gama MAN, fiind proiectat
pen tru a economisi combustibil. De la
lan sarea sa, în 2010, peste 27.000
clienți au optat pentru acest model. 

Prin instalarea sistemului Effi -
cientCruise pe vehiculele sale comer -
ciale de transport marfă sau pasageri,
MAN își aduce contribuția la reduce -
rea emisiilor de CO2 provenind din
transporturile rutiere. Acest sistem de
cruise control pe bază de GPS calcu -
lea ză pantele sau rampele care se
apro pie prin analiza unor date carto -
gra fice 3D și a poziției vehiculului.
Utilizând acest sistem, un camion de
40 t încărcat poate să realizeze eco -
no mii de combustibil de până la 6%
fără pierderi de timp. 

Alternative
interesante
Nici MAN nu ignoră provocările

viito rului. La standul de la IAA, vizita -
to rii au făcut cunoștință, în premieră
ab solută, cu un sistem hibrid pentru
trans portul de lungă distanță, bazat pe
conceptul MAN TGX Hybrid. În acest
caz, motorul diesel acționează ca sursă
pri mară de energie, în timp ce un
sistem adițional de propulsie ope rat de
către un motor electric des chide po si -
bi litatea recuperării, stocării și reutilizării
forței de frânare. Deoa re ce motorul
electric servește mai mult ca soluție de
rezervă pentru motorul die sel, sistemul
hibrid cântărește numai 400 kg. 

Dar în cazul transportului de distri -
buție, alte forme de propulsie oferă o

alternativă preferabilă. Ca rezultat,
MAN își extinde portofoliul de vehicule
CNG, cu un exemplu de TGM bazat
pe această tehnologie, prezent în
cadrul expoziției IAA. 

Mai multă siguranță
Nici siguranța rutieră nu este lă -

sată pe plan secund. MAN a adus la
Hanovra o serie de sisteme care au
de venit deja standard, printre care se
nu mără Adaptive Cruise Control
(ACC), Emergency Brake Assist (EBA)
și Lane Guard System (LGS). Dar nu
numai atât. Producătorul a oferit o
ima gine asupra unor noi sisteme de
asis tență, care vor acționa ca un fel
de „ochi electronic” pentru șofer, care,
din interiorul cabinei, nu are vizibilitate
asupra anumitor puncte în jurul vehi -
cu lului. Toate acestea sunt prototipuri
con ceptuale ce ilustrează statutul
curent al MAN în rândul cercetătorilor
din domeniul siguranței active. Iar a -
ces te tehnologii includ un sistem de
asistență la schimbarea benzii pe au -
tostrăzile cu mai multe benzi, unul de
sprijin la virajul la dreapta în zone ur -
ba ne, precum și un sistem de ca mere
de luat vederi care, în viitor, va înlocui
o parte din oglinzile retrovizoare late -
ra le și va fi capabil să combine fluxul
de trafic într-o singură imagine.

MAN
Eficiență și pasiune
MAN a adus la Hanovra întreaga sa gamă de vehicule comerciale
de transport marfă și pasageri. Jucând (aproape) pe teren propriu,
fabricantul a rezervat 10.000 mp de standuri, în cadrul cărora a
pus accentul, bineînțeles, pe eficiența consumului de combustibil,
de natură să se reflecte în costuri de operare mai reduse.
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N oua gamă Renault Trucks a
fost lansată în 2013 și a fost
proiectată să ofere clienților

un instrument de lucru eficient, croit
exact după măsura necesităților lor ope -
raționale. De altfel, ce recunoaș te re mai
bună a meritelor unei game de vehicule
poate exista decât decer narea titlului
de International Truck of the Year? Iar
trofeul pentru 2015 îi re vine, pe bună
dreptate, gamei Renault Trucks T.

Dar la standul de la IAA, Renault
Trucks a dorit să scoată la rampă nu
numai vehiculele în sine, ci o întreagă
gamă de soluții pentru reducerea con -
sumului de combustibil și pentru creș -
te rea eficienței costurilor. Aceste as -
pec te implică, alături de designul atent
stu diat al camioanelor, soluții de ma -
na gement al flotelor (Optifleet), progra -
me de instruire în conducerea econo -
mică, precum și OptiTrack, un sistem
care permite vehiculelor de șantier să
dobândească temporar un plus de
tracțiune, menținând, în același timp,
consumul la nivelul celui realizat de un
ca mion destinat transportului pe șosea. 

Optifuel Lab 2
Nu în ultimul rând, Renault Trucks

a adus în atenția publicului un vehicul
laborator, cea de-a doua generație a
Optifuel Lab, care încorporează 20 de
teh nologii, fiecare dintre ele rapor tân -
du-se la cele patru mari aspecte aso -
cia te consumului: managementul e -
ner giei, aerodinamica, rezistența la
ru lare și asistența în conducere. La
ba za cercetărilor realizate prin inter -
me diul Optifuel Lab 2 se află opti mi -
zarea managementului diferitelor sur -

se de energie, a preleva cât mai puțină
energie cu putință de la motorul termic,
electrificând câteva dintre echipa men -
tele auxiliare, cum ar fi climatizarea,
pompa de apă, cea de combustibil și
cea de direcție și multiplicând sursele
de energie electrică prin adăugarea
unor panouri solare și prin instalarea
unui sistem de recuperare a energiei
ter mice a gazelor de eșapament. 

Din punctul de vedere al aero di -
na micii, specialiștii Renault s-au con -
cen trat pe producerea efectului de „pi -

că tură de apă”, reducând rezistența.
Ca o extensie a considerațiilor privind
aerodinamica, inginerii Renault Trucks
s-au concentrat și asupra rezistenței
la rulare a ansamblului cap tractor-
se mi remorcă. În acest sens, au utilizat
o soluție originală, care adaptează în
mod constant nivelul uleiului axei mo -
toa re, în funcție de necesitățile aces -
te ia de lubrifiere și răcire. 

În ceea ce privește asistența șo -
feru lui, Optifuel Lab 2 este echipat cu
un limitator de viteză adaptabil. Având
propriul său GPS, limitatorul calcu lea -
ză cel mai bun nivel de viteză, care
nu trebuie depășit, în conformitate cu
poziția camionului și cu configurația
șo selei, în timp real și cu anticipație.
Pe dala de accelerație opune mai mul -
tă sau mai puțină rezistență, în funcție
de necesitățile șoferului de a accelera
sau a încetini. Datorită acestui instru -
ment de sprijin, șoferul va ști întot -
dea una cum să își adapteze stilul de
conducere în așa fel încât să fie cât
mai favorabil reducerii consumului de
com bustibil.

RReennaauulltt  TTrruucckkss
CCeeaa  mmaaii  mmooddeerrnnăă  ggaammăă

Conform declarațiilor constructorului francez, Renault Trucks a
expus, la Hanovra, cea mai modernă gamă de vehicule comerciale
de transport marfă de pe piață. De la noul Master (2,8 t) până la
Renault Trucks K (cu o masă totală în combinație de 120 t), aceste
vehicule se remarcă prin eficiență și rezistență.

Renault Trucks 
la IAA 2014

- Renault Trucks T 520 High
- Renault Trucks T 430 Optifuel 
- Renault Trucks T 430 
- Renault Trucks K 460 
- Renault Trucks C 460 Optitrack 
- Renault Trucks D 12 Biodiesel 
- Renault Trucks D Cab 2 m 
- Renault Maxity 
- New Renault Master
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A dunând 129 de puncte, cu 48
de puncte mai mult decât cel
mai apropiat rival, Renault

Trucks T a câştigat prestigiosul premiu
„Autocamionul Anului 2015”, trofeul
fiind înmânat pe 23 septembrie la ex -
po ziţia de Vehicule Comerciale IAA
Ha no vra. Juriul, alcătuit din 25 de jur -
na lişti specializaţi în vehicule comer -
ciale, reprezentând 25 de reviste
internaţionale, a decis că Renault
Trucks T este vehiculul care a adus
cea mai mare contribuţie transportului
rutier în acest an. 

Juriul International Truck of the
Year a acordat premiul pentru Renault
Trucks T în baza mai multor criterii:
ino vaţiile tehnologice, confortul, sigu -
ran ţa, performanţa on-road, econo -
miile de combustibil, aspectul ecologic
şi costul total al utilizării (TCO). Juriul

a subliniat calităţile camionului Renault
Trucks T, menţionând în mod special
so luţiile aerodinamice ieşite din co -
mun, dar şi confortul oferit şoferilor
atât în mers, cât şi atunci când se
odihnesc. 

„Renault Trucks T combină cali tă -
ţile modelelor de vârf anterioare ale
mărcii cu ultimele inovaţii tehnologice
în domeniul vehiculelor comerciale”,
a rezumat Gianenrico Griffini, Preşe -
din tele Juriului International Truck of
the Year (ITOY). „Toate acestea au
dus la una dintre cele mai semni fi -
cative lansări din ultimii ani.”

O nouă eră
Atunci când i-a fost înmânat pre -

miul, Bruno Blin, Preşedintele Renault
Trucks, a declarat: „Sunt încântat să
pri mesc acest premiu în numele Re -
nault Trucks şi aş dori să îl dedic tutu -
ror celor care lucrează în compania şi
în reţeaua noastră în întreaga lume.
Suntem mândri de acest premiu, care
va aduce sentimentul de mândrie tutu -
ror celor care vor cumpăra sau con -
du ce camioanele noastre.” 

De asemenea, a mai adăugat: „În
urmă cu un an, Renault Trucks a intrat
într-o nouă eră, o dată cu lansarea si -
multană a întregii game. Acest premiu
este cel mai bun mod posibil de a
scoa te în evidenţă noua identitate
Renault Trucks. Sunt convins de faptul
că recunoaşterea calităţilor modelului
Renault Trucks T de către jurnalişti
spe cializaţi şi independenţi din 25 de

ţări europene va constitui un argument
puternic pentru câştigarea unor noi
clienţi.”

Cam(p)ionul
eficienței
Renault Trucks T a fost proiectat

pentru a oferi companiilor de transport
echilibrul perfect dintre economia de
combustibil și viața la bord.

Camionul ca întreg, cabina și fie -
care element al lanțului cinematic au
fost proiectate pentru a consuma cât
mai puțin cu putință. Parbrizul este în -
clinat la un unghi de 12 grade, iar
cabina însăși are o formă trapezoidală,
având o lățime de 2,35 m în partea
fron tală și 2,50 m în partea poste rioa -
ră, îmbunătățind coeficientul de aero -
di namicitate (cx) cu până la 12%.
Toate acestea înseamnă că T se poate
lăuda cu niveluri de consum de com -
bus tibil cu 5% mai mici decât în cazul
generației anterioare de vehicule.

Renault Trucks T este echipat cu
pro pulsoare EURO VI DTI 11 și DTI
13. DTI 11 oferă puteri maxime de
380, 430 și 460 CP (cupluri de 1.800,
2.050 și 2.200 Nm), injecția fiind con -
tro lată electronic prin intermediul unui
sistem common-rail. DTI 13 propune
ver siuni de 440 CP/2.200 Nm, 480
CP/2.400 Nm și 520 CP/2.550 Nm,
fiind menținută injecția prin intermediul
pom pelor-injector controlate electro -
nic. Transmisia automată Optidriver
are un nou sistem de management al
schimbării treptelor de viteză.

Renault Trucks T -
ITOY 2015
Renault Trucks T a fost votat „Autocamionul Anului 2015” de către
juriul International Truck of the Year (ITOY), alcătuit din 25
jurnalişti din presa internaţională de specialitate. Gianenrico
Griffini, preşedintele juriului, i-a înmânat prestigiosul trofeu lui
Bruno Blin, Preşedintele Renault Trucks, în timpul celei de-a 65-a
ediţie a expoziţiei de Vehicule Comerciale IAA de la Hanovra.

Scania
Beneficii și
sustenabilitate
Profitabilitatea clientului a stat în centrul atenției și în cadrul
standului Scania, care a adus în atenția publicului o gamă largă de
motorizări EURO VI, completată cu noi elemente de natură să
diminueze costurile de operare sau impactul asupra mediului al
operațiunilor cărăușilor. Cele mai recente inovații Scania pot
reduce consumul de combustibil cu până la 3 procente.

G ama de motoare Scania, con -
struite modular, pentru ca mi -
oane și autobuze este una

dintre cele mai extinse și în contextul
normelor EURO VI. De asemenea,
teste independente au demonstrat că
temerile legate de faptul că motoarele
EURO VI vor consuma mai mult sunt
nefondate, cel puțin în cazul clienților
Scania. De exemplu, propulsorul Sca -
nia de 13 l, numai cu SCR, și-a de -
mon strat eficiența în transporturile de
lungă distanță; în luna iunie, construc -
to rul suedez a introdus o variantă adi -
țională de 450 CP, care are potențialul
de a reduce consumul cu un procent. 

Tehnologii avansate...
La IAA, Scania a introdus, de ase -

menea, un număr de produse și ser -
vicii destinate economiei și limitării
tim pului de staționare forțată a ca mi -
oa nelor. Retarderul Scania poate fi
acum comandat în versiune R4100D,
care reduce și mai mult consumul de
combustibil, prin dezactivare mecanică
atunci când nu este activ. De ase me -

nea, acesta oferă o putere de frânare
mai mare, de 4.100 Nm comparativ cu
3.500, precum și un efect de frânare
crescut la viteze inferioare, cu ajutorul
rapoartelor mai înalte de transmisie. 

Un alt exemplu este o nouă ver -
siune a sistemului Eco-roll, care com -
bină aplicațiile Scania Opticruise și
Scania Active Prediction. Prin inter -
me diul acestuia, vehiculul este capabil
să calculeze cel mai potrivit moment
pen tru a rula în pantă în treaptă neu -
tră, sistemul putând contribui la o redu -
cere suplimentară a consumului cu
jumătate de procent. 

...camioane
pe măsură
La IAA, Scania a expus opt ca mi -

oane de natură să demonstreze în
mod incontestabil principiile mai sus
a mintite. 

Scania P 320 6x2*4, destinat
trans portului de distribuție, este echi -
pat cu un motor pe biodiesel, de 9 litri,
5 cilindri în linie, capabil să dezvolte
320 CP și 1.600 Nm. De asemenea,

mo delul este dotat cu sistem de
schim bare a vitezelor Opticruise și ca -
bină de zi. A mai fost prezent un Sca -
nia G 340 4x2 cu motor care poate
funcționa cu biogaz, LNG sau CNG,
340 CP și tehnologie EGR. 

Scania R 730 4x2 - Blue Stream
este un tractor în ediție limitată, cu
interior și exterior exclusiv, cabină de
dormit Topline și motor de 16 l V8,
730 CP și 3.500 Nm. Streamline R
490 6x2*4 este echipat și el cu motor
care poate opera cu biodiesel, cu
Scania Opticruise și Active Prediction. 

Scania Streamline R 450 4x2 este
dotat cu șasiu foarte jos și este op ti -
mi zat din punctul de vedere al com -
bus tibilului, motorul de 13 l fiind ca -
pabil să dezvolte 450 CP și 2.350 Nm. 

Au mai fost prezente la stand un
Scania Streamline G 410 4x2, 410 CP
și 2.150 Nm, Euro 6 cu SCR, un model
Scania G 450 8x4 pentru aplicații so -
li citante de transport în regim off-road,
450 CP și 2.350 Nm și un vehicul
Stream line R 520 6x4, cu singurul V8
de pe piață în configurație EURO VI,
520 CP și 2.700 Nm. 

Bruno Blin
(stânga) și
Gianenrico Griffini
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Continental la IAA Hanovra

A treia generație
Continental a continuat să-și dezvolte gama de anvelope de
camion și autobuz, lansată pentru prima oară la mijlocul anului
2013. După consacrarea noii game de anvelope pentru transportul
comercial de pasageri, Continental a trecut la prezentarea noii
generații de anvelope pentru segmentul de autocamioane.
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L a târgul internațional IAA Ha no -
vra, furnizorul german de pro -
duse pentru automobile și-a

pre zentat a treia generație de anve -
lope pen tru roți motoare, roți de direc -
ție și re morci pentru segmentul de
mărfuri. Noile anvelope Conti pentru
transportul de mărfuri sunt optimizate
pentru a oferi avantaje maxime clien -
ților și costuri mi nime cu parcurile auto. 

Inginerii au optimizat designul și
com pușii de cauciuc ai căilor de rulare,
ai benzilor de ranforsare, corpului și
ta loanelor tuturor anvelopelor de a
treia ge nerație. În acest fel, s-a ajuns
la o re zistență de rulare de sub 4
kg/tonă pentru anumite tipuri de an -
ve lope, ca de exemplu gama Conti
EcoPlus, câști gând astfel clasa A de
eficiență ener ge tică potrivit clasificării
europene a anvelopelor. 

Cele 3 noi game de anvelope de
a treia generație pentru transportul de
măr furi se numesc „Conti Hybrid”,
„Conti EcoPlus” și „Conti Scan di na -
via”. 

Conti Hybrid -
rezistență la uzură
La IAA, Continental a prezentat an -

ve lopa de uz mixt de 22,5 inci, con ce -
pu tă special pentru autoutilitare. De
ase menea, s-au lansat recent pe piață
an velopele Conti Hybrid HS3 pentru
roțile motoare - iar anvelopele Conti
Hybrid HD3 pentru roți de direcție și
Conti Hybrid HT3 pentru remorci și
semi remorci urmează să fie lansate pe
piață în 2015. 

Anvelopele Conti Hybrid HS3 și
Conti Hybrid HD3 de 19,5 inci sunt potri -
vite pentru segmentul de peste 12 tone.
An velopele Conti Hybrid HT3 sunt dis -
po nibile la aceleaşi dimensiuni și sunt

concepute special pentru re morci și
trans porturi regionale. 

Anvelopele Conti Hybrid LS3 pen -
tru roți motoare și anvelopele Conti
Hybrid LD3 pentru roți de direcție sunt
folosite pentru autoutilitare ușoare, cu
o greutate totală de până la 12 tone și
un diametru de anvelopă de 17,5 inci.
Pot fi folosite la camioane clasice de
distribuție, servicii municipale și trans -
porturi pe distanțe lungi și auto străzi.
Anvelopele Conti Hybrid fac do vada
recomandărilor primite ca anve lo pe
universale din segmentul pre mium la
dimensiuni de 17,5", 19,5" și 22,5". An -
velopele de roți motoare din noua gamă
Conti Hybrid au eti cheta M+S, în timp
ce anvelopele de roți de direcție au
eticheta M+S și sim bolul „Trei culmi și
un fulg de nea” (3PMSF).

Conti EcoPlus -
generația high-tech 
Noua generație de anvelope high-

tech Conti EcoPlus este concepută în
principal pentru autostrăzi și drumuri
internaționale. Aceste anvelope sunt
ca rac te rizate printr-o rezistență scă zu -

tă la rulare, fără compromisuri pri vind
du rata de viață. Anvelopele sunt potri -
vi te pentru toate roțile de ca mi oane și
re morci, cu axe motoare HS3, axe de
direcție HD3 și axe de remorcă HT3.
Anvelopele respective se pot lăuda cu
o scădere a consumului de carburant
de până la 1,9 litri la 100 km prin com -
pa rație cu generațiile ante rioare, la un
kilo metraj egal. Printre fac torii cheie la
ob ținerea acestei scă deri se numără
noii compuși de cau ciuc polimeric
pentru căile de rulare și pereți, precum
și conceptul de dublă stratificare și mo -
delul specific al căii de rulare. 

Conti Scandinavia -
aderență optimă 
Când se lasă frigul, Continental re -

co mandă folosirea unor anvelope de
iarnă speciale. Continental bene fi ciază
de un concept de anvelope bine pus la
punct pentru roțile de față, spate și re -
mor că, special pentru con di țiile de iarnă
- gama Conti Scandi na via. Aceste an -
velope sunt carac te ri zate de cerințe pri -
vind axul, ca de exem plu capacitate
op timă de condu ce re și ghidare laterală
pentru axul din față, tracțiune maximă
și forță de frânare pentru axul de direc -
ție, și ade rență semnificativ mai mare
la frânare și întoarcere pentru axul re -
mor cii. Ga ma Conti Scandinavia depă -
șeș te cu mult cerințele legale pentru
eti cheta M+S și simbolul „Fulgului de
nea pe munte”. Este disponibil un nou
por to foliu de anvelope de iarnă pentru
anve lopele de dimensiunile 17,5 și 19,5
inci.

ContiRe - reșapare premium
Oferta premium de anvelope reșapate de la fabrica ContiLifeCycle din Stöcken,
Germania, ajută la păstrarea resurselor și optimizarea costurilor totale de
exploatare. Procesele moderne de reșapare la cald pregătesc carcasele de bună
calitate pentru o a doua viață utilă, la camioane. Clienții pot alege între
anvelopele reșapate la cald de la ContiRe - care include acum și primele
anvelope de a treia generație - și o gamă complexă de modele ContiTread pentru
reșapare la rece. Carcasa îmbunătățită, cu o serie de benzi rigide, ameliorează
durabilitatea noilor anvelope și, în același timp, le face mai ușor de reșapat.

„C u ajutorul unor soluţii
inov atoare, am reuşit în -
tr-o perioadă scurtă să

îm b unătăţim radical capacitatea şo -
ferului de a efectua activităţi de pri ma
clasă. Cel mai recent exemplu este
noul I-Shift Dual Clutch, care a fost
prezentat pentru prima dată unui
public mai larg la IAA”, a afirmat Claes
Nilsson, preşedintele Volvo Trucks. 

I-Shift Dual Clutch de la Volvo este
primul sistem din lume cu ambreiaj
du blu pentru vehicule de mare tonaj
pro duse în serie. Această tehnologie
face posibilă schimbarea treptelor de
viteză fără întreruperi în transmiterea
forţei de tracţiune - cuplul este men -
ţi nut, iar autocamionul nu pierde din
iner ţie în timpul schimbării vitezelor. 

„Cu cât este mai greu transportul,
cu cât sunt mai dificile condiţiile de
şo fat şi cu cât schimbaţi mai des trep -
te le de viteză, cu atât mai mult veţi
câş tiga dacă şofaţi cu I-Shift Dual
Clutch. De asemenea, a devenit mai
uşor de urmat fluxul traficului, spo rin -
du-se confortul şi siguranţa în timpul
şo fatului”, spune Astrid Drewsen,
Product Manager Driveline în cadrul
Volvo Trucks. 

Volvo Dynamic
Steering
Volvo Dynamic Steering este o altă

inovaţie devenită celebră pe plan mon -
dial datorită videoclipului „The Epic
Split”. Filmul cu Jean Claude Van
Dam me, câştigător a mai multe premii,
are până acum peste 74 de milioane
de vizionări pe YouTube. Direcţia di -
na mică Volvo oferă posibilitatea con -
tro lării autocamionului cu o precizie
ex trem de mare. Sistemul elimină toto -
da tă vibraţiile volanului, care s-ar fi

putut produce, în absenţa acestuia,
când suprafaţa de rulare este de ni ve -
lată. Deoarece autocamionul este atât
de uşor de manevrat, şoferul se poate
relaxa şi este supus unui risc redus
de vătămări la locul de muncă. 

Două dintre soluţiile tehnice cu cel
mai mare impact asupra manevra bi li -
tăţii noului autocamion Volvo sunt sus -
pensia faţă independentă şi direc ţia cu
cremalieră şi pinion. Acestea au fost
introduse pe noul Volvo FH în 2012 şi,
împreună, oferă o îmbu nă tă ţire majoră
a capacităţii de virare şi a stabilităţii
direcţionale ale auto ca mio nului. 

Mereu la dispoziția
clientului
În afara productivităţii operatorului,

Volvo Trucks se concentrează foarte
mult şi asupra disponibilităţii vehi cu -
lu lui. De exemplu, clienţilor care sem -
nea ză un Contract de Service Volvo
Gold li se garantează o disponibilitate
maximă. În plus, promisiunea este
sus ţinută de o reţea vastă de centre
de service şi de o varietate de servicii,
precum şi de o altă inovaţie teh no lo -
gică - Telematics Gateway. Astfel, este
posibilă monitorizarea autocamionului
de către centrul de service la distanţă,

prin sistemul telematic, pentru a se
ob serva exact uzura diferitelor compo -
nen te şi a se adapta întreţinerea şi
re pa raţiile în funcţie de aceste con -
sta tări, reducându-se la minimum
riscul opririlor neplanificate. 

În ultimii ani, inovaţiile de la Volvo
Trucks au în comun faptul că sunt lan -
sate cu mult umor şi entuziasm. Fil -
me le The Ballerina Stunt, The Epic
Split şi The Hamster Stunt s-au bu cu -
rat de un succes excepţional. Pentru
lansarea sistemului I-Shift Dual Clutch,
Volvo a creat un nou film - The Casino
- în care un autocamion strălucitor
Vol vo FH opreşte în dreptul covorului
roşu la o seară de gală de la Cazinoul
Casino San Remo din Italia. 

„Tehnologia sistemului I-Shift Dual
Clutch este similară celei care se află
pe multe maşini sport de lux. Am pla -
sarea autocamionului premium într-un
mediu atât de elegant, precum un ca -
zinou - o locaţie predilectă pentru ma -
şini sport - a părut o alegere evi den -
tă”, a afirmat Per Nilsson, Director PR
la Volvo Trucks.

Pagini realizate de 
Radu BORCESCU

Hanovra, Germania
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Volvo Trucks
Inovaţii la nivel mondial
La IAA, Volvo Trucks a prezentat programul unui produs care a
fost complet revitalizat în numai doi ani. Inovaţiile, precum
Direcţia dinamică Volvo, Suspensia faţă independentă, Serviciile
conectate şi, mai recent, I-Shift Dual Clutch duc la un nivel
superior productivitatea şi disponibilitatea operatorilor. 
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A ccentul principal s-a pus pe cerințele
lo gisticii moderne, în contextul dez -
vol tării explozive a platformelor de co -

mu nicații mobile. În cele din urmă, cei implicați
în transport în ziua de astăzi trebuie să aibă
po sibilitatea de a reacționa rapid și flexibil la
schim bări. „Cu accesul mobil, am dezvoltat
dis po nibilitatea ga mei de produse - pentru noi
a fost pa sul logic către un viitor mobil”, spune
Marcel Frings, chief representative TimoCom.
Dispecerii, expeditorii și trans portatorii din in -
dustrie și piață pot experimenta ei înșiși ac -
ce sul mobil în lumea TimoCom. Avantajele
sunt evi den te, deoarece, pentru munca zil ni -
că, aceasta înseamnă că, indiferent că folosiți
o tabletă sau un Smartphone, cu ajutorul apli -
ca ției „Barometrul de trans port” vă puteți loga
de acum pe contul mobil TimoCom de oriunde
și oricând.

Protecție triplă
cu TimoCom
Conform celor declarate de repre zen tanții

TimoCom, inovația în sine nu este doar ver -
siu nea mobilă. „Co men zile de transport ar tre -
bui să de curgă în cea mai mare siguranță, de
aceea lucrăm la aplicarea standar de lor înalte
de siguranță pentru folosirea mobilă a pro du -
se lor noastre. Pentru aceasta, ne-am uitat și
am verificat ver siunile mobile actuale și meca -
nis  me le de siguranță”, spune Frings. Re zultatul
este un acces mobil protejat prin aplicația
„Baro metrul de trans port”, care a fost prezentat
la IAA 2014 de către TimoCom în cadrul unei
con ferințe de presă, ce a atras un in te res deo -
se bit din partea vizitatorilor expoziției. 

Aceștia și-au putut contura în direct o ima -
gine clară asupra modului în care logistica de
zi cu zi poate fi eficientizată pe viitor cu ajutorul
unei tablete sau al unui Smartphone. La stan -
dul TimoCom de la IAA, pro gra me le au putut
fi testate în detaliu pe dis pozitivele mobile, cu
sprijinul staff-ului tehnic al producătorului. 

Indiferent că folosiți bursa de trans port TC
Truck&Cargo®, platforma de licitare în TC
eBid®, instrumentul de tracking și calculare
TC eMap® sau alte soluții pentru afaceri de la
 TimoCom - accesul mobil la toate plat for me -
le TimoCom asigură pe viitor ope rabilitatea de -
plină a furnizorilor de trans port în orice moment. 

Mai multe informații
despre TimoCom găsiți

pe www.timocom.ro

TimoCom la IAA Hanovra
Mobilitate maximă
La ediția din acest an a prestigioasei expoziții IAA Hanovra 2014,
desfășurată între 25 septembrie și 2 octombrie, TimoCom Soft-
und Hardware GmbH, lider pe piața burselor de transport din
Europa, a prezentat în exclusivitate noul acces mobil la
platformele TimoCom, care se remarcă printr-un nivel înalt al
măsurilor de siguranță pentru utilizatori.
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Transport cu viitor!

Firma TimoCom Soft- und Hardware GmbH este un prestator de servicii
în domeniul transporturilor. Cu o echipă de peste 400 de angajați din
peste 30 de țări, TimoCom dezvoltă technologii și servicii eficiente și
productive pentru munca de zi cu zi. Pe lângă aplicația lideră pe piața
europeană TC Truck&Cargo®, firma TimoCom oferă și alte soluții optime
pentru domeniul de transport. De exemplu TC eBid®, platforma online
pentru contracte pe termen lung, și TC eMap®, un program apt pentru
calcularea rutei, dotat, în același timp, și cu funcția de tracking. În
septembrie 2012, portofoliul firmei s-a dezvoltat cu bursa spațiilor de
depozitare. Aici, firmele pot accesa până la 30.000 de spații de depozitare
și spații logistice. Cel mai nou punct de referință este TC Login. Clienții
se pot conecta mobil la contul TimoCom, prin accesul care este integrat
în Barometrul de transport.
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„Am organizat această con -
fe rință pornind de la rea -
li tatea că despre trans por -

tul de 3,5 t afli doar de la prieteni sau
cunoştinţe. Nu este ca în cazul trans -
por tului de mare tonaj, unde este ne -
cesar ca şoferii şi coordonatorii să ai -
bă şcoală şi atestat, să respecte
anu mite norme europene. În acest
seg ment, al transporturilor expres,
foar te mulţi nu au o bază de pregătire.
Pe de altă parte, unul dintre scopurile
conferinței a fost și acela de a ne cu -
noaște unii cu alții. Kefren Expres
func ționează din 2011, dar pe cei mai
mulți dintre transportatori nu i-am
văzut niciodată, până la acest eve ni -
ment”, a explicat Zsolt Gogucz, ma -
naging director Kefren Expres.

Amintim faptul că, în ultima vreme,
tema licențierii transportului cu vehi -
cule de sub 3,5 t masă maximă a fost
una de actualitate și chiar dacă, pentru
moment, s-a renunțat la licențiere, dis -
cu țiile care au avut loc pe marginea
su biectului au demonstrat că acest
seg ment de transport are nevoie de

căi de comunicare funcționale, atât în
interior, între operatori, cât și cu auto -
ritățile.

Totuși, pentru moment, nu se pune
pro blema înființării unei asociații pa -
tro nale.

„Sunt foarte nemulţumit de aso -
ciaţii şi de cei ce fac parte din ele.
Este adevărat, sunt și unii oameni care
se luptă pentru interesele breslei, dar
când trebuie să aibă susţinere nu o
pri mesc. Atâta timp cât patronii nu
con ştientizează că trebuie să opereze
pe baza unei etici, nu văd rostul unui
ase menea organism. Piaţa este cani -
ba lizată. sunt trist să spun așa ceva,
dar, în opinia mea, aceasta este rea -
l itatea“, a arătat Zsolt Gogucz.

Ca și în cazul transportului greu,
firmele româneşti de transport cu ve -
hi culele sub 3,5 t au ca principal avan -
taj pe piața internațională înregistrarea
unor costuri mai mici cu salariile.

„În ultimul an, firmele româneşti
sunt foarte bine cotate din punctul de
vedere al preţurilor în spațiul comu ni -
tar. Competitivitatea, inclusiv din punct

de vedere financiar, a operatorilor ro -
mâni, ne așază astăzi pe o poziție
deținută până acum de polonezi“, a
precizat managerul Kefren Expres.

Legislaţie permisivă 
Acest segment de transport este

unul aparte și, în general, firmele cu
ve hicule sub 3,5 t sunt strict spe cia -
li zate pe această activitate.

„Cei care joacă în liga mare, a ca -
mioanelor, neglijează sau încearcă să
scape de autoutilitarele ușoare. Avan -
ta jul la autoutilitare este că ajung din -
tr-o parte a Europei în alta într-un timp
foarte scurt. În spaţiul comunitar, acest
segment nu se supune unei legislații
speciale, fiind mai puțin controlat. De
exemplu, pentru vehiculele sub 3,5 t,
nu există reguli legate de cabotaj“, a
explicat Zsolt Gogucz.

Acest tip de transport este foarte
asemănănător cu cel al vehiculelor de
până în 7,5 t: „Camionetele de acest
fel pot circula în weekend, au tahograf,
dar, din punct de vedere al greutăţii,

nici la 7,5 t, nici la 3,5 t, nu poţi să plă -
teşti pentru supragreutate. Autove hi -
cu lele pot circula numai cu norma
maximă admisă. Din păcate, sunt mulți
cei care, inclusiv sub presiunea clien -
ților, merg în mod regulat supra în căr -
când mașina. Acești transportatori
sunt inconștienți.“

Clienții pentru acest tip de trans -
port provin din toate ramurile. 

„De la industrie uşoară la cea grea
şi la transporturi consulare, orice se
poate transporta cu vehicule sub 3,5 t.
Companiile mari de curierat au dez -
voltat o structură cu multiple hub-uri.
Marfa se mișcă dintr-un depozit în
altul, dar şi aici există timpi morţi, se
mai întâmplă ca marfa să se rătă ceas -
că, să nu aibă disponibilitate sau să
o pună pe altă maşină şi, din cauza
aceasta, există încă acest transport
di rect, door to door, adică ceea ce
facem noi, operând în spaţiul euro -
pean“, a completat Zsolt Gogucz.

Criza, trecută
mai uşor cu 3,5 t 
Managerul Kefren Expres consi -

deră că dacă s-ar legifera o licenţiere
la nivel european sau s-ar introduce
tahograful pe vehiculele sub 3,5 t,
acest lucru ar putea avea un efect
devastator asupra economiei.

„Firmele cu maşini sub 3,5 t au
putut trece mult mai uşor peste criză.
Atunci când economia s-a dat peste
cap, companiile, inclusiv cele mari, au
început să comande mai puţin și au
evitat stocurile, pentru a nu bloca bani.
În aceste condiții, segmentul de trans -
port expres a avut de lucru“, a arătat
Zsolt Gogucz.

El admite însă că legiuitorul ar pu -
tea interveni, totuşi, în privinţa unei
minime dotări a vehiculului.

„De exemplu, fiecare autoutilitară
ar trebui să aibă un pat - fie dubă, fie
pre lată. Astăzi, şoferii dorm pe ban -
che ta maşinii.“

Perioada cât stă plecat un şofer în
afara țării depinde de modelul de acti -
vitate al fiecărei firme.

„Poate sta doar o zi - la import-
ex port, curse fixe între două puncte -
sau să opereze, cum facem noi, stând
efectiv în spaţiul comunitar 2, 3, 4 sau
5 săptămâni.“ 

Transportul cu vehiculele sub 3,5 t
nu este, în opinia lui Zsolt Gogucz, un
segment în creştere, doar că „românii
abia acum 2, 3 ani şi-au dat seama
că pot opera intracomunitar cu autou -
ti litare de 3,5 t.“

Ținta principală a platformei de di -
alog gândită de Kefren Expres este
una educativă.

„Ne-am dorit să îi învăţăm pe ope -
ra torii de transport cu care lucrăm
să-şi conducă business-ul, să vadă
dacă e viabil, să aibă toate informațiile
nece sare pentru un calcul corect de
preţ, dacă pe perioadă scurtă, medie
și lungă pot să fie profitabili. Astăzi,
poţi cumpăra un vehicul nou la
aproximativ 20.000 de euro sau unul
folosit la 10.000 de euro - este foarte
accesibil. Lip sa cunoștințelor necesare
legate de această afacere poate însă
duce la deteriorarea pieței. În Ger ma -
nia, de exemplu, nu o să vedem nicio -
dată un transportator să meargă sub
preţ, în timp ce la noi se întâmplă frec -
vent acest lucru, inclusiv la camioane.
Unii pleacă de la ideea că dacă au
10.000 de euro cumpără o dubă, intră
în piaţă şi, dacă văd că pierd 3.000 -
4.000 de euro, vând duba şi se apucă
de altceva - aceasta este o viziune
greşită. Trebuie să ştii la ce te înhami,
ce condiţii trebuie să respecţi şi abia
după aceea să cum peri maşina. Se
pot efectua unul, două transporturi în
pierdere, cu condiția ca, la final, să
existe plus! Dar până când aceia care
nu știu să își cal cu le ze costurile reale
nu vor practica o politică de preț sănă -
tos, se vor men ți ne influențele nega -
ti ve în această bran șă, în care majo -
ri tatea informa țiilor circulă prin
par cări...“, a comentat Zsolt Gogucz.

Kamikaze 
pe şosea
Fenomenul este larg răspândit:

„Foarte des am primit oferte în care
ni se spune că are maşină de 1,4 t,
dar precizează că «încărcăm şi 2,2 t».
Discutăm deja de un risc enorm. Sunt
foarte mulţi asemenea transportatori
- kamikaze, care se înhamă cu aceste
greutăţi, în mod conştient.“

Sunt state în care depistarea
depăşirii de greutate poate duce la
sancțiuni importante.

„Unele state sunt mai permisive,
ca Italia, altele au toleranţă zero - ca
Slovacia, Slovenia, Austria, unde din
start te amendează dacă ai și 50 de

kg în plus. Dar problema este com -
ple xă: nu neapărat transportatorii sunt
de vină, ci, de multe ori, expeditorii
sau firmele care au marfa au început
să pună presiuni ca să încarce supra -
greutate. În foarte multe fabrici nu poţi
verifica greutatea. La o tonă îţi dai
seama, dar la diferențe mici, de 50-
100 de kg, nu ai cum să identifici, şi
atunci mergi pe încredere. Conștient
sau inconștient, trebuie precizat că
vina este în ambele părți, dar, atâta
timp cât banii pot suprascrie orice
regulă, acest fenomen nu va dispărea.
În Germania, de exemplu, în multe
locuri se verifică sarcina utilă a ve hi -
cu lului pe baza talonului, din care reie -
se cât poate încărca si, dacă nu cores -
pun de, este refuzat, însă pentru asta
ai nevoie de o conduită conștientă,
responsabilă, și nu neapărat de ISO...“

Carte de vizită
Kefren Expres a fost înfiinţată în

2011 şi s-a orientat spre piața externă,
deoarece piaţa e mult prea „cani ba -
lizată“ în România.

„Dacă vrei să lucrezi oficial în
România, nu poţi fi profitabil. Suntem
o casă de expediţie care a dezvoltat
un sistem propriu IT, ce stă la baza
afacerii noastre, iar cu o echipă foarte
restrânsă putem coordona 300 de ve -
hicule. Nu înseamnă că le încărcăm pe
toate zi de zi, dar avem posibilitatea de
a le propune încărcări din diverse locaţii
din Europa“, a arătat Zsolt Gogucz. 

Kefren Expres deţine, totodată, și
un parc propriu de vehicule. Totuși,
flota este gestionată pe o altă firmă,
existând astfel o delimitare clară între
activități. 

„Pe acest segment, 99% dintre
transporturi sunt spot. Avem 380 de
clienţi cu care am lucrat cel puţin o
dată şi alte mii de la care am primit
cereri de ofertă. Ce facem noi este să
integrăm cererea și oferta. Există pe
piață și alte modele de business, în
care nu se lucrează spot, ci există o
flo tă captivă, subcontractată 100% de
către o anumită firmă“, a explicat
managerul Kefren Expres.

Pentru 2015,  Zsolt Gogucz își pro -
pune repetarea și extinderea confe rin -
ței, vizând și participarea unor repre -
zen tanți din alte țări - firme de
trans port, specialiști și autorități din
do meniu. Scopul principal îl constituie
identificarea adevăratelor probleme și
necesități din sector, prin dialog și
schimb de experiență urmărindu-se
implementarea unei conduite corecte
în acest domeniu și la noi în țară. 

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Eveniment desfăşurat în premieră în România, conferinţa organizată
de către Kefren Expres, la Oradea, pentru transportatorii cu
vehicule uşoare, sub 3,5 tone, a oferit, pe de o parte, o platformă de
informare pentru acest segment, iar pe de altă parte, o oportunitate
pentru crearea unei comunități a transportatorilor.

Licenţierea vehiculelor
sub 3,5 t ar avea
efect devastator

Această conferință a fost organizată cu sprijinul tuturor transportatorilor prezenți și al companiilor care au
susținut tematica de „inițiativă-informare-îndrumare”: Lutz Assekuranz Makler GmbH, BursaTransport,
Timocom, Societatea civilă de avocați Iacob-Anca & Asociații, Top Motor (Citroën), Casa Auto RMB Timișoara
(Mercedes), WindSoft Grup, Risco, BT Leasing, TSG euroShell card agent, GPSsmart, Agenția Euromaidec
Touring, Kefren Expres, UNTRR - consilier juridic Lorena Sandu, Mayer Siegfried - expert în transporturi, Alin
Burlan - consultant în transporturi…

Zsolt Gogucz



.............................................................................................................................................. octombrie 201432

P
R

E
Z

E
N

TA
R

E

N oile amestecuri de cauciuc
avansate și profilul inovator
asi gură standarde de sig u -

ranță extrem de înalte, chiar și în cazul
căderilor abundente de zăpadă și al
tem peraturilor foarte scăzute ale caro -
sa bilului.

Concret, noile anvelope se remar -
că prin aderență, rezistență și sigu -
ranță optime în condiții de iarnă, rezis -
tență la rulare scăzută și reducerea
consumului de carburant și a emisiilor
de CO2, prin zgomot redus și confort
acustic ridicat, fiind în compatibilitate
cu reglementările 2012 ale Comisiei
Europene. În plus, aceste anvelope
pot fi refolosite, datorită capacității de
reșapare și a materialelor reciclabile
utilizate, fără uleiuri aromatice (HAOF).

Datorită noului tip de profil al benzii
de rulare, cu o reţea densă de nervuri
subţiri, noile game de anvelope de
iarnă FW:01 şi TW:01 sunt ideale pen -
tru a echipa autocare, oferind confort
acustic excelent și longevitate kilome -
tri că. Creşterea lăţimii benzii de rulare
ge nerează şi creşterea rentabilităţii
kilometrice.

FW:01

Designul inovator al umerilor (pa -
tent Pirelli) permite o distribuție corectă
a presiunii pe suprafața de contact.
Acest fapt asigură uzură uniformă și
longevitate kilometrică. Lamelarea
den să oferă aderenţă şi mane vra bi li -
tate excelente pe suprafeţe ude. La -

me larea în profunzime de-a lungul
blocurilor centrale oferă tracţiune și
a de rență pe zăpadă.

TW:01

Designul optimizat al benzii de ru -
lare, ce alternează lamelarea densă
și canalele transversale, reține zăpada
în profil, oferind aderență „zăpadă pe
za padă”, pentru mai multă tracțiune
și stabilitate. Profilul direcţional opti -
mi zează aderenţa pe carosabil ud şi
us cat. Mobilitatea redusă a blocurilor
de profil reduce rezistenţa la rulare,
îm bunătățește consumul de carburant
și induce o uzură uniformă. 

O nouă tehnologie 
Tehnologia dublu-strat pentru ban -

da de rulare și conținut ridicat de silica
(două brevete Pirelli în derulare) asi -
gu ră aderență îmbunătățită pe caro -
sa bil ud. De asemenea, cantitatea mai
mică de căldură generată oferă re zis -
tență redusă la rulare și integritate su -
pe rioară, anvelopa având un com por -
ta ment ideal la temperaturi scăzute.

Cordul metalic este complet îm -
bră cat în cauciuc - penetrarea com -
pl e tă cu amestec de cauciuc crește re -
zis tența la oboseală a carcasei.

3SB, sistemul evoluat de 3 centuri
metalice de ranforsare, asigură o uzu -
ră uniformă, o viață prelungită a anve -
lo pei, reșapabilitate și ținută de drum
îmbunătățită.

Inelul talon hexagonal (HBW) asi -
gură mai multă flexibilitate pentru o
mon tare ușoară, stabilitate termică a
ta lo nului, durabilitate și reșapabilitate.

Pirelli FW:01 și TW:01
Siguranță pe timp de iarnă
Pirelli se implică și mai mult în siguranța rutieră prin dezvoltarea
gamei 01. Noile anvelope FW:01 și TW:01 sunt concepute pentru a
oferi performanțe excelente în condiții critice de iarnă. Sunt
prioritare tracțiunea, aderența și distanța de frânare.

P
U

B
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ITATE

Dimensiuni
disponibile

Gama de anvelope FW:01 este
disponibilă în versiuni cu
dimensiuni 315/60 R 22.5, 315/70 R
22.5, 295/80 R 22.5 și 315/80 R 22.5. 
TW:01 propune versiuni 315/60 R
22.5, 315/70 R 22.5, 295/80 R 22.5 și
315/80 R 22.5. 

Anvelopele de iarnă Pirelli pot fi achiziționate de la dealeri autorizați.
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C unoștințele deţinute în dome -
niul transporturilor și posibi li -
tatea de a achiziționa cami -

oane l-au determinat pe Ion Oncică
să-și deschidă propria firmă de trans -
port.

„În 1992, am înființat Onci Euro -
trans 96, iar primele camioane le-am
achiziționat în 1995, când am abordat
în mod direct transportul internaţional
de marfă. Am rămas specializaţi pe
trans port internaţional, încheind con -
trac te care vizau Italia, Danemarca şi
Franţa. Din anul 2012, abordăm și
trans portul intracomunitar. Lucrăm atât
pe bază de contract cât și cu casele
de expediţii, înregistrând o istorie po -

zi tivă pe acest segment“, a explicat
ad ministratorul companiei. 

Din anul 1995 până în prezent, lu -
crurile au evoluat, parcul a crescut,
iar managementul firmei este asigurat
astăzi atât de Ion Oncică, în calitate
de administrator, cât şi de fiul său,
Victor Oncică. 

Analiza pieței
Transportul comunitar înseamnă

bani mai mulți, dar, în ultima vreme,
și taxe mai mari. 

„Pentru că ne numărăm printre cei
care fac transport comunitar, suntem
afectați de schimbările din Franța. Aș -

teptăm să vedem cum vor evolua lu -
cru rile și suntem pregătiți să ne adap -
tăm schimbărilor. Am prins mai multe
perioade în transport și pot spune că
2006-2008 a fost cea mai bună pe -
rioadă, întrucât tarifele erau bune. În
2008, am achiziționat mașini noi şi am
intrat în criză, în plină investiție; ne-am
re pliat şi am dus toate leasing-urile la
ca păt. Maşinile noastre rulează astăzi,
în medie, 10.000 km pe lună“, a men -
ţio nat Ion Oncică. 

Administratorul Onci Eurotrans’96
nu vede grupajele ca o variantă pentru
vi itor, iar sistemul de recuperare al ce -
lor 4 eurocenţi din acciză pare greu de
ac cesat din cauza birocraţiei exa ge rate.

„În ceea ce priveşte alimentarea
de carburant, am optat pentru varianta
vrac, achiziționând propriul bazin de
mo torină. În afara țării, facem alimen -

tă rile cu cardurile de combustibil. Pro -
fitul în domeniul transporturilor rutiere
de marfă este scăzut, motiv pentru
care trebuie să acordăm o atenţie spo -
rită costurilor“, a subliniat Ion Oncică,
adăugând că, pentru a le optimiza,
şoferii companiei au urmat cursuri de
conducere economică la Volvo.

„Folosim sistemul de monitorizare
Dynafleet, care transmite informații prin
GPS, dar și un sistem de sonde, care
ne ajută să urmărim consumul ve hicu -
le lor. În momentul decontului, analizăm
îm preună cu şoferul maniera în care s-a
condus şi modalităţile în care pot fi îm -
bunătăţite performanțele a cestuia, ra -
portat la consumul de car bu rant“, a men -
ţionat administratorul Onci Eurotrans’96.

Viziune
În anul 2014, s-a considerat că

este momentul pentru înnoirea par -
cu lui auto, fiind achiziționate 5 noi an -
sam bluri, formate din 5 autotractoare
Volvo și 5 semiremorci Krone. În acest
moment, compania deține 16 ca mi -
oa ne MAN, Volvo și Scania, normele
de poluare variind de la EURO 3 la
EURO 6.

„Deși nu este o perioadă ușoară,
am făcut această investiție. Am achi -
zi ționat 5 mașini, ceea ce reprezintă
30% din flotă. Suntem optimiști și spe -
răm că lucrurile vor evolua bine. Viito -
rul meu îl văd la pensie, iar condu ce -
rea va rămâne în familie. Pe lângă
firma de transport, fiul meu deține un
service, care ne ajută să rezolvăm
orice problemă rapid, iar fiica mea o
casă de expediții cu vechime în do -
meniu. În opinia mea, mărimea flotei
nu trebuie să depășească 20 de cami -
oa ne, fiul meu, însă, susține că «o flo -
tă importantă aduce credibilitate mai
mare în fața clientului»”. 

Stabilitate sau dezvoltare…? 
Probabil rămâne principala între -

bare pe care și-o pun mulți trans por -
tatori români în acest moment.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

ONCI EUROTRANS 96
O afacere de familie
Rețeta companiei Onci Eurotrans 96 este una cunoscută în
România. Actualul patron a luat legătura cu domeniul
transporturilor pe vremea comunismului, iar după anii ’90 a
înființat propria companie.

Ion Oncică,
administrator Onci

Eurotrans 96: 
„Afacerea noastră este una de
familie, iar șoferii noștri reprezintă
cartea de vizită - tocmai de aceea
am încercat să-i fidelizăm". 

Ion şi Victor Oncică - trecutul, prezentul şi viitorul Onci Eurotrans 96.
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Mercedes-Benz a lansat în
acest an cea de a treia gene -
rație a van-ului de dimensiuni

medii, Vito. Disponibil într-o gamă
vastă de configuraţii, cu două tipuri
de ampatament şi o înălţime maximă
de 1.910 mm, vehiculul poate fi co -
man dat cu una din cele trei lungimi
di ferite (4.895 mm, 5.140 mm sau
5.730 mm), fiind cu 140 mm mai lung
decât modelul anterior. Noul Vito oferă
cea mai bună capacitate de încărcare
din segmentul său, 1.369 kg, şi poate
fi configurat tracţiune față, propulsie
sau tracțiune integrală. Toate ver siu -
nile sunt prevăzute cu discuri de frână
pe toate roţile, ESP adaptiv şi până
la opt airbag-uri. De asemenea, sis -
te mul Attention Assist este oferit stan -
dard şi monitorizează starea şoferului,
iar Crosswind Assist elimină efectele
rafalelor de vânt venite din lateral. În
plus, toate variantele se bucură de
funcţia de monitorizare a presiunii din
pneuri şi pot fi echipate opţional cu
sis temele Active Parking Assist (asis -
ten ţă la parcare), Lane Keeping Assist
(asistenţă la păstrarea benzii de mers)
şi Blind Spot Assist (asistenţă la un -
ghiul mort). Pentru modelele echipate

cu tracțiune față, Vito oferă motorul
diesel de 1,6 l ce dezvoltă 88 CP pen -
tru modelul Vito 109 CDI şi 114 CP în
cazul variantei Vito 111 CDI. Pentru
sis temul cu propulsie avem parte de
„cla sicul“ motor de 2,2 l diesel, ce
poate dezvolta 136 sau 163 CP pentru
modelele 114 și 116 CDI, iar pentru
aceia care se declară nesatisfăcuți de
aceste cifre există și versiunea de 190
CP, Vito 119 BlueTEC. Aceste motoare
sunt cuplate la o transmisie manuală
în şase trepte de viteză, cu excepţia
lui Vito 119 BlueTEC, care vine însoţit
de o transmisie automată în şapte

trepte de viteză, disponibilă opţional
şi pentru Vito 114 CDI sau Vito 116
CDI. Următorul pas va fi dispo ni bi li ta -
tea pentru acest model a tracțiunii in -
tegrale, anunțate încă de la lansare,
dar încă indisponibilă. 

În vizită la Vitoria
Pe tărâmurile Țării Bascilor, aproa -

pe de Bilbao, Spania, se găsește lo -
cali tatea Vitoria-Gasteiz. Aici se află
fabrica unde se produce, din 1995,
modelul Vito. Încă nu s-a lămurit si -
tuația numelui Vito, dacă provine de

la numele zonei sau nu, nici de către
noi, dar nici de către oficialii Merce -
des-Benz, care încă păstrează mis -
terul asupra acestei povești. Fabrica
este funcțională de 60 ani, aici pro du -
cându-se numai van-uri. Din 2003 au
ieșit pe poarta acestei fabrici nu mai
puțin de 900.000 de unități ale gene -
rației precedente de Vito și Viano. Cu
o suprafață totală de aproximativ
600.000 mp, o zonă de producție de
257.000 mp, un număr de angajați de
peste 3.500, fabrica produce zilnic 470
de mașini, în două schimburi. Am
văzut cum se asamblează și sudează
caroseria, o serie de procese realizate
de roboți impresionanți, fabrica fiind
automatizată într-o proporție mare, în
cazul vopsitoriei procentul fiind de
96%. Ne-am edificat și asupra proce -
du rilor de tratament, insonorizare și
vopsire a caroseriei, asistând apoi la
asamblarea propriu-zisă a modelelor
pe linia de producție. Demonstrația
de calitate a purtat emblema Merce -
des-Benz, toate procesele desfășu -
rân du-se „nemțește“, incluzând aici și
mun ca acelora care se ocupă de „sigi -
larea“ manuală a unor îmbinări ale
caroseriei.

Incursiune în Țara
Bascilor
Pe lângă vizita la fabrică, am ieșit

la plimbare cu noul Vito, să ne asi gu -
răm că toate cele descrise în prezen -
tări nu sunt vorbe „din cărți“. Traseele
au fost din cele mai variate, de la zone
urbane, precum orașul Bilbao, la
drumuri de munte, autostrăzi și așezări
rurale. Din momentul în care te urci
în noul Vito, la volan, ai o senzație
aparte. Pentru asta aș da „vina“ pe
volan. Este vorba de un volan sport,
în trei spițe, cu piele perforată și co -
menzi. Sigur e un Vito?! E drept, la
mo delele de bază nu este așa arătos,
lip sind comenzile, dar aerul sportiv și
totodată luxos nu se pierde. După ce
te instalezi, constați că lipsesc agă ță -
torile pentru haine, ceea ce e ușor
frustrant în situația în care discutăm
de un Panel Van și toate cele trei locuri
disponibile în habitaclu sunt ocupate.
Nu-i nimic, volanul încă ne ia ochii și
uităm repede de cuier. Așadar, pornim
la drum. Dacă știi zona, cu atât mai
bine, sistemul de navigație nefiind
punc tul forte al noului Vito. Confortul
nu poate fi pus la îndoială, vorbim de

un Mercedes-Benz totuși, iar în ceea
ce privește sistemele de securitate
disponibile standard, putem spune că
siguranța este bine împământenită în
ADN-ul acestui model. Senzația de
plă cere în a conduce crește direct pro -
por țional cu puterea motorului ales.
Mai mică atunci când conduci ver siu -
nea de 88 CP, fiind nevoie de mai
multă atenție, pentru că trebuie să
schimbi treptele mai des ca să „stai
în cuplu“. Pentru cine dorește mai mult
confort, dar nu și taxe mai mari, se
poate opta pentru a doua variantă de
putere a motorului de 1,6 l, cea de
114 CP. Schimbăm registrul și trecem
de la tracțiune față la propulsie, dar
ur căm și în cilindree. Ajungem la va -
riantele de 136 și 163 CP, puteri ce
sunt dezvoltate de propulsorul de 2,2 l,
și care ar putea reprezenta alegerea
ideală pentru multe aplicații. E drept,
dacă primează factorul financiar, mo -
torizările de 1,6 l revin în discuție. Iar
dacă arunci în configurație și cutia 7G-
Tronic, deja parcă pleci la plimbare,
nu la muncă. Aceasta este opțională
pentru variantele de putere de mai
sus ale motorului de 2,2 l și standard
pentru vârful de gamă de 190 CP. Cu
ocazia aceasta, am observat progresul
făcut de Mercedes-Benz cu această
nouă generație de Vito, fapt de care
se va putea convinge și piața din Ro -
mâ nia curând, fiind deja deschise lis -
tele cu precomenzi, iar oficialii Merce -
des-Benz România estimează că, la
înce putul anului 2015, noul Vito va fi
în showroom-ul din România. 

Alexandru STOIAN
Vitoria-Gasteiz, Spania

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Noul Mercedes Vito
a scos capul în lume
După ce, în această vară, oficialii companiei Mercedes-Benz au
organizat la Berlin lansarea oficială a noului Vito, am trecut la
următorul pas: un drive-test și o vizită la fabrica din Vitoria, unde
se produce de aproape 20 ani acest model.

Fișa tehnică - Mercedes Vito
109 CDI Panel Van

Motorizare: OM 622 CDI
Capacitate cilindrică: 1.598 cmc
Putere: 88 CP/3.800 rpm
Cuplu: 230 Nm/1.500 - 2.000 rpm
Transmisie: 6+1 trepte, manuală
Dimensiuni (L/l/h) mm: 5.140/1.928/1.911 mm
Sarcina: 3,05 t

Sportiv și luxos, volanul îți
ia ochii la bordul lui Vito.



Î n cei 15 ani de la privatizarea
Dacia, compania Renault a făcut
in vestiții de 2,3 miliarde de euro,

acum la Dacia fiind angajați 17.000
de oameni direct în producţie. La eve -
ni mentul aniversar, printre invitați s-au
regăsit Călin Popescu Tăriceanu - pre -
şe dintele Senatului, senatoarea Eca -
te rina Andronescu, Constantin Stroe
- directorul Dacia de la momentul pri -
va tizării, reprezentanți din manage -
men tul companiei Renault, precum și
multe nume ce conduc destinele jude -
țu lui Dâm bovița. În 15 ani, Dacia a
ajuns, dintr-o companie aflată în pra -
gul fali men tului, cel mai mare expor -
ta tor al Ro mâniei. La momentul priva -
tizării, Da cia se confrunta cu probleme
se ve re: un aparat industrial uzat, o
ga mă de produse învechită, absența
culturii clientului, o structură financiară
fragilă, ca pacitate de inovare limitată
și o re țea de furnizori depășită. Acum,
Dacia are cea mai densă şi dezvoltată
reţea co mercială din țara noastră și
este lider autoritar al pieței auto din
Ro mâ nia (cu o cotă de peste 30%),
fiind, în acelaşi timp, un succes inter -
na ţional, cu modele comercializate în
42 de ţări de pe patru continente.

Noul Duster Pick-Up
La aproximativ o săptămână de la

săr bătoare, Dacia a livrat primele 10 ve -
hicule Dacia Duster Pick-Up în ca drul
unui eveniment desfășurat la uzi na din
Mioveni. Acest model este re zultatul unui
proiect de transformare a modelului de
serie de către echipele centrului de in -
ginerie Renault Tech no logie Rou ma nie,
în colaborare cu par tenerul său în
carosări, Romturin gia, pentru a răs pun -
de cerințelor clientului OMV Petrom.
Parteneriatul dintre cele trei companii
prevede li vrarea a peste 500 de vehicule
până la finalul anului 2015. Vehiculele
Dus ter Pick-Up produse pentru OMV
Petrom sunt derivate din modelul 4x4
de serie şi sunt echipate cu motorul 1.5
dCi, de 110 CP, fiind modificate pen tru
a răspunde nevoilor specifice in dustriei
de petrol şi gaze. Ele oferă o cabină sim -
plă, cu două locuri și o lu netă de di men -
siuni medii, protejată de un grilaj. Cabina
este ranforsată ex terior. Bena are o
lungime de 1,7 m și poate trans por ta o
încărcătură de până la 450 de kg.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

La centrul Renault Technologie de la Titu, s-au sărbătorit 15 ani de
la preluarea uzinei Dacia de către Renault. De la intrarea sa în
grupul Renault, pe 2 iulie 1999, Dacia a devenit un actor important
al economiei româneşti, fiind astăzi cel mai mare exportator al
României şi compania cu cea mai mare cifră de afaceri din ţară.
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Nicolas Maure,
director general Dacia
și Renault Romania:

„Privim în urmă și ne dăm seama
cât am construit împreună, în
România. În 1999, Renault nu a
preluat doar o uzină, pe care a
transformat-o radical, ci a pus
bazele unei construcții solide, a
ceea ce astăzi numim Renault
România: un lanț complet de
activități specifice industriei auto,
de la studii de piață și produs, la
design, inginerie, testare, fabricație,
până la comercializare și post-
vânzare.“

15 ani de parteneriat
Dacia - Renault
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P entru anumite bunuri pe ri cu loa -
se, cum ar fi sursele radio ac ti -
ve, este mai simplu să operezi

un transport aerian decât rutier și, im -
plicit, costurile sunt mai mici. Dacă avem
de tranzitat mai multe țări, la transportul
rutier trebuie să luăm aprobări din fie -
care țară, chiar dacă sunt state membre
UE. Și fiecare țară are alte reguli, auto -
ri tăți de unde se cer astfel de aprobări.

La transportul aerian, doar pentru
parcursul intern, de la Expeditor până
la Aeroport, trebuie să fie o mașină
care respectă legislația internă pentru
surse radioactive.

Codificarea conform UN, Grupa
de ambalare, etichetarea mărfurilor
pe riculoase sunt la fel și pentru trans -
portul rutier și pentru aerian. Diferă -
foarte important - cantitatea maximă
admisă pe ambalajul primar, extern.

Și în cadrul transportului aerian de
măr furi, bunurile periculoase au două
ca tegorii de admitere, respectiv pe
cur sele de pasageri și cele doar pe
cursele de marfă (cargo).

Conducătorul auto trebuie să asis -
te la încărcare/descărcare și să se
asigure că ambalajul exterior nu este
deteriorat, umed, iar etichetele sunt
intacte. Coletele/paleții trebuie să fie
foarte bine asigurate în mijlocul de
transport auto. Documentele primite la
în cărcare se predau împreună cu mar -
fa la agentul de handling al liniei ae -
ri e ne, unele fiind unicat și în original.

Perisabile
Ponderea mare în transporturile

de mărfuri perisabile o au desigur ali -
mentele și condițiile de transport sunt
asociate cu aceste produse. Dar exis -
tă și alte mărfuri, cum ar fi medica men -
te le, substanțele primare folosite în
pro ducerea de medicamente, studii
cli nice, probe biologice, plante și chiar
bunuri industriale (de exemplu, adezivi
din industria electronică - au nevoie
de transport la -25 C sau -40 C).

Una din problemele cele mai sen -
si bile la acceptarea mărfurilor peri sa -
bile, cu temperatură controlată, în
avion este să se asigure un ambalaj

per fect, care să prevină eventuale
scur geri sau răspândirea mirosului în
cala avionului. De exemplu, trans por -
tul peștelui proaspăt sau al fructelor
de mare, la care menținerea tempera -
tu rii optime se face cu gheață.

Comandantul aeronavei va refuza
astfel de mărfuri dacă există scurgeri
de apă sau ambalajul este umed ori
emană mirosuri. Ori cum, este mult
mai bine să fie re tur na tă o astfel de
marfă pentru reamba  la re, decât să se
constate la ae  roportul de destinație
că trebuie cu rățată cala. Costurile sunt
foarte mari și pentru curățenie, dar și
din cauza blocării ae ro navei la sol.

Astfel, conducătorul auto trebuie
să se asigure, la preluarea mărfurilor
că ambalajul exterior este uscat, intact
și nu miros produsele în exterior. Tre -
buie să se asigure că instalația de frig,
ventilare va funcționa permanent și
va asigura regimul optim de ră ci -
re/con g elare, după caz.

Documentele primite de la Ex pe -
di tor trebuie predate la agentul de
handling al liniei aeriene și cel mai
bine este să asiste atât la încărcare,
cât și la descărcare. Alte bunuri peri -
sa bile, cum ar fi florile sau medica -
men tele, necesită o atenție specială
la stabilirea regimului termic din mijlo -
cul auto în funcție de temperatura
exterioară. Este bine să existe condi -
ți ile stabilite de la etapa de ofertare.

În situații speciale, un exemplu ar
fi cantități mai mari de produse peri sa -
bile, se va lua aprobare pentru ad mite -

rea mijlocului de transport auto pe pistă,
la avion. Recomandarea este ca trans -
por tatorul rutier să întrebe dacă mijlocul
auto va intra pe pistă și să ceară toate
condițiile/documentele pe care va trebui
să le res pec te/în toc mească.

Valori
Transportul valorilor se efectuează

pe cursele de pasageri la tarife mult
mai mari decât mărfurile generale, dar
care asigură condiții speciale de trans -
port, încărcare/descărcare în/din aero -
na vă și depozitarea în camera de va -
lori a agentului de handling al liniei
aeriene.

Se verifică greutatea mărfii, chiar
dacă sunt ambalaje speciale cu sigiliile
intacte, la nivel de gram. Orice necon -
cor danță descoperită la cântărirea
mărfii este anunțată la linia aeriană și
client. Eliberarea mărfii se face doar
cu acordul biroului liniei aeriene de la
aeroportul de origine.

Valorile pot fi bancnote, monede,
bonuri de tezaur, bijuterii/ceasuri, o -
biec te de artă, timbre fiscale, produse
in dustriale a căror valoare depășește
1000 euro/kg.

Transportul rutier se poate efectua
cu mijloace auto blindate cu seif de
va lori în interior sau în vehicule de
măr furi generale cu pază asigurată
de Jandarmerie sau de o firmă spe -
cia lizată.

Condițiile de transport și manipu -
lare sunt deosebite la oricare din aces -
te categorii de mărfuri, dar și veniturile
nete sunt importante și merită tot efor -
tul cu achiziționarea mijloacelor de
transport specifice, pregătirea per so -
na lului, obținerea licențelor.

Iuri PLESNILĂ
Operations Manager Time Critical Line

Servicii speciale de transport (3)
Mărfuri periculoase,
perisabile, valori

Se pot efectua cu avionul transporturile de mărfuri cu regim special de
temperatură, presiune, bunuri periculoase, valori și altele care necesită
condiții speciale de transport, manipulare, ambalare, depozitare. Regulile și
condițiile de transport sunt diferite, de cele mai multe ori la transportul aerian
fiind mai restrictive, mai minuțioase și cu penalizări mult mai mari la
nerespectarea acestora față de transportul rutier.

În numărul următor... 
Transportul rutier efectuat între un

aeroport mare și unul mic, sau
invers, cu statut de cursă de avion

(zbor).

Iuri 
Plesnilă
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Înainte ca încărcarea finală să aibă
loc, toate tăieturile sau rupturile
de dimensiuni mai mari (ex. care

de pășesc 25 de centimetri în lungime),
existente în învelişul exterior sau în
pre lata vehiculului, trebuie să fie repa -
ra te și sigilate.

Verificări amănunțite
și repetate
Dacă este prezent la momentul în -

cărcării finale, proprietarul sau condu -
că torul autocamionului trebuie să veri -
fice şi să se asigure că nicio per soa nă
nu se ascunde în interiorul vehiculului.
Acesta trebuie să fie închis, sigilat sau
asi gurat într-un alt mod pentru a pre -
veni intrarea neautorizată. În cazul în
care aceştia nu pot participa la încăr -
care, acolo unde este posibil, trebuie
să se asigure că aceste controale sunt
efectuate de către persoane de în cre -
dere și eventual să obțină o confirmare
scrisă din partea acestora. 

După finalizarea încărcării, ca mi -
o nul trebuie să asigurat imediat cu
sigiliu sau cu alt dispozitiv de securi -
tate. Cordoanele şi curelele prelatei
trebuie să fie nedeteriorate, trecute
prin toate punctele de fixare, pentru
a asigura se cu rizarea incintei camio -
nu lui. Nu tre buie să existe niciun mij -
loc de in tra re în spațiul de încărcare,
altele de cât prin intermediul punctelor
de acces care au fost asigurate cu la -
căte, cor doa ne/curele sau alte di s po -
zitive de securizare.

Toate aceste verificări trebuie fă -
cu te de fiecare dată când spațiul de
în cărcare în vehicul a fost deschis. 

Pentru vehiculele unde nu este
po sibilă asigurarea prin intermediul
la că telor, sigiliilor sau a al tor dispo zi -

ti ve de securizare, proprietarul, inter -
me diarul sau șoferul trebuie să sta bi -
leas că măsuri alternative pentru a pre -
veni intrarea neautorizată și să fie în
mă sură să demonstreze că acestea
au fost luate și respectate. 

De asemenea, este obligatoriu să
verificați materialul exterior al prelatei
pentru a observa semne de dete rio -
ra re sau intrare neautorizată, acor -
dând o atenție deosebită la acoperiș. 

Verificați orice compartimente de
de pozitare, cutii de scule, apărători
de vânt externe precum și sub aut o -
ve hicul. 

Controlați interiorul autovehiculului.
Pot fi instalați senzori care, pe baza
de tectării emisiilor de carbon, ne pot

spune dacă există persoane ascunse
în camion, sau chiar camere CCTV.  

Vehiculele trebuie să fie verificate
în mod regulat în timpul cursei spre
Marea Britanie pentru a vă asigura că
nicio persoană nu s-ar fi putut ascunde
în spaţiile de depozitare, în special
după staţionare. 

De asemenea, ar fi indicat să exis -
te un document în care să se detalieze
verificările efectuate pe parcursul
trans portului, care poate fi prezentat
ime diat la un eventual control, înlă tu -
rând o posibilă răs pu n dere contra ven -
ţio nală sau chiar penală. 

În conformitate cu legislaţia brita -
ni că, proprietarul companiei de trans -
port, cărăuşul sau şoferul, va fi în con -
tinuare răspunzător pentru veri fi că rile
efectuate, chiar dacă acestea au fost
efectuate de o terţă parte că reia i s-a
solicitat prin contract să le efectueze. 

În cazul în care controalele efec -
tua te sugerează că securitatea ca mi -
o nului ar fi putut fi încălcată, șoferul
nu tre buie să aştepte să fie îmbarcat
pe ferry boat sau pe tren cu destinaţia
Ma rea Britanie, ci să raporteze la po -
li ție cât mai curând posibil sau cel mai
târziu la autoritățile de control al pașa -
poar telor la portul de îmbarcare. 

Parcarea în
Nordul Franței 
Traficanţii de migranţi și victimele

acestora vor căuta camioane în zonele
de par care de pe sensul de mers în -
spre por tu rile Calais, Dunkerque sau
Coquel les (spre nordul drumului E40
care vine din Belgia). 

Un mod eficient de a descuraja
mi granții ilegali este să parcați în zona
de pe sensul opus al drumului, în
sensul de mers spre Franţa. Astfel veți
părea că sunteți în de plasare dinspre
Marea Britanie. Veți fii, în acest con -
text, sunteți mai puțin vulnerabili la
migranții ile  gali și mai puțin expuşi la
o sanc țiu ne financiară din partea
Poliţiei de Fron tieră a Regatului Unit.

Mihai CAZACU
Consultant anti-fraudă

mihai.cazacu@consultant.com

Amenzi de mii de euro
pentru migranţi (2)
Există mai multe măsuri pe care o companie de transport ar trebui
să le aibă în vedere atunci când desfășoară activităţi de transport
în baza unor contracte cu clienți din Marea Britanie, pentru a
securiza camionul în punctele de trecere a frontierei din Franţa,
din oraşele Calais, Dunkerque sau Coquelles, preîntâmpinând
accesul ilegal al migranților clandestini.

Atenție!
Dacă bănuiți că în camionul dumneavoastră se pot găsi migranți ilegali,
trebuie să raportați acest lucru imediat la Poliția de Frontieră Franceză sau
Britanică (de regulă, numerele de telefon sunt afișate în zonele de odihnă de
pe autostrada franceză). Dumneavoastră sunteţi cei ce ar trebui să notifice
ofițerii Poliţiei de frontieră înainte de îmbarcarea finală din porturile Calais,
Dunkerque sau Coquelles, despre orice incident care implică migranți ilegali
ce doresc să treacă în Marea Britanie.

Societățile de asigurări - un sprijin
pentru transportatori și expeditori? (2)

Cine suportă dauna?

P rezenta speță are următoarele
elemente de care trebuie să
ținem seama:

- Firma „A” este proprietarul mărfii
ce urma să fie transportată între două
lo calități din România. Această firmă
pro bează că este proprietarul mărfii în
cauză cu un contract de vânzare-cum -
părare, factură și ordin de plată. Sediul
social al firmei este în București (men -
ționăm sediul pentru a putea ob ser va
că marfa ce urma să fie trans por tată
nu a fost ridicată din Bu cu rești);

- Firma „B” a primit o comandă de
trans port de la firma „A”. Această firmă
este casă de expediții, cu licență legal
emisă și poliță de asigurare la o socie -
tate de asigurări importantă din Româ -
nia. De menționat că polița este tocmai
pentru activitatea de intermediere (ca -
să de expediții) în transportul rutier
de marfă;

- Firma „C” a primit, la rândul ei,
co manda de transport de la firma „B”.
Această firmă „C” are dublă calitate,
atât de transportator (având parc auto
propriu), cât și de casă de expediții
(li cențiată în acest sens). Ambele ac -
ti vități sunt declarate pe un site spe -
cia lizat în transportul și expediția rutie -
ră de marfă, pe care atât firma „B” cât
și firma „C” activează în mod constant;

- Firma „D” este exclusiv firmă de
transport rutier de marfă, firmă care
a primit comanda de transport de la
fir ma „C” și care a efectuat transportul
de marfă ce face obiectul prezentei
spețe.

Nu vom menționa societățile de
asigurări implicate - deși acestea sunt
importante - din dorința de a sublinia,
în primul rând, aspectele legate de ro -
lul societăților „A” - „D” în desfășurarea
transportului de marfă. 

Vom face și unele observații punc -
tua le legate de societățile de asigurări
în desfășurarea evenimentelor.

Exercițiu
de imaginație...
Firma „A” trimite o comandă de

trans port către firma „B”, aceasta
trans mite la rândul ei o comandă de

trans port către firma „C”, iar aceasta
din urmă transmite comanda de trans -
port către singurul transportator real
din schemă. Toate bune și frumoase
până ce, la jumătatea cursei, mijlocul
de transport este implicat într-un eve -
ni ment rutier din vina șoferului firmei
de transport, în urma căruia trei sferturi
din mar fa transportată este avariată
(nu con tează dacă este daună totală
sau parțială).

Cu ocazia completării dosarului de
daună au început să apară pro ble -
mele. Iată câteva dintre ele:

La încărcare (oraș Craiova), s-a
pre zentat transportatorul (firma „D”)
cu un alt ansamblu (alt cap tractor și
altă semiremorcă) decât cel confirmat
inițial. Cu toate acestea, marfa este în -
căr cată fără să existe niciun semn de
întrebare pentru firma de la locul de
încărcare, firmă care nu a comunicat
pro prietarului mărfii că a încărcat alt
mijloc de transport decât cel anunțat

de acesta. Dacă marfa ar fi ajuns la
lo cul de descărcare (oraș Oradea),
acest aspect ar fi trecut probabil neob -
ser vat. Însă, mijlocul de transport nu
avea asigurare valabilă (fiind plătită
doar prima rată). 

Firma „A” a fost informată de la
locul de descărcare că marfa nu a
ajuns în integralitatea sa. La descăr -
ca re, a fost întocmit un proces-verbal
în prezența șoferului firmei de trans -
port. Această firmă a solicitat imediat
ca firma „B” cu care avea contract va -
labil încheiat să-i achite contrava loa -
rea mărfii deteriorată/lipsă potrivit pro -
cesului-verbal anterior menționat.
Firma „B” a solicitat la rândul ei firmei
„C” să achite dauna, iar această firmă,
bineînțeles că a solicitat transpor ta -
to rului să achite dauna produsă de
aces ta. Transportatorul, în acest mo -
ment, a observat că nu are asigurare
va labilă pentru mijlocul de transport
cu care a efectuat deplasarea de mar -
fă.

În aceste împrejurări, firma „B” s-a
gândit că poate rezolva problema
apelând la societatea de asigurări
unde avea poliță de asigurare pentru
casele de expediții. S-a deschis do -
sa rul de daună, au fost depuse o serie
de documente (solicitate de asigu ră -
tor) - finalizarea acestuia: dosarul a
fost respins la plată. Motivul respin ge -
rii: nerespectarea unora dintre clau ze -
le contractului de asigurare.

Principala întrebare este: cine su -
portă dauna? 

La această întrebare, mai adău -
găm: avem un singur vinovat - trans -
por tatorul, sau și firma de la locul de
încărcare are partea ei de vină,
încărcând un alt mijloc de transport
de cât cel confirmat (și verificat în prea -
la bil, inclusiv în ceea ce privește e -
xis tența unei asigurări valabile)?
Aceas tă situație ar fi putut fi evitată
dacă și comanda/contractul de trans -
port ar fi interzis, printre altele, sub -
con tractarea serviciului de transport.

Avocat George IACOB-ANCA
Iacob-Anca & Asociații - 

Societate Civilă de Avocați

Litigiul este pe rolul instanțelor
judecătorești, o soluție finală
urmând a se pronunța curând.

Cu prilejul acestui articol, vom face un exercițiu - în baza unui caz
concret - pentru a putea observa și conștientiza cât de importante
sunt: clauzele contractuale din contractul/comanda de transport,
cele din contractul de asigurare și respectarea acestora de către
părțile implicate în efectuarea transportului rutier de marfă.

George
Iacob-Anca

Mihai
Cazacu
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Sistemul informatic integrat
complet (ERP) - o necesitate

Cum îl alegem?

D ar pentru ca aceste lucruri să
se întâmple este necesară
ale gerea produsului IT corect

(potrivit activității desfășurate) și apoi
implementarea lui, respectând pașii
necesari.

Dificultățile semnificative în a
identifica produsul infor matic cel mai
potrivit ne-au determinat să lansăm o
nouă rubrică, „ZONA IT“, în care, ală -
turi de specialiștii de la WindSoft, să
vă consiliem în abordarea corectă a
unei achiziții extrem de importante
pentru companie.

Transparența
activității
Produsele IT și-au făcut loc în cele

din urmă în transporturi, iar astăzi asis -
tăm la o gamă diversificată a acestora.
Informațiile pe care le pun la dispoziție
sunt, fără îndoială, utile, însă astăzi,
ac cesul la informații nu mai reprezintă
prin cipala problemă, ci modul în care

aces tea sunt preluate, utilizate și valo -
rificate.

Să ne gândim, de exemplu, că do -
rim să cunoaștem până la nivel de
cent costurile și profitabilitatea unei
curse. Eventual, una efectuată cu
două săptămâni în urmă.

De ce dorim acest lucru? Pentru
că astăzi profitabilitatea globală a
companiilor de transport este mică și
orice cursă neprofitabilă trebuie identi -
fi cată cât mai repede.

Toate informațiile sunt disponibile.
Avem facturile emise, avem datele din
contabilitate, intrăm pe programele de
fleet management oferite de con struc -
to rii de camioane și, mai nou, chiar și
de cei de semiremorci, ne consultăm
și cu dispecerii pentru a ne asigura
că selectăm perioada corectă în care
s-a desfășurat cursa... Apoi prelucrăm
in formațiile pentru a ajunge la re zul -
tatul dorit - mult timp, multă energie
și numeroase posibilități de a greși, fi -
ind implicate prea multe variabile.

Un sistem ERP (Enterprise Re -
sour ce Planning) oferă informația în
formatul dorit, instant, fără a ne ridica
din fața calculatorului și fără a fi ne -
ce sar să discutăm cu cineva, la orice
oră din zi și din noapte.

„Complexitatea transporturilor a
devenit foarte mare la ora actuală. Se
fac combinaţii cu mai multe tipuri de
transport (aerian, naval, rutier, co lec -
ta re și distribuție) la nivel de o singură
cur să şi este foarte dificil să mo ni to -
rizezi operaţiunile pe care le desfăşori
de-a lungul întregului flux logistic, cât
şi rentabilitatea pe care poţi s-o ai la
fiecare lot de marfă sau comandă.
Sis temul IT integrat nu modifică proce -
se le din cadrul firmei - în același mod
se realizează comanda, decontul, foa -
ia de parcurs, se repartizează costurile
- diferenţa este că lucrurile se întâmplă
în timp real, rapoartele se generează
cu o mare acurateţe şi timpul de luare
a unei decizii scade. În plus, satisfacţia
beneficiarului creşte prin calitatea

serviciilor pe care le prestezi“, a arătat
Ștefan Nedeluș, director general
WindSoft.

Nu vom insista asupra necesității
de a achiziționa unei soluții software
ERP. Este un lucru evident.

Să spunem doar că, dacă decizia
de achiziție apare după ce descoperiți
că ați mers câteva luni pe pierdere pe
o anumită relație sau ați omis tri mi te -
rea unor documente către un client
ori consumul de carburant a fost ne -
jus tificat de mare în ultima perioadă
în cazul unor camioane, înseamnă că
sunteți deja în întârziere. Cu un sistem
ERP, asemenea lucruri au o proba bi -
litate extrem de mică să se întâmple.

Alegerea, mai
importantă decât
implementarea
Achiziția unui ERP implică mai

mul te etape care trebuie tratate cu
atenție, în caz contrar...

„Sunt foarte multe companii care
au achiziţionat un soft, dar nu reuşesc
să îl implementeze sau să îl folo seas -
că la capacitatea lui. Motivul cel mai
des întâlnit este lipsa unei structuri
so lide, bine definite în interiorul com -
paniei“, a arătat Ștefan Nedeluș. 

Practic, procesul de achiziție este
mai important decât achiziţia în sine
şi implementarea.

„Dacă achiziţia nu este făcută
corect, riscurile de eşec în implemen -
ta re sunt foarte mari. Trebuie să te
infor mezi ce înseamnă procesul de
imple mentare și, din păcate, sursele
sunt destul de limitate şi prezintă doar
date generale“, a adăugat directorul
general WindSoft.

În cazul sistemelor software inte -
gra te, se poate opta pentru un produs
specializat pe segmentul de activitate
(transporturi în cazul nostru) sau se
poate alege un produs general valabil,
care apoi este adaptat activității pres -
tate.

Preluarea recomandărilor din
piață, precum și experiența furnizorului
de soft nu trebuie neglijate. Mai ales
dacă există acces la un ERP care deja
func ționează la o companie asemă nă -
to a re din punct de vedere al dimensiu -
nilor și activității desfășurate.

De asemenea, utilizarea unui con -
sul tant poate însemna foarte mult în
această etapă critică pentru funcțio -

na litatea viitoare a produsului
software.

„Beneficiarul trebuie să apeleze la
un consultant. Acesta ar trebui să ştie
care sunt soluțiile disponibile pe piață,
potrivite pentru activitatea desfășurată.
Fără consultant este mai complicat,
pen tru că managerul sau un om din
inte rior ar trebui să aibă cunoştinţe în
le gătură cu procesul de achiziție", a
explicat Ștefan Nedeluș. 

Discutăm de un soft - astfel, când
sem nezi contractul, nu vezi produsul
finit și fiecare parte îşi asumă un risc
mai mare sau mai mic de eşec în im -
ple mentare. 

De aceea procesul de achiziţie
este atât de important. Dacă este făcut
corect, scade către zero riscul de eșec
în implementare. 

Trei luni de shopping
După selectarea potențialilor furni -

zori se trece la fapte. Se realizează
pre zentări succesive pe fiecare depar -
ta ment în parte, înainte de semnarea
contractului.

„Au loc întâlniri cu cei 2-3 furnizori
selectați şi se decide care se apropie
mai mult de nevoile companiei. Mana -
ge rul general trebuie să aibă viziunea
de ansamblu, dar decizia trebuie să
fie de grup - key userii, oamenii impor -
tanţi din fiecare departament trebuie
să participe la prezentarea modulelor
pentru departamentul respectiv şi să-
şi identifice acolo fluxurile opera ţio -
nale, să ia contact cu furnizorul şi să-şi
asume responsabilitatea achiziţiei", a
completat directorul general WindSoft. 

Este momentul în care furnizorii
pot organiza inclusiv vizite la companii
unde produsul rulează deja.

Perioada din momentul deciziei de
a achiziționa un soft și până la ale ge -
rea furnizorului și semnarea contrac -
tu lui poate ajunge la 2-3 luni. Acest
proces poate fi scurtat prin utilizarea
consultanților și recomandări preluate
de la alți transportatori, cu structuri
asemănătoare.

Complexitatea sistemului achizițio -
nat trebuie să corespundă dimensiu -
ni lor firmei. În acest sens, este im por -
tant să cunoașteți dacă furnizorul
softu lui va putea furniza soluții supe -
ri oare în momentul în care firma ajun -
ge la alte dimensiuni.

„WindSoft oferă soluţii integrate
complet atât pentru transportatori cu
2-3 camioane cât și pentru cei cu sute
de camioane. Analizăm în primul rând
compania, nivelul la care se află, pen -
tru a oferi o soluție sustenabilă din
punct de vedere al bugetului de achi -
zi ție și al procesului de implementare",
a arătat Ștefan Nedeluș.

Au trecut trei luni de zile de la mo -
men tul zero, dar acum lucrurile sunt
clare. Am stabilit furnizorul și avem o
imagine clară asupra modului în care
va arăta și funcționa produsul.

După semnarea contractului, apro -
xi mativ 40% din tot ceea ce înseamnă
implementare a fost deja realizat.

Un important câștig care vine îm -
pre ună cu procesul de achiziție este
re prezentat de plusvaloarea pe care
fur nizorul softului o poate aduce com -
pa niei beneficiare, datorită experienței
acu mulate în timp, alături de com pa -
niile pe care le deservește.

„Furnizorul are un istoric, în mod
nor mal a mai lucrat cu mulți alţi trans -
por tatori și astfel poate surprinde clien -
tul cu lucruri noi, la care nu s-a gândit
până atunci", a explicat directorul
general WindSoft.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Sistemul IT integrat înseamnă o mai bună vizibilitate a activității,
ceea ce oferă managerului posibilitatea de a lua decizii rapide în
timp real bine argumentate, rezultatul fiind o îmbunătățire
semnificativă a întregului flux operațional al companiei.

Ștefan Nedeluș,
director general

WindSoft:
„Soluţiile software specializate pe
nişa de activitate presupun costuri
de achiziție și implementare, mult
mai reduse, pentru că se
implementează într-un timp mai
scurt şi cu oameni mai puţini. În
cazul unei soluții identificate pe
orizontală (valabilă pentru mai
multe tipuri de activități), trebuie
să-l înveţi pe furnizor și să te
asiguri că a înţeles activitatea pe
care o desfășori. Riscurile, ca şi
costurile, sunt foarte mari."

„Un eventual eşec în implementare
nu rezultă din faptul că le va fi mai
greu sau mai uşor angajaților să
utilizeze softul, ci din faptul că
intern, compania nu este pregătită
şi nu are o organizare bine
stabilită. Acest instrument, pentru
a fi implementat şi folosit cu
succes, trebuie să se așeze pe o
structură bine definită şi un
manager bine instruit pe fiecare
departament. În caz contrar, este
comparabil cu achiziționarea unui
camion fără a avea permis."

Va urma...
În ediția viitoare, vom discuta
despre etapele implementării
sistemului ERP: planificarea

proiectului; analiza fluxurilor și
realizarea documentului de

proiect; personalizarea soluției
prin setări și parametrizări;

testarea și validarea; instalare şi
training, lansare în funcțiune.
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L ipsa încrederii este una dintre
prin cipalele probleme ale rela -
ției dintre transportatori şi asi -

gu rători, ceea ce, de cele mai multe
ori, împiedică o colaborare pe termen
lung.

Plecând de la această problemă,
Marsh, lider mondial și local în bro ke -
ra jul în asigurări și consultanță de risc,
a realizat un studiu adresat atât trans -
portatorilor, cât și asigurătorilor, pentru
a identifica punctele cheie ce deter -
mi nă specificul pieței asigurărilor auto.
Acesta este un prim pas pentru a con -
strui o piață de asigurări matură, trans -
pa rentă, conectată la nevoile reale ale
tu turor celor implicați.

74% dintre transportatorii care au
răspuns chestionarului au spus „da“
la întrebarea „Există companii de asi -
gu rări la care nu mai doriți să încheiați
po lițe?“, în timp ce doar 26% au răs -
puns „nu“. De cealaltă parte, întrebați
dacă există „liste negre“ cu transpor -
ta tori pe care nu mai doresc să îi asi -

gure, 80% dintre asigurători au răs -
puns „da“ și doar 20% „nu“.

Printre cele mai importante motive
din cauza cărora transportatorii nu vor
să mai abordeze anumiți asi gu  ră tori,
companiile de trans port menționează
lip  sa sigu ranței (in sta bilitatea fi nan -
 cia ră) și a se  riozității (lip sa de reacție
și inte res în cazul pro ble me lor a pă -
rute și în re zol varea a ces tora, lip sa
de pro fe sio nalism), plata întârziată a
dau ne lor și lip sa trans pa ren ței. 

De cealaltă parte, în evalua rea ris -
cului unui transportator, a si  gurătorii
con  si deră ca fiind cel mai important
fac tor istoricul dau nelor. Acesta este
ur mat de ve chi mea par cului auto, fran -
și zele, calitatea șoferilor, teritoriul în
care se fac transporturile și măsurile
luate de management pentru redu ce -

rea dau n elor. Sunt menționați ca fac -
tori im por tanți, primind cel puțin nota
4 (pe o scară de la 1 la 10, unde 1 =
cel mai puțin important, iar 10 = cel
mai impor tant) și: rețeaua de servi -
ce-uri utilizată, tipul de marfă trans por -
tat, bonitatea comercială, respectarea
tim pilor de odih nă, structura parcului
auto (mărci) și promisiunea că se vor
lua măsuri pentru reducerea daunelor.

Indiferent că vorbim de asigurările
CASCO, RCA sau CMR, pentru trans -
portatori, serviciile oferite în caz de
daună reprezintă principalul factor de -
ter minant atunci când solicită o ofertă
de la asigurători, urmat de preț. Pe
lo  curile trei și patru se situează relația
an terioară avută cu asigurătorul, res -
pec tiv clauzele/acoperirile speciale.
De asemenea, sunt considerați factori
im portanți și rețeaua de service-uri
par tenere ale asigurătorului, agrearea
franșizelor mai mici sau 0, imaginea
com paniei așa cum rezultă din media
și recomandarea brokerului.

Infrastructura rutieră
- cauza principală a
accidentelor (doar
pentru transportatori)
Transportatorii spun că principalele

cauze ale producerii accidentelor sunt
starea drumurilor din România și obo -
seala șoferilor (nerespectarea timpilor
de odihnă). Pregătirea șoferilor și nea -
ten ția se situează pe locurile trei și
patru, urmate de viteză.

Contrar transportatorilor, asigură -
to rii consideră că oboseala și neaten -
ția sunt principalele cauze ale ac ci -
den telor auto, urmate de pre gătirea
șo ferilor și viteza. Sta rea drumurilor
din Ro mâ nia este pe ultimul loc în
opinia acestora. 

Întrebați despre evoluția în viitor a
daunelor pe seg men tul auto, 36% cred
că pe seg mentul RCA aceasta se va
în răutăți, în timp ce 50% cred că va
ră mâne la fel sau chiar se va îm bu -

nătăți (14%). Pe CASCO, 36% cred
că se va înrău tăți, 31% spun că va
ră mâne la fel și 33% spun că se va
îm bunătăți. Pe CMR, cei care văd o
înrăutățire sunt la egalitate cu cei care
văd o evoluție pozitivă - 28%, în timp
ce 44% cred că va rămâne la fel.

4,84 este nota dată
de transportatori
șoferilor pentru
cunoașterea
procedurilor
Referitor la cât de bine cunosc

șoferii procedurile pe care trebuie să
le urmeze în cazul în care sunt im pli -
cați într-un eveniment auto în străi nă -
tate, companiile transportatoare au
acordat o notă medie de 4,84, pe o
scară de la 1 la 10. 

Care ar fi soluțiile pentru a îmbu -
nă tăți nivelul de cunoaștere al aces -
tora legat de proceduri?

Transportatorii au propus pro ce -
duri mai stricte, caiet de instrucțiuni
spe cifice, simple, pe care șoferul tre -
buie să le respecte în cazul oricărui
inci dent, cursuri, materiale de infor -
ma re, dar și formarea unor șoferi
profe sioniști printr-o școală de meserii
și mai multă exigență la obținerea
permisului auto.

Prețul asigurărilor
Cei mai mulți respondenți trans -

por tatori consideră că asigurările RCA
se vor scumpi (au răspuns „da“ în pro -
cent de 61,11%), 38,88% cred că asi -
gurările CASCO se vor scumpi, iar
33,33% cred că prețul asigurărilor
CMR va crește. 

89% dintre asigurători cred că, per
total, asigurările se vor scumpi, în timp
ce 11% spun că nu știu care va fi evo -
luția acestora. 

Asiguratorii înțeleg potențialul
pieței și tratează specific această pia -
ță, având sisteme de cotare seg men -
tate dedicate transportatorilor. Dintre
respondenți, 94,3% au un sistem spe -
ci fic pentru asigurările CASCO, 82%
pentru CMR și 80% pentru RCA. 

Întrebați despre părerea lor legată
de asigurările auto, companiile de asi -
gurări au acordat nota medie de 2,14
pentru asigurările RCA, pe o scară de
la 1 la 5 (unde 1 = cea mai nefavo ra -
bilă părere, iar 5 = cea mai bună),
toto dată asigurările RCA primind cele
mai multe note de 1 (42,85%). Asi gu -
rările CASCO și CMR au primit nota
2,46 și, respectiv, 2,94. 

Material realizat cu sprijinul
MARSH Romania

Transportatori versus
asigurători pe piața
asigurărilor auto
Piața asigurărilor auto este definită de o comunicare deficitară.
74% dintre transportatori spun că există asigurători la care nu mai
doresc să încheie polițe, iar 80% dintre asigurători spun că există
transportatori pe care nu mai doresc să îi asigure.

George Dragne - Deputy Sales Director
0727 811 809
george.dragne@marsh.com

Calea Floreasca 169A, Corp A, Etaj 3 | Sector 1,
Bucureşti 014459
(o) +40 21 232 1874 | www.marsh.ro

Asigurătorii spun: 
Se va înrăutăți evoluția 
daunelor? 

RCA 36% Da
CASCO 36% Da
CMR 28% Da
Se vor scumpi asigurările 
auto?

RCA 61,1% Da
CASCO 38,88% Da
CMR 33,33% Da

Cauzele principale ale accidentelor în care sunt
implicați șoferii?

Transportatorii Asigurătorii
Starea drumurilor din România Cauza principală Pe ultimul loc 



F irmele de transport care au im -
plementat deja aceste măsuri
de prevenire s-au convins că au

făcut o investiţie eficientă pentru a
reduce numărul de accidente şi implicit
chel tuielile suplimentare neprevăzute.
Accidentul grav sau mortal reprezintă
urmarea unui număr uriaş de erori sau
comportamente peri cu loase.

Studiile şi experienţa specialiştilor
pentru siguranţa în muncă arată faptul
că statistic, până a ajunge la un ac -
cident mortal, s-au produs 30 de acci -
dente cu consecinţe grave, 300 de
acci den te cu răniri uşoare, 3.000 de
ac ciden te sau situaţii periculoase fără
vic time umane (near miss) şi toate a -
ces tea sunt cauza a 30.000 de com -
por tamente şi acţiuni periculoase ale
oamenilor. 

În cele 30.000 de comportamente
şi acţiuni periculoase includem super -
fi cialitatea cu care se fac uneori for -
marea profesională şi cea periodică,
toleranţa ma nagementului sau a orga -
ne lor de control la încălcarea regulilor
de circu la ţie sau a timpilor de odihnă,
lipsa unui plan de verificări şi între ţi -
nere periodică a vehiculului care să în -
ceapă cu verifi ca rea zilnică făcută de

şofer, amânarea re paraţiilor, accep ta -
rea supraîncărcării ve hiculelor de
marfă sau persoane.

Pentru prevenirea accidentelor, este
necesar să identificăm şi să co rec tăm
cât mai multe dintre compor ta mentele
pe riculoase. În acest de mers, sunt ne -
ce sare atât implicarea şi respon sa bi -
litatea managementului companiei cât
şi încurajarea şi moti va rea şoferilor de
crea o cultură de siguranţă în muncă. 

Fiecare îşi doreşte să ajungă tea făr
aca să şi să se bucure de viaţă şi de cei
dragi, dar de multe ori nu sunt conştien -
ti zate riscurile şi importanţa muncii în
si guranţă şi asta duce la com portamente
sau acţiuni pericu loase. 

Instruirea continuă
crește
conştientizarea
riscurilor
Corectarea comportamentelor pe -

ri cu loase poate fi făcută cu costuri mici
dacă se creează un mediu de muncă
în siguranţă, în care să existe atât im -
pli carea managementului cât şi res -
pon sabilitatea fiecărui şofer sau dis -
pecer.

Cum pot managerii firmelor de trans -
port să dezvolte acest mediu de muncă?
Iată câteva acţiuni:

- pregătirea profesională specifică
a şoferilor va fi completată cu instruiri
spe cifice de siguranţă în muncă în cadrul
com paniei pentru a-i ajuta să re cu -
noască şi să aprecieze corect pe ri co -
lele specifice activităţii de trans port;

- încurajarea şoferilor să identifice şi
să comunice pericolele identificate în
traseu;

- crearea şi implementarea unui pro -
gram de comunicare rapidă a inci den -
telor şi accidentelor;

- implicarea şoferilor în analiza
aprofundată a cauzelor care au stat la
baza incidentelor şi accidentelor; 

- comunicarea către toţi şoferii a
cau zelor şi consecinţelor incidentului-
acci dentului;

- stabilirea unor măsuri de pre ve ni -
re ulterioare fiecărui incident-acci dent
şi monitorizarea cunoaşterii şi im ple -
men tării acestora de către toţi şoferii; 

- stabilirea unor indicatori de per for -
manţă pentru siguranţa în transport şi
comunicarea acestora către toţi şoferii;

- organizarea de întâlniri periodice
cu şoferii, în care să fie dezbătute te -
me specifice de siguranţă în muncă atât
în conducerea autovehiculului cât şi în
ac tivităţile de încărcare şi des căr care,
în special pentru transporturi spe cializate
(cis terne, basculante, silo-truck, cemen -
truck, betoniere etc).

- implementarea unui program de
re compensare - penalizare a şoferilor,
care să includă indicatorii de perfor man -
ţă pentru siguranţa în muncă.

Însă cel mai important este să aju -
tăm fiecare angajat să înţeleagă res pon -
sabilitatea sa de a semnala ime diat in -
cidentele şi de a se implica în co rec tarea
comportamentelor sau de ci ziilor pericu -
loase ale celorlalţi colegi de muncă.

Material realizat 
cu sprijinul Transport

Health&Safety  - Lafarge 
florin.trusca@lafarge.com
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Prevenirea
accidentelor
Un interes comun pentru şoferi 
şi manageri de transport 

Verificarea periodică a stării anvelopelor şi interzicerea încărcării
atunci când acestea sunt uzate excesiv, montarea oglinzilor
suplimentare pentru unghiul mort din faţa camionului, avertizor sonor
pentru mersul cu spatele, sunt investiţii prea scumpe sau exagerate?
Obligaţia monitorizării prin GPS a comportamentului şoferului,
comunicarea zilnică şi implicarea şoferilor în analiza cauzelor
accidentelor sau incidentelor periculoase sunt o pierdere de timp?
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Studiile arată că
până a ajunge la 1 Accident Mortal, se petrec

30 de Accidente Grave,

300 de Accidente cu răniri
uşoare,

3.000 de Accidente fără
victime, generate de

30.000
Comportamente
periculoase şi
manevre riscante
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PUBLICITATE

INOVAŢIE PRIN FM
LOGISTIC

Pentru a preveni constrângerile ce
pot apărea în cazul pregătirii
comenzilor multi-order (PMO), FM
Logistic și partenerul său Balea
au dezvoltat soluţia „Put to light“,
care combină perfect expertiza
din domeniul sistemelor de control
Balea - partener al Grupului din
2009, cu pragmatismul FM
Logistic. Soluţia poate fi adaptată
oricărui tip de stivuitor, sistemul
fiind format dintr-un panou pe
care este instalat un ecran
iluminat, care îl informează pe
operator în legătură cu cantitatea
de pachete care trebuie pregătite.

Semnalul luminos indică exact
locul comenzii în care ar trebui
adăugate produsele. „Put to light”
este perfect adaptată metodelor
actuale utilizate pentru pregătirea
comenzilor. Ecranul de afişaj
dinamic elimină operaţiunile de
identificare şi verificare a paleţilor,
faza de pregătire a comenzilor
devenind astfel mai rapidă.
Controlul vocal poate fi menţinut,
completând astfel sistemul.
Rezultatul - zero erori, asigurând
creşterea eficienţei şi a
productivităţii. Testat timp de 2
luni în cadrul unei platforme FM
Logistic din Polonia, sistemul „Put
to light” a fost foarte bine primit de
către angajaţii responsabili cu
pregătirea comenzilor care au
evidenţiat caracteristici precum
fiabilitate (picking fără erori),
compatibilitatea cu diferite tipuri
de suporturi şi ergonomie (mai
puţină oboseală resimţită la
sfârşitul zilei) pentru un nivel al

calităţii similar sau chiar mai
ridicat, comparativ cu o soluţie
convenţională.

LAGERMAX AED
ROMANIA
CONSOLIDEAZĂ
DEPARTAMENTUL
MARITIM

LAGERMAX AED ROMANIA
anunță consolidarea
Departamentului de Transport
Maritim prin cooptarea Crinei
Marinescu în poziția de Director
Național Transport Maritim.
Compania își propune astfel să
ofere clienților existenți și potențiali
un pachet complet de servicii,
conceptul „One Stop Shop”
reprezentând deviza LAGERMAX
AED și modalitatea prin care
compania adaugă eficiență
afacerilor clienților. „Pe lângă un
serviciu de calitate și o comunicare
pro-activă, oferim clienților inclusiv
servicii gratuite de consultanță
fiscală și vamală, un KA dedicat,
posibilitatea garantării ratelor pe
perioade de până 4-6 luni,
transport efecte personale oriunde
în lume și asistență în întocmirea
actelor. De asemenea, oferim
servicii de comisionare vamală prin
birouri proprii, antrepozitare vamală
prin cele 3 depozite din Constanța
port, București și Arad. Astfel,
clienții au la dispoziție toată gama
de servicii cu valoare adaugată,
aferentă transportului maritim”, a
declarat Crina Marinescu. 

20 DE ANI PENTRU
KUEHNE + NAGEL
ÎN ROMÂNIA

Kuehne + Nagel a sărbătorit, în
octombrie, 20 de ani în România.
Prezentă pe piaţa autohtonă din
1994, compania oferă soluţii
logistice complexe pentru
transportul maritim, aerian, rutier,
precum şi soluţii pentru contract
logistic sau servicii de
comisionare vamală. 300 de
specialişti în logistică asigură
servicii sigure şi de încredere
pentru fiecare industrie în parte.
Birourile KN România sunt situate
în Bucureşti, Otopeni, Ploieşti,
Cluj, Timişoara, Constanţa şi Iaşi.
„Pas cu pas, personalul nostru
foarte motivat a extins oferta
noastră de servicii atractive, ce a
fost foarte bine primită pe o piaţă
aflată în curs de dezvoltare. La
început, oferind doar servicii de

grupaj din Europa precum şi
transport feroviar şi rutier (FTL)
import şi export, ne-am extins în
mod constant portofoliul de
servicii, iar de-a lungul anilor am
inclus şi transportul maritim şi
aerian, iar în final, contract
logistic“, a declarat Pierpaolo
Sironi, director general Kuehne +
Nagel România. Mai multe despre
cei 20 de ani în România, despre
poziţia actuală a companiei pe
piaţă, dar şi despre planurile
pentru perioada următoare, veţi
putea citi în numărul din
noiembrie al revistei Ziua Cargo.

O SINGURĂ OFERTĂ
PENTRU POŞTĂ

Operatorul belgian de servicii
poştale bpost a depus singura
ofertă neangajantă pentru
achiziţionarea pachetului de 51%
din acţiunile Companiei Naţionale
Poşta Română. Decizia bpost va
declanşa conversia datoriilor
Poştei Române către stat în
acţiuni, precondiţie pentru
depunerea ofertei neangajante.
Dacă va fi selectată, bpost va fi

admisă în etapa de due diligence
a procesului, ceea ce presupune
acces în camera de date, acces la
managementul companiei şi vizite
operaţionale, dar şi negocierea
contractului de privatizare. La
finalizarea acestei etape, bpost va
putea depune o ofertă finală
fermă pentru achiziţionarea
pachetului majoritar de acţiuni la
Poşta Română. Privatizarea
Poştei a eşuat anul trecut în
primăvară, după ce statul român
nu a primit nicio ofertă.

UPS DĂ STARTUL
„LUNII
VOLUNTARIATULUI
GLOBAL” 

Fundaţia UPS, care desfăşoară
cu sprijinul UPS (NYSE: UPS)
programe de responsabilitate

socială şi acţiuni filantropice, dă
startul celei de-a 12-a ediţii anuale
a „Lunii Voluntariatului Global” şi
se angajează să susţină în toată
lumea programe desfăşurate în
domeniul silviculturii şi iniţiative
pentru sprijinul dezvoltării
comunităţilor. În România,
angajaţii UPS susţin anual
iniţiativele şi filosofia companiei
de a se implica responsabil în
programe de sprijin destinate
semenilor şi mediului. Aproximativ
400.000 de angajaţi UPS la nivel
global vor contribui în luna
octombrie cu 351.000 de ore de
muncă voluntară în folosul
comunităţii. Acestora li se alătură
65 de angajaţi UPS România,
care donează 245 de ore de
muncă voluntară. De asemenea,
UPS România, prin intermediul
Fundaţiei UPS, a oferit în 2014 şi
un cec în valoare de 25.000 de
dolari Asociaţiei „Ana şi Copiii.”
Grantul a avut ca scop
achiziţionarea unui teren pe care
să fie construit un centru de zi
care să servească drept after-
school pentru acei copii ce
prezintă un risc crescut de
abandon şcolar.

Gefco România şi-a prezentat
planurile şi proiectele în
dezvoltare în zona Europa
Centrală şi Balcani. „Ţinta
noastră este de a atinge o cifră
de afaceri de 8 miliarde de
euro până în 2020. În acest
sens, compania are în vedere
o expansiune geografică
rapidă în această zonă, cu 2-3
noi subsidiare deschise în
fiecare an“, a precizat Pierre-
Jean Lorrain, director executiv
al regiunii Europa Centrală,
Balcani şi Orientul Mijlociu, în
cadrul unei conferinţe de
presă de la finalul luni
septembrie. Regiunea Europa
Centrală, Balcani şi Orientul
Mijlociu, care se întinde din
Germania până în Emiratele
Arabe Unite şi cuprinde 13 ţări,
a înregistrat în 2013 o cifră de
afaceri de 692 milioane Euro.
Subsidiarele din regiune oferă
o gamă completă de servicii
logistice, deservind peste
17.000 de clienţi din diferite
sectoare. În subzona
Balcanilor, GEFCO este
prezentă în 4 ţări: România,
Bulgaria, Slovenia şi, din 2013,
şi în Croaţia, în aceste ţări
înregistrându-se o evoluţie
semnificativă în ultimii ani, din
punct de vedere al expertizei
logistice. Potenţialul
Balcanilor este unul ridicat şi

datorită infrastructurii, care, cu
investiţii solide, va ajuta
regiunea să devină principalul
coridor de traversare între
Europa şi Asia. „România este
subsidiara nucleu a zonei
Balcanilor, atât din prisma
potenţialului de afaceri oferit
de sectorul industrial local, cât
şi datorită gradului de
maturitate atins de GEFCO
România în ceea ce priveşte
managementul afacerii, în cei
9 ani pe piaţă“, a declarat
Jérôme Chevrolet, Director
general GEFCO Bulgaria şi
Area Manager pentru ţările din
Balcani. Sinergia comercială în
regiune va crea baza pentru
această nouă etapă, sub
coordonarea lui Tolga Oran,
care a fost numit la sfârşitul
anului 2013 în funcţia de
Director Comercial al regiunii,
după ce a ocupat timp de 6 ani
poziţia de Manager de Vânzări
şi Marketing al subsidiarei din
România.

GEFCO VIZEAZĂ AFACERI DE 8 MILIARDE EURO
©
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E xcelenţa şi inovaţia în indus -
tri ile de logistică şi supply
chain au fost celebrate în ca -

drul unei gale desfăşurate la sfârşitul
lunii septembrie la Palatul Ghika. De -
ci zia juriului, format din trei profesio -
nişti certificaţi Senior ELA, Andreea
Mu reșeanu, Daniel Fulaș - Head of
Lo gistics Department ENEL şi Dorin
Maxim - Supply Chain Director Hoch -
land Romania, arată în felul următor:

Câştigător la categoria Best Logis -
tics Operational a fost proiectul Fashion
Days „Logistics and Operations with
Style”, compania adjudecându-şi, alături
de DPD, şi trofeul pentru Win Win Colla -
bo ration cu proiectul „Delivering Happi -
ness”. La categoria Best Logistics
Team, premiul a plecat către CEVA Lo -
gistics, care convins juriul prin proiectul
„Freight Management Operations -
Charter solution”.

De menţionat că proiectele câştigă -
toa re vor concura la „European Gold
Medal in Logistics & Supply Chain -
Pro ject of the Year”, eveniment ce va
fi organizat în aprilie 2015, la Bruxelles.
Acesta este, de altfel, motivul pentru

care, la baza sistemului de jurizare apli -
cat pe plan naţional, stau criteriile de
jurizare ELA (European Logistics Asso -
cia tion). Pentru a putea participa în con -
curs, companiile s-au înregistrat în com -
p etiţie cu un proiect deja implementat,
astfel încât să poată fi prezentate rezul -
tatele măsurabile. Proiectele au conţinut
mai multe aspecte referitoare la achiziţii,
ma nagementul logisticii şi supply, pre -
cum aprovizionare, gestiunea stocului,
managementul producţiei, distribuţie,
transport, depozitare, iar juriul a căutat
situaţiile în care companiile au folosit
teh nici inovatoare în abordarea proiec -
te lor, tehnici ale căror rezultate pot fi
cuantificate, documentate şi probate.

Cum arată, însă, proiectele şi com -
paniile câştigătoare?

Fashion Days -
Operations &
Logistics with style
Fondată în 2009 de către antre pre -

nori elveţieni, iar din 2012 parte din
Nas pers Group, Fashion Days s-a
extins rapid, devenind cel mai mare

club de shopping online din Europa
Centrală şi de Est pe segmentul
fashion. Astăzi, peste 6 milioane de
utilizatori din România, Bulgaria,
Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia şi
Slovenia se bucură zilnic de mai mult
de 500.000 de produse de la peste
1.000 branduri. Fashion Days s-a
transformat în 2013 dintr-un club pri vat
de shopping, care oferea doar cam -
panii de produse în format flash sale,
cu reduceri de până la 70%, limi ta te în
timp şi în stocuri, în singura plat for mă
de shopping deschisă publicului larg
din România, care pune la dispo zi ția
clienților săi şi colecții noi, dispo ni bile
în stoc. 

„Încrederea şi satisfacţia clienţilor
noştri ne-au propulsat în poziţia de lider,
demonstrată de dezvoltarea dinamică
a companiei din ultimii ani - un exemplu
concludent ar fi creşterea cu peste
150% a volumelor livrate în 2013 com -
pa rativ cu 2011”, a afirmat Paul Copil,
Head of Operations. El a subliniat că
pen tru a asigura dezvoltarea durabilă
pe termen lung şi pentru realizarea unei
baze solide pentru creşterea rapidă a

companiei, departamentul Operaţiuni
s-a angajat în ultimii 3 ani într-o serie
de proiecte „îndrăzneţe, inovatoare şi
re mar cabile prin eficienţa lor“. De men -
ţio nat că singurul centru logistic şi
opera ţional se afla în Bucureşti, iar de -
par tamentul Logistică, cu peste 150 de
angajaţi, asigură zilnic prelucrarea şi
livrarea a mii de colete către clienţii
Fashion Days din cele 7 ţări în care
act ivează compania.

Astfel, echipa formată din Peter
Rohn - Chief Operational Officer, Paul

Copil - Head of Operations, Bogdan
Ba biciu - Logistic Manager şi Adrian
An drone - Business Developer, împre -
ună cu colegii din departamentele IT şi
Business Intelligence, a proiectat, apli -
cat şi dezvoltat începând cu anul 2012
o serie de proiecte strategice axate pe
trei direcţii principale: reducerea timpului
de livrare către clienţi; eliminarea erorilor
din procesarea comenzilor; creşterea
numărului de produse disponibile.

Obiectivele au putut fi îndeplinite
prin trei proiecte importante.

Proiecte pentru
performanţă
Primul a avut în prim plan stabilirea

unui parteneriat strategic cu firma de
curierat DPD la nivelul Europei Centrale
și de Est, proiect unic în această zonă
prin anvergura sa. „Prin acest parte ne -
riat, Fashion Days a realizat performan -
ţa de a livra în maximum 48 de ore co -
menzile clienţilor din Slovenia, Polonia
şi Cehia, iar pentru România, Bulgaria,
Ungaria în maximum 24 de ore. Pe lân -
gă timpul de livrare extrem de scăzut,
trebuie menţionate şi alte beneficii ma -
jore ale acestui sistem: reducerea sem -
nificativă a costurilor de livrare, po -
sibilitatea de gestionare unitară a
în casărilor ramburs în 6 monezi locale,
capacitatea de track & trace pentru
fiecare colet, sistem interactiv de noti -
fi care a livrărilor către clienţii Fashion
Days“, a explicat Paul Copil.

Cel de-al doilea proiect ţine de in -
stalarea unei linii automatizate pentru
pro cesare comenzi, care a dus la tripla -
rea capacităţii de procesare zilnică. „Am
crescut viteza de procesare a comen -
zilor cu un grad foarte mic de eroare şi
toate acestea cu o reducere semnifi -
ca tivă de costuri“, a mai arătat Paul
Copil. Astfel, când un client validează

Gala ARILOG
Premii pentru
excelenţă în logistică
Marii câştigători ai premiilor Asociaţiei Române de Logistică
(ARILOG), Ediţia 2014, sunt Fashion Days, DPD şi CEVA Logistics.

PUBLICITATE

Fashion Days, Best Logistics Operational Award

Fashion Days
și DPD - WinWin

Collaboration
Award
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co manda pe site-ul Fashion Days, indi -
fe rent de ţara din care provine coman -
dă, aceasta se înregistrează imediat în
WMS, iar în câteva minute ajunge pe
terminalele mobile din depozitul de
retail, unde responsabilii de picking vor
colecta produsele aferente şi le vor
expedia în depozitul de procesare co -
menzi (Distribution Center). În acest
de pozit, produsele se alocă în cutii de
plastic înseriate cu coduri de bare şi
care sunt apoi alocate pe linia auto ma -
ti zată; aceasta, prin scanări succesive
şi prin reţeaua de senzori, preia fiecare
produs comandat şi îl alocă automat
comenzii aferente, punctul terminus al
procesului fiind staţiile de ambalare. În
Dis tribution Center, viteza mare şi gra -
dul mic de eroare sunt indicatorii prin -
ci pali de evaluarea a performanței. Ast -
fel, întregul parcurs al unui produs, din
stadiul de comandă client până în sta -
diul de colet ambalat şi gata de li vra re
către client, durează câteva minute, iar
în fiecare oră se prelucrează astfel sute
de comenzi pentru clienţii din Europa
Centrală şi de Est cu un grad de eroare
de sub 0,005%. „Din mo mentul în care
am început să utili zăm această linie au -
to mată, eficienţa operaţiunilor a crescut
semnificativ. Timpii foarte scurţi între
mo men tul în care se primeşte o coman -
dă şi livrarea produselor, precum şi dimi -
nua rea erorilor au generat o reducere
semnificativă a costurilor unitare de
ope rare. În paralel, ne-am crescut fle -
xi bi litatea, putând rezolva astăzi aproa -
pe în totalitate cerinţele generate de
alte departamente, precum activităţi
speciale de marketing sau evenimente
de vânzare. Reţeaua logistică pe care
am construit-o în Estul Europei ne oferă
as tăzi oportunităţi majore noi, care ne
per mit să asigurăm clienţilor un serviciu

fiabil şi mai rapid decât niciodată”, a
men ţionat Peter Rohn, COO Fashion
Days.

Cel de-al treilea proiect care a dus
la îndeplinirea obiectivelor a constat în
creșterea capacității de stocare pentru
susținerea vânzărilor retail - de la 1.700
mp în 2013 la 9.000 mp în prezent, prin
deschiderea unui depozit specializat în
activitatea de retail. „Echipa opera ţio -
na lă a realizat un proiect excepţional,
reinventând practic întregul set-up logis -
tic. În acest nou context, putem realiza
astăzi mai mult de 40.000 de livrări în
fiecare zi. Dar ceea ce apreciez în mod
special ţine de posibilităţile pe care ni
le oferă noul depozit pentru retail. Ex -
pu nem mai mult de 500.000 de produ -
se de la peste 1.000 de branduri, fiind
unici în piaţă ca urmare a acestei game
extrem de largi. Cu toate acestea,
putem realiza livrări către clienţii din 7
ţări în termen de 1-3 zile” a subliniat
Jan Vichr, Fondator & CEO Fashion
Days.

În spatele poveștii de succes
Fashion Days, se află o echipă tânără
şi entuziastă, cu peste 500 de angajaţi
în cele 7 ţări din Europa Centrală şi de
Est. „Misiunea noastră principală este
ca pentru fiecare dintre cei peste 6
milioane de utilizatori ai platformei
noastre să ghidăm «schimbarea» în
fiecare zi, să oferim cele mai apreciate
branduri, produse 100% originale şi mai
ales - inspiraţie”. 

CEVA Logistics -
Charter solution
Soluţia Charter prezentată de CEVA

Lo gistics a câştigat premiul Best Logis -
tics Team, după ce a convins juriul prin
mo dul în care echipa companiei de lo -

gis tică a colaborat cu echipele parte -
ne rilor şi ale autorităţilor, construind o
platformă de lucru eficace şi eficientă
pentru rezolvarea unei probleme pentru
care, la prima vedere, nu păreau să
existe variante favorabile. Astfel, în urma
unei modificări neaşteptate a cerinţelor
unui producător de autovehicule, unul
dintre clienţii CEVA a avut nevoie, timp
de două săptămâni, de o soluţie de
livrare între Vestul Europei şi România
(1.500 km) cu un lead time de 5 ore.
Pro iectul implica două linii de producţie
Leoni situate în Arad şi Beiuş, având
timpi similari de producţie, dar distanţe
sensibil diferite faţă de aeroportul care
oferea facilităţi cargo. Iar pentru a putea
proiecta o soluţie multimodală (rutier-
aerian-rutier), care să se înscrie în cele
5 ore (prin reducerea timpului de livrare
în trafic rutier la jumătate), CEVA a ape -
lat la un aeroport civil, care nu avea
faci lităţi cargo. „O dată ce am primit
acceptul aeroportului, la momentul în
care s-a discutat despre security-
screen ing, s-a descoperit că nu putem
utiliza am balajele inițiale din cauza di -
men siunilor care nu corespundeau
stan dardului echipamentului existent.
După rezolvarea acestei probleme, s-a
ivit o alta. Nu aveam posibilitatea de a
realimenta avioanele. Dar am căutat (și
găsit) o soluţie de refueling“, a explicat
Marian Rădună, Key Account Manager
CEVA Logistics Romania, adăugând că
s-a mers mai departe după ce au fost
sta bilite două soluţii de back-up. „În ciu -
da dificultăţilor, am reuşit! Am făcut 15
chartere în 10 zile, respectând lead
time-ul de 5 ore“, a concluzionat Marian
Radună.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Costul și prețul
din viziunea managementului de stoc

E i făcuseră un studiu și, chiar
da că prețul părea corect, la fi -
nal, când împărțeau costurile

la numărul de paleți, ieșea un cost pe
palet foarte mare. Explicabil, în linie
cu acest preț pe palet incredibil de
ma re, și procentul de cost al oper a -
țiunilor logistice este aproape de două
ori mai mare față de aceeași afacere
în alte țări cu care se comparaseră.

Pentru ei, era foarte important să
scadă aceste costuri, ca atare... urma
o licitație pentru a obține prețuri mai
mici pe stocare - targetul lor era re -
du cerea la 50%.

În urma unui astfel de mesaj, des -
tul de dur, am început prin a verifica
pre țurile noastre cu cele din piață. Du -
pă câteva exerciții de benchmark, a
reieșit că suntem în linie cu piața, ba
chiar mai jos pe anumite segmente.
Nici nu era de mirare, doar ce revi zu -
i sem prețurile în urma unei licitații cu
același client.

Cifre, verificări,
soluții
OK, și atunci, de unde percepția

că suntem scumpi? Că nu părea doar
per cepție, oamenii veniseră cu cifre!
O colegă a remarcat însă că... erau
pu țin „manipulate” cifrele - clienții se
ra portaseră la numărul de paleți ma -
nipulați, ori stocul era cu mult mai
mare…

Hopa! S-ar putea să găsim un răs -
puns. Am verificat rotația și rata de
pros pețime a stocului: o mare parte de
stoc nu se mutase nici măcar un cen -
ti metru spre ușa depozitului de când
intrase. Multiple referințe „end of life”,
deși încă vandabile, zăceau pe rafturi.
În plus, o sumă importantă de paleți
cu materiale promoționale expirate
ocu pau locațiile din depozit.

Clientul plătea pentru jumătate din
de pozit degeaba... ceva ce managerul
care socotise cât de scumpă era lo -
gis tica nu luase în calcul.

Le-am arătat că dacă ar scăpa de
referințele fără rotație de stoc, ar putea
re nunța la jumătate din locațiile re zer -
va te și și-ar reduce costurile la jumă -
tate. Pentru marfa ce se afla în pe ri -
oa da de viață, a fost simplu - șeful cel
mare i-a luat pe cei din sales și mar -

ket ing, le-a arătat marfa în depozit -
și ușor, ușor, locațiile s-au golit.

Și totuși, ne-am întâlnit din nou -
clientul a venit cu cifre, mai rezonabile,
dar nu în linie cu așteptările noastre.
Dar nici cu toate inputurile noastre re -
zol vate - erau încă multe locații ocu -
pa te cu material publicitar expirat. 

„În conturi figurează ca «assets»,
iar cei de la conta nu sunt de acord
să le aruncăm - devin pierderi”. 

Dar marfa nu o mai puteți refolosi!
E treaba voastră dacă o aruncați acum
sau mai târziu, când fiecare palet va
fi mai scump cu prețul stocării pe tot
tim pul necesar să luați o decizie. Și
nu ne sperie nici licitația - nu cred că
vreunul din competitorii noștri va stoca
marfa gratis… 

Sfârșitul acestui
exercițiu?
Ei bine, au redus stocul la jumă -

ta te, ca urmare li s-a micșorat și costul.
Și nu a fost singurul efect pozitiv, pen -
tru că în momentul în care au deblocat
banii din stoc, li s-au îmbunătățit și
ceilalți indicatori financiari.

Din păcate, nu e
singura poveste…
Un alt client insista să găsim „o re -

ducere a facturii lunare cu 10.000 $”.
Imposibil, am spus, e prea mult, nu pu -
tem susține afacerea, dar de ce?

Dacă vreți să rămâneți în business
cu noi, faceți să se poată!

Aceeași poveste, logistica de ve nise
scumpă - prea multe locații de plă tit, prea
multe manipulări. Stocul fără ro ta ție
ocupa 30% din locații. Ur me le unui eșec
de marketing se în ve cheau pe rafturi.
Cel care o scrân ti se fusese înlă tu rat și
ni meni nu se ocupa de închi de rea proiec -
tu lui în lo cul lui. 3.000 de paleți zăceau
în de pozit - 3 milioane de euro blocați.
La o dobândă de 1% pe lu nă, se pier -
deau 30.000 de euro lunar. Fără să mai
vor bim de costul cu locațiile ocupate...

Stocul stătea așa de vreo 6 luni...
ușor de calculat câtă pierdere acu mu -
la  seră și, cu toate acestea, erau porniți
să omoare firma de logistică, pentru că
era prea scumpă. 

Le-am arătat concluziile noastre, au
pus puțină presiune pe vânzări și, cu un
discount minor, au vândut tot sto cul ne -
performant. S-au sărbătorit între ei pen -
tru marele succes și apoi... au venit iar
să ceară cei 10.000 $... I-am găsit, tot
la ei, dar deja aceasta este altă poveste. 

Concluzia e simplă și are legătură cu
un vechi proverb, care spune că une ori
nu vedem pădurea din cauza co  pacilor.
Ce pierd din vedere cei mai mulți din cei
angrenați în business este că stocurile
pot ajunge și până la 80% din totalul
costurilor lor. Orice de rapaj în ma na ge -
mentul stocurilor îi costă mult mai mult
decât pot scoate de la opera to rul de
logistică, pe care îl strâng de gât pentru
niște procente nesemnificative...

Cătălin OLTEANU
Director General FM Logistic

Pentru operatorul
de logistică...

... să se gândească de două ori
când se bucură de banii câștigați
din stocuri neperformante. Cei
care le-au administrat prost vor
trebui să plătească pentru ele și
de unde să ceară banii, dacă nu de
la logistician?

Cătălin
Olteanu

Acum câțiva ani, un client a cerut o ședință, ca să discutăm o
problemă importantă. Fără prea multe detalii în avans, la ora
ședinței, subiectul principal, și unic de altfel, avea în vedere faptul
că logistica și operațiunile aferente sunt prea scumpe...

CEVA Logistics,
Best Logistics

Team
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R ețetele sunt multiple și vedem
în diferite companii, care, în
funcție de mărime, istoric și

cultură, factorii interni și externi în care
se dezvoltă o organizație, multiple ti -
puri organizaționale: top-down, divi -
zio nală, matrix, spaghetti etc. Fiecare
dintre tipurile de organizație are într-un
anumit context economic sau cul tu ral
avantajele și dezavantajele ei, dar
pentru a dezvolta un model al unei or -
ganizații inovative, teoria lui Mintz berg
este, în opinia mea, cel mai bun in -
stru ment pentru a analiza și construi
prac tic o structură organizațională.

Elemente de bază
Teoretic, o structură organi za țio na -

lă se naște din două nevoi ru di men ta -
re: diviziunea muncii și necesitatea de
a coordona elementele create în ur ma
acestei diviziuni. Mintzberg defi nește
în tr-o organizație 6 elemente sau roluri
de bază care domină cursul activităților,
fie care dintre aceste 6 elemente având
tendința de a „atrage” in fluența de par -
tea sa:

1. Nucleul de operare, adică acele
persoane care efectuează activitatea
de bază operativă în producție sau
prestări de servicii 

2. Managementul de top sau stra -
te gic, adică unul sau mai mulți ad mi -
nis tratori care supraveghează și conduc
întregul sistem (se nior-ma na gement)

3. Linia de mijloc - în organizații
mai complexe, sunt necesare structuri
care fac legătura între linia operativă
și managementul de top

4. Structura tehnocratică - în orga -
ni zații și mai complexe, un grup de
analiști care planifică și controlează
activitatea altora

5. Funcții de sprijin - un grup de
per soane care furnizează servicii in -
terne, cum ar fi un consilier juridic, ma -
nagementul calității, PR & Mar keting

6. Ideologia sau cultura care cu -
prin  de tradițiile și cre din țele unei orga -
ni zații prin care se dis tinge de alte
organizații.

Fără a intra în detalii, Mintzberg mai
des crie în teoria sa, pe lângă ele men -
tele structurale într-o organizație și me -
ca nismele de coordonare, pa ram etrii
de modelare sau condițiile de mediu,

care, pe lângă dominanta unu ia dintre
cele 6 elemente structurale, influen țea -
ză modul în care se dezvoltă o orga ni -
za  ție o dată cu vârsta și mărimea a -
ces teia. Astfel, o companie mică va

avea o structură simplă ierar hică cu o
co municare predominant infor mală, pe
când într-o companie mare se dezvoltă
struc turi complexe, ce necesită un com -
portament formal. De asemenea, într-un
mediu econo mic dinamic, e nece sară
o structură organizațională fluidă fără
birocrație, iar cu cât mediul e mai
complex, o structură descentralizată
este mai avantajoasă datorită acumu -
lării de know-how și a necesității de a
lua de cizii rapide. Prin combinarea a -
ces tor factori și elemente structurale,
Mintz berg definește șapte configurații
de bază ale unei organizații:

1. Antreprenorială: Vârful strate -
gic exercită o tendință de a conduce
și menținere a controlului prin supra -
ve gherea directă având structură cen -
tralizată

2. Mecanică: Influența structurii teh -
nologice tinde spre a raționaliza și a
standardiza procesele. Struc turile ierar -
hice sunt clar de finite și datorită di viziunii
muncii în părți simple, co or donarea se
realizează pre dominant prin standar di -
zare. Într-o astfel de or ga nizație, se
dez voltă un mediu biro cratic accentuat.

3. Profesională: Structura profe -
sio nală este tot una birocratică - se
bazează pe standardizarea abilităților.
Spre deosebire de birocrația meca ni -
că, birocrația profesională depinde de
angajații cu un nivel ridicat de pregă -
tire profesională, având de obicei
struc turi ierarhice descentralizate.

4. Divizionară (Diversificată): în
cazul întreprinderilor cu multe linii de
pro duse și cu zone extinse de dez vol -
tare, se va întâlni mai des o struc tură
divi zionară. Un sediu central coor do -
nea ză mai multe unități, care au pro -
pri ile structuri dominate în general de
linia de mijloc. Se va întâlni această
struc tură la companii mari și mature,
care oferă o gamă largă de produse și
acționează în diferite zone geo gra fice.

5. Inovativă („Adhocrație”): în in -
dus triile noi, cu un mediu dinamic, sunt
necesare soluții ‚ad-hoc” pentru a face
față schimbărilor. În aceste or ga nizații,
birocrația și standardizarea sunt limi -
ta te. Organizarea este des cen tralizată,
iar puterea de decizie se concentrează
pe zonele care sunt ne ce sare într-un
proiect prin crearea de echipe func țio -
nale. Din acest motiv, o organizație
inovativă necesită un efort mai ridicat
în ceea ce privește coor do narea sau
limitarea responsa b ili tă ților.

6. Misionară: în organizația misio -
na ră, ideologia este mijlocul primar
de coordonare, având o formă cu
struc turi care nu sunt clar definite, iar
con ducerea are mai mult rolul de a
sus ține ideologia sau cultura orga ni -
za ției decât de coordonare în linie
ierar hică. Membrii organizației se iden -
tifică și cu valorile promovate prin cul -
tu ra organizației cu reguli bine con tu -

rate. Noii membri sunt aleși în funcție
de cum se „potrivesc” în cadrul orga -
ni zației în care socializarea și îndoc -
tri narea au un rol central. 

7. Politică: Un tip aparte de orga -
ni zație politică în întreprinderi nu există
ca și formă structurală, dar celelalte for -
me organizaționale pot lua o formă po -
li tizată. Într-o astfel de structură, nu exis -
tă o metodă clară de coordonare sau
o structură ierarhică bine definită cen -
tralizată sau descentralizată, struc tu ra
acesteia fiind determinată de zona în
care este canalizată puterea de de cizie.

Alegerea tipului
de organizație
Luând în calcul teoria lui Mintz berg,

care oferă un instrument destul de com -
plet și complex pentru a realiza o „ra -
dio grafie” a unei companii și toto dată
un model prin care o companie poate
fi construită strategic, care ar fi tipul de
organizație pe care o com pa nie activă
în domeniul logisticii ar trebui să-l
considere? Acționând global și expusă
la un mediu foarte dinamic, o companie
din domeniul logisticii ar trebui să-și
gă sească locul într-o formă de orga ni -
za ție inovativă pentru a face față cu
suc ces schimbărilor rapide de pe piață,
cerințelor clienților tot mai com plexe și
contracte cu termene tot mai scurte.
Pe de altă parte, doar o structură ino -
vativă nu ar fi suficient pen tru a realiza
și o creștere sustena bilă fără un efort
foarte mare de co ordonare sau cu riscul
de a avea probleme în limitarea ariei
de respon sabilități. Cu o structură
predominant inovativă, dar cu elemente
ale unei forme divizionare, cred că o
companie din domeniul logisticii ar
putea să susțină pe termen lung o
dezvoltare „sănătoasă” și competitivă. 

O astfel de organizație are structuri
descentralizate, în care rolul mana ge -
mentului de top este de a elabora
strategia companiei, luarea deciziilor în
situații de criză și rezolvarea pro ble -
melor conflictuale în organizație, pre -
cum menținerea relațiilor cu mediul ex -
tern (piață, autorități, relații cu alte
or ganizații). Puterea de decizie directă
este concentrată acolo unde este ne -
cesară, în proiecte prin liderii de pro -
iect, în linia de mijloc sau nucleul opera -
țional, precum și în funcțiile de susținere. 

În general, se disting 2 tipuri de
organizații inovative: 

1) „adhocrația” operațională și 
2) „adhocrația” administrativă. 
În „adhocrația” operațională, pre -

do mină lucrul în mod direct cu clienții,
re zolvând problemele acestora, orga -
ni zarea fiind reglementată în baza lu -
crului în proiecte unde nu sunt clar
conturate liniile operative, de mijloc și
su port, iar funcțiile operative fuzi o nea -
ză cu cele administrative. 

În „adhocrația” administrativă, im -
pli carea în „shop-floor” și lucrul direct
cu clientul sunt limitate, eforturile fiind
concentrate mai mult pe achiziția de
clienți noi, dezvoltarea de noi produse
și servicii, partea operațională fiind
pu ternic automatizată.

Pentru a modela o organizație ino -
va tivă, e necesară identificarea actua -
lă a structurilor companiei, care sunt
elementele predominante de coor do -
nare și factorii de mediu extern, ur mată
de o redirecționare strategică a structurii
organizaționale, prin modi fi ca rea para -
me trilor de bază, cum ar fi: descen tra -
lizarea liniilor de decizie, crearea unui
mediu de lucru care să sti muleze luarea
deciziilor și res pon s abilizarea direct în
zona operativă. Concret, top mana ge -
mentul ar trebui să se implice doar în
orientarea stra te gică, având în liniile de
management și în nucleul operațional
experți care au libertatea de acțiune.
Pro blemele le gate de coordonare în
organizația ino vativă pot fi rezolvate
prin standar di zări funcționale, dar și prin
crearea unei culturi adecvate stimulării
inova ției. 

Implementarea
Deși în practică sunt cunoscute toate

aceste aspecte, există multe com panii
care au probleme în a im plementa un
mediu inovativ în cadrul organizației. De
multe ori, top managementul înțele ge o
mentalitate „hands-on” în mod gre șit și
se implică prea mult în decizii ope ra țio -
nale și pierde din vedere orientarea stra -
te gi că, viziunile, direcția în care o com -
pa nie se va dezvolta pe termen lung,
cultura și ideologia companiei. O struc -
tură inovativă necesită experți în fun cții
cruciale - „omul potrivit la locul po trivit”.
Aici iar nu ar fi o problemă în a găsi ex -
perți, adică omul potrivit pe piață, deși
în Romania dezvoltarea de noi specialiști
în logistică e încă la în ce  puturi, problema
cea mai mare e de a găsi „locul potrivit”
în organizație pen tru acel expert. O
schim bare pozi tivă se face remarcată în
ge neral în ceea ce pri vește atenția acor -
dată cul turii orga ni zației și promovării
valori lor compa niei, schimbare căreia
se opune încă o rămășiță de rezistență
ră masă istoric din procesul de tranziție
de la un mana ge ment patriarhal la unul
participativ, în care omul implicat în
organizație are liber tatea de decizie și
creație. Promo va rea inovației se face
mai ales prin implicarea directă a fiecărui
membru al unei organizații în procesele
de luare a deciziei, dez vol tare și promo -
vare a va lorilor com pa niei, resursele
umane fiind în centrul atenției unei or -
ga nizații ino vative și, implicit, al unei
companii din do me niul logisticii.

Robert HRABAL
proprietar Beyond Logistics

Structura
organizațională și
promovarea inovațiilor
În domeniul logisticii, ne confruntăm cu o piață dinamică, în care
inovațiile și schimbările sunt esențiale pentru a rămâne competitiv
pe termen mediu și lung. Dar cum facem să promovăm inovațiile
într-o organizație? Cum pun bazele unei structuri inovative, mai ales
într-un context economic dinamic și în permanentă schimbare. 

Robert
Hrabal
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Per soanele cu scoruri ridicate la aces -
tă scală sunt imaginative, deseori
crea tive, curioase, deschise la noi idei,
per soane ce sunt orientate către ima -
gi nea de ansamblu. Ele aduc o va rie -
tate de idei și soluții; totuși, ele au di -
fi cultăți practice deoarece preferă
ideile în locul implementării.

5. Pragmatism - Rolul orientat pe
prag matism este definit pe baza unui
scor scăzut spre moderat pe scalele
din HPI Senzitivitate Interpersonală și
Cu riozitate Intelectuală. Persoanele
care au scor scăzut spre moderat pe
am  bele scale sunt practice, precaute
în a accepta noi idei și orientate spre
rezolvarea problemei. Nu sunt ușor de
impresionat de emoții și sunt con for -
tabile în confruntarea conflictelor; totuși,
pot fi văzute ca ignorante față de emo -
ți ile celorlalți și, totodată, față de ima -
gi nea de ansamblu.

Profilul de
Personalitate Hogan
Profilul de personalitate Hogan

des crie personalitatea normală sau
„partea luminoasă” - punctele forte şi
punc tele slabe ale persoanelor atunci
când acestea se află în condiții nor -

ma le. Partea luminoasă a perso na li -
tă ții este responsabilă de rolurile psi -
ho  logice ale persoanelor. HPI-ul mă   -
soa ră personalitatea normală pe ba za
a șapte scale primare:

Echilbru emoțional: încredere,
sti mă de sine, calm sub presiune

Ambiție: inițiativă, competitivitate,
do rința de avea rol de lider

Sociabilitate: extraversie, spirit
gre gar, nevoie de interacțiune socială

Senzitivitate Interpersonală: tact,
sen zitivitate, abilitatea de a menține
relații

Prudență: auto-disciplină, respon -
sa bi litate, conștiinciozitate

Curiozitate Intelectuală: ima gi -
na ț ie, curiozitate, potențial creativ

Stil de Învățare: orientare spre
rea lizare, la curent cu noutățile din do -
me niu de business și tehnic.

Echilibrarea rolurilor
psihologice
Înţelegerea și echilibrarea rolurilor

psi hologice în cadrul echipei sunt cru -
ciale în atingerea potențialului.

„Rolurile psihologice sunt nece sa -
re în echilibrarea a două direcții”, spu -
ne Dave Winsborough. „În primul rând,

echi pa trebuie să aibă o potrivire com -
ple  mentară, ceea ce înseamnă să aibă
su ficientă diversitate în cadrul mem -
brilor astfel încât să acopere fiecare rol
în parte.” 

Echipele fără potrivire com pl em en -
tară pot să dezvolte dezechilibre sau
diferențe de performanță. De exemplu,
o echipă cu prea mulți membri orientați
către rezultate poate suferi de un
surplus de competiție internă.

„Cealaltă direcție în construirea
unei echipe echilibrate este aceea de
a avea suficienți membri pentru a asi -
gura masa critică necesară pentru fie -
care rol în parte”, spune Dave Winsbo -
rough. „De exem plu, cu cât o echipă
are mai mulți mem bri în roluri orientate
către procese, cu atât va tinde să
performeze mai bine.”

Factori 
de deraiere 
la nivelul echipei
Echilibrarea rolurilor psihologice

re prezintă un pas important în con -
stru irea unei echipe înalt performante.
Este la fel de important să înțelegem
și facto rii de deraiere la nivelul mem -
brilor echipei.

C onform lui Dave Winsbo rough,
partener la Winsbo rough Ltd
şi co-dezvoltator al Raportului

de Echipă Hogan, pro ble ma este o
slabă înţelegere a modului de fun c țio -
nare a unei echipe. „Există o literatură
de specialitate bogată de dicată con -
struirii unei echipe func țio nale, majo -
ritatea orientată spre mixul de com -
petențe şi experiență”, spune Dave
Winsborough. „Dar această abor dare
ignoră cel mai important fac tor în
performanța echipei: perso nali tatea”.

Personalitatea are impact asupra
performanței echipei în trei moduri:

- Cum își vor însuși persoanele
ro lurile în cadrul echipei

- Cum vor interacționa persoanele
cu restul membrilor din echipă

- Cum se vor alinia valorile per -
soa nelor cu restul echipei

Combinația potrivită de per so na -
li tăți este critică pentru formarea unei
echipe prin echilibrarea optimă a ro -
lurilor psihologice, absența carac te -
ris ticilor de personalitate disfuncționale
și împărtășirea de valori comune în
rân dul membrilor.

Ce este o ECHIPĂ?
Este importantă distincția dintre

grup și echipă. Grupul este format din
mai mulți indivizi care au obiective
individuale, lucrează independent unul
de celălalt, au succes sau eșuează în
funcție de efortul individual. O echipă
reprezintă trei sau mai mulți indivizi
ce au un obiectiv comun, ale căror
abilități necesare pentru atingerea
acelui obiectiv sunt dependente între
ei, care au același lider și care împăr -
tășesc succesul sau eșecul.

1. Obiectiv comun
2. Depind unul de celălalt
3. Au un lider comun
4. Împărtășesc succesul sau

eșecul

Rolurile psihologice
Există în mod natural cinci roluri

psi hologice în jurul cărora persoanele
în mod natural se orientează.

Persoanele au două roluri în ca -
drul unei echipe: unul funcțional și
unul psi hologic. 

Rolul funcțional este cel definit de
titlul postului sau poziția din ca drul
organizației - Director executiv, inginer,
contabil etc. 

Rolul psihologic este rolul în ju rul
căruia o persoană în mod natu ral
gravitează în funcție de trăsă tu rile sale
de personalitate.

„Când mai multe persoane sunt
reu nite într-o echipă, cu sarcinile tra -
sate, există o fază incertă în care in -
divizii caută să-și găsească locul -
rolul psihologic”, spune Dave Wins -
borough.

1. Rezultate - Rolul orientat pe re -
zul tate este definit de scorul ridicat pe
scala Ambiție din HPI. Persoanele
care obțin scoruri ridicate pe scala
Am biție sunt persoane care au în cre -
dere în sine în contexte sociale, de
tipul liderilor, competitivi, energici. Ei
caută roluri de lideri, coordonează
echi pa și îi conduc pe ceilați spre atin -
ge rea obiectivelor de business. Totuși,
ei pot să fie mult prea competitivi cu
ceilalți colegi sau subordonați și nu
sunt înclinați să caute opiniile celorlalți.

2. Relaţii - Rolul orientat pe relații
este bazat pe scoruri peste medie pe
sc alele Senzitivitate Interpersonală și
So  ciabilitate din HPI. Persoanele care
ob țin scoruri moderate spre ridicate pe
am bele scale sunt persoane gre ga re,
vor bărețe și sunt considerate de către
ceilalți ca fiind calde, prie te noa se, abor -
da bile și încântătoare. Per soa nele care
ocu pă acest rol sunt aten te la nevoile
ce lorlalți, grijulii și coo perante. Aceste
per soane sunt buni ascultători și se
bu cu ră de în cre dere și respect de la
ceilalți membri; totuși, este posibil ca
acestea să fie mai preocupate de
ceilalți decât de re zultate.

3. Procese - Rolul orientat pe pro -
ce se este definit pe baza unui scor ri -
dicat la scala Prudență din HPI. Per soa -
nele cu un scor ridicat pe această scală
sunt persoane proceduralizate, mo tivate
de organizare, atente la de ta lii și la im -
ple mentare. Ele setează stan darde înal -
te de performanță atât pen tru ele, cât și
pentru ceilalți mem bri ai echipei. Tot uși,
pot fi considerate rigide, inflexibile și pot
să nu vadă imaginea de ansamblu.

4. Inovaţie - Rolul orientat pe ino -
vație este bazat pe scorul ridicat la
sca la Curiozitate Intelectuală din HPI.

Echipele înalt performante pot oferi companiilor un avantaj
competitiv incontestabil. Totuși, cei mai mulți dintre manageri vor
spune că, deși este ușor să construiești o echipă cu potențial
mare, rareori se întâmplă ca aceasta să performeze la capacitate
maximă.

Adevărul despre echipe
Înţelegerea legăturii dintre personalitate și
maximizarea performanței echipei
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În situații de stres, punctele forte
ale persoanelor pot deveni cele mai
mari slăbiciuni - Persoana de vânzări
am bițioasă își câștigă reputația de
com petitor acerb, contabilul meticulos
se transformă într-un tipicar sau micro -
ma nager. 

Profilul de 
Dezvoltare Hogan
Profilul de Dezvoltare Hogan des -

crie partea întunecată a personalității
- comportamente pe care oamenii le
afișează atunci când se află sub pre -
siune sau stres. HDS-ul măsoară tră -
să turile de personalitate prin inter me -
diul a 11 dimensiuni:

Volatilitate emoțională: capricios,
ușor de enervat, greu de mulțumit

Scepticism: neîncrezător, cinic,
sen sibil la critici, pesimist

Precauție: neasertiv, rezistent la
schimbare, evită să-și asume riscurile,
lent în luarea deciziilor

Deconectare Socială: distant, in -
di ferent la sentimentele celorlalți, ne -
co municativ

Pasiv Agresivitate: aparent des -
chis la colaborare, dar în privat iritabil,
încăpățânat, necooperant

Aroganță: prea sigur pe sine, aro -
gant, autoevaluare exagerată

Manipulare: fermecător, își asumă
ris curi, testează limitele, caută sti mu -
larea

Melodrama: dramatic, caută aten -
ția, întrerupe, slab ascultător

Imaginativitate: creativ, dar gân -
deș te și acționează în moduri neo biș -
nuite sau excentrice

Perfecționism: orientat către de -
ta lii, organizat, planificat, perfecționist

Submisivitate: dornic să fie plă -
cut, ezită să acționeze independent
sau împotriva opiniei celorlați

Dacă prea mulți membri ai echipei
îm părtășesc aceleași tendințe de de -
rai ere, aceste tendinţe devin factori
de deraiere ai echipei. Factorii de de -
ra iere se încadrează în 3 categorii:

Distanţare - îi ajută pe indivizi
să-și gestioneze anxietatea şi
presiunea re simțită prin menținerea
unei distanțe și îndepărtarea celorlalți.

Agitarea - sunt mai degrabă fac -
tori ofensivi decât defensivi ca răspuns
la pre siunea resimțită. Aceștia îi ajută
pe in divizi să gestioneze situațiile
mani pu lându-i sau controlându-i pe
ceilalți.

Cedarea - ajută indivizii să gestio -
ne ze stresul şi anxietatea prin con -
stru irea de alianțe cu ceilalți.

Acești factori de deraiere pot con -
duce la puncte oarbe comune, reacții
am plificate sau răspunsuri com pe ti -
tive, în care membrii echipei intră într-o
cursă a înarmării ca răspuns la com -
por ta men tul de deraiere al celorlalți

într-un mod care declanșează şi mai
multe com portamente de deraiere.
Totuși, con știentizând caracteristicile
co mune, echi pele pot lucra la dimi -
nua rea ten din ț elor și corectarea com -
portamentului problematic.

Cultura 
echipei
Motivele, valorile și preferinţele

prin cipale ale unei persoane au impact
asu pra fiecărui aspect al vieții sale,
prin ceea ce găsește ca recompensă
pen tru propriul comportament. Când
ma joritatea membrilor unei echipe îm -
păr tășesc același valori, aceştia fo r -
mează baza pentru norma, cultura și
stilul decizional al echipei.

Profilul Motivaţiilor,
Valorilor şi
Preferinţelor
Profilul Motivațiilor, Valorilor și Pre -

fe rinţelor identifică principalele motive,
va lori, interese și convingeri care de -
ter mină ce tip de cultură este probabil
să aibă o echipă.

MVPI măsoară valori cu ajutorul
a 10 scale:

Recunoaştere: receptiv la atenție,
apro bare și laude

Putere: dorința de succes, rea li -
zare, statut și de a fi în control

Hedonism: orientat pentru dis trac -
ție, plăcere și bucurie

Altruism: dorința de a-i ajuta pe
cei lalți, de a contribui la social

Afiliere: dorinţa și plăcerea in ter -
ac țiunii sociale

Tradiție: dăruire, convingeri per -
so nale puternice, simțul obligației

Securitate: nevoia de predicti bi -
li tate, de structură și ordine

Comerț: interese pentru bani, pro -
fit, investiții și oportunități de afaceri

Estetică: nevoia de autoexpri ma -
re, preocupare față de aspectul și de -
si gnul produselor activității

Știință: Căutarea cunoașterii, cer -
ce tării, tehnologiei și a datelor con -
crete

Valorile comune ale echipei au im -
pact în trei aspecte majore:

Coerență - Valori comune facili -
tea ză integrarea în echipă și deter mi -
nă ca lucrul alături de colegi să fie
mai ușor și mai plăcut. Conflictele tind
să fie mai productive între membrii e -
chipei cu valori congruente, fiind con -
cen trate mai ales pe diferențe tehnice
sau profesionale.

Eficiență mărită - membrii echipei
sunt pe aceeași lungime de undă în
fața situațiilor și sarcinilor, înţeleg ne -
vo ile celorlalți și au încredere reciprocă
mai mare, comparativ cu indivizii din
e chi pele care nu împărtăşesc aceleași
valori.

Stabilitate - Împărtășind aceleaşi
va lori la nivel de echipă, duce la o
creș tere a nivelului de încredere al in -
di vizilor fa ță de echipă și de obiectivul
a cesteia. A cest fapt determină o creş -
tere a mo tivației de a reduce fluctuația
în cadrul echipei respective. Per soa -
ne le care petrec mai mult timp în ca -
drul echipei au o probabilitate mai ma -
re de a se im pli ca în activități și decizii
care sunt be nefice pentru echipă în
ansamblu.

Raportul de echipă
HOGAN
Dezvoltat în parteneriat cu firma

Winsborough Ltd., raportul de echipă
Hogan se bazează pe știința provenită
din evaluările de personalitate pentru
a ajuta echipele să-și înţeleagă
dinamica internă într-o manieră cum
nu a mai fost posibilă. 

Raportul de echipă Hogan ana li -
zea ză scorurile membrilor echipei la
Pro filul de Personalitate Hogan pentru
a identifica rolul psihologic în care se
po trivește în mod natural fiecare mem -
bru al echipei. Raportul afișează pro -
cen tul de membri ai echipei care ocu -
pă acel rol și subliniază principalele
la cune. În final, informațiile oferă feed -
back și sugestii de dezvoltare în func -
ție de orientarea echipei.

Identificarea
punctelor nevralgice
Utilizând Profilul de Dezvoltare

Hogan, raportul de echipă Hogan
iden ti fică puncte de risc sau deraianţi
co muni, care pot deveni problematici,
atunci când membrii echipei sunt en -
 tu  ziaști, obosiţi, suprasolicitați sau dis -
trași. Aceste comportamente pot inter -
fera cu abilitatea membrilor echipei
de a construi relații și de a păstra
obiective coezive.

Cultura echipei este suma valorilor
tuturor membrilor echipei - Motivele
şi preferințele cele mai puternice care
determină ceea ce este dezirabil și
pentru ce merită să muncești. Utilizând
Profilul Motivațiilor, Valorilor și Pre fe -
rin țelor, raportul de echipă Hogan,
iden tifică valorile comune şi modul în
care vor contribui acestea la formarea
culturii echipei.

Atingerea combinației corecte de
com petențe, experiență și per so na li -
ta te este cheia creării unei echipe pro -
ductive și a unor angajaţi satifăcuți.
Ra portul de Echipă Hogan reprezintă
in strumentul ideal pentru atingerea
maximului de performanță.

Cristi MIHAI
Head of Psychology Department

HART Consulting
cristi.mihai@hart.ro
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Managing Director
Lagermax AED Romania
“At Lagermax, when we speak
about transport and logistics, we
speak about competitive
advantage, added value and
faith. Faith in solutions,
innovation, inspiration, values,
success, in being the best. The
best, because our customers
want us to be the best.

At Lagermax, we grow leaders,
because we represent leaders. At
Lagermax, we have dreams. We
follow our dreams. But we also
make them come true. Because
we know that dreams combined
with hard work means success.
And success comes from
satisfied customers. And this is
our passion.

The future belongs exclusively to
those companies which believe
in adaptability and guide
themselves exclusively by the
customers’ needs. 
At Lagermax, we think about that
every day."
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Întrebările lunii OCTOMBRIE (etapa 59)

Premiile sunt oferite de

OTZ URSUS BREWERIES IFPTRGTI

1. Analiza pieţei presupune:
a. Analiza furnizorilor
b. Analiza produselor
c. Analiza concurenţei
d. Analiza produselor,

furnizorilor, concurenţei,
potenţialilor înlocuitori

2. Primirea comenzilor de
reaprovizionare pe baza unei
decizii centralizate de către reţelele
de distribuţie este un proces:

a. Push
b. Pull

c. Push şi Pull

3. Optimizarea furnizorilor înseamnă:
a. Reducerea numărului lor
b. Creşterea numărului lor
c. Restrângerea distribuţiei lor

geografice
d. Utilizarea profitabilă a puterii de

cumpărare a unei organizaţii în raport
cu un număr cât mai mic de furnizori,
cu condiţia siguranţei livrărilor şi
asigurarea calităţii dorite pentru
mărfuri şi servicii, la preţuri
competitive.

HENKEL

Câştigătorii lunii SEPTEMBRIE
Rodica Hărănguş şi Viorel Macovei

Ei au fost concurenții care au răspuns corect la
întrebările lunii august, cea de a 58-a etapă a
concursului de logistică, urmând ca al treilea
premiu să se reporteze pentru luna viitoare.

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 59-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! (59)

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până
pe 7 noiembrie, 

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 o şi
variantele corecte de răspuns
vor fi publicate în numărul din

octombrie al revistei
ZIUA CARGO.
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Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 58) şi răspunsurile corecte:

1 Sistemele de stocare de tip
„cantrilever“ sunt utilizate
pentru:

a. Stocarea paleților
b. Stocarea profilelor lungi -

CORECT
c. Stocarea plăcilor
d. Stocarea articolelor de mici

dimensiuni.

2.Randamentul unui echipament
de manipulare reprezintă:

a. Numărul de ore de funcționare pe
unitatea de timp

b. Numărul de paleți manipulați pe
unitatea de timp - CORECT

c. Numărul de ore autonomie pentru
baterie

d. Numărul de mijloace de transport
încărcate/descărcate pe unitatea
de timp.

3. Rentabilitatea unui echipament
de manipulare în depozit
reprezintă

a. Raportul dintre costul anual şi
amortizare

b. Raportul dintre costul anual şi
randament - CORECT

c. Raportul dintre costul anual şi
venituri

d. Raportul dintre venituri şi
randament.
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65 DE ACCIDENTE
ANUAL, LA CALEA
FERATĂ

Anual, în România, sunt
înregistrate, în medie, 65 de
accidente la trecerile la nivel cu
calea ferată, generate de
nerespectarea regulilor de
circulație rutieră, în care mor, în
medie, 20 de oameni iar alți 30
sunt accidentați. CFR Călători face
apel către toți conducătorii auto să
respecte avertizările/regulile de
traversare a trecerilor la nivel cu
calea ferată și să acorde
importanța și atenția cuvenită
acestora.

TREN DE NOAPTE
BUCUREŞTI-CLUJ

Trenul InterRegio 1641/1642
Bucureşti Nord – Dej Călători şi
retur şi-a prelungit traseul până la
Cluj-Napoca şi retur, în regim de
tren Regio Expres. Pentru această

variantă de călătorie, CFR Călători
pune la dispoziţia pasagerilor
vagoane de dormit, cuşetă şi
clasă. Astfel, IR 1641/R11411 va
avea plecare din Bucureşti Nord la
ora 21.10 şi va ajunge în Dej la ora
1.16, va pleca la 6.33 şi va ajunge
la Gherlka la ora 6.49 şi la Cluj-
Napoca, destinaţia finală, la ora
7.38. R11410/IR1642 va pleca din
Cluj-Napoca la ora 19.35 şi va
ajunge la Gherla la 20.31, la Dej
Călători la 20.50, de unde va pleca
la ora 21.16 şi va ajunge în
Bucureşti Nord la 6.37.

MERCEDES, MAȘINA
OFICIALĂ MEDIA MUSIC
AWARDS 2014

Mercedes-Benz România a oferit
Maşina Oficială a Media Music
Awards – unul dintre cele mai
importante evenimente muzicale
din Romȃnia -, unde i-a susținut pe
cei mai importanți artiști ai
momentului. Delia, Puya, Adrian
Sînă, CONNECT-R, Andra, Vunk,
Cargo, Holograf și-au făcut apariția
la ceremonia Green Carpet în
automobile Mercedes-Benz.
Artistul What’s Up a primit trofeul
Fastest Climber din partea
Mercedes-Benz pentru melodia
„Taxi” care a urcat vertiginos în
preferințele românilor.
În calitate de Maşina Oficială a
evenimentului, Mercedes-Benz

le-a asigurat celebrităților prezente
aici deplasări confortabile şi
luxoase la bordul elegantelor
autoturisme Clasa A, Clasa C și
Clasa V. În cadrul Galei Media
Music Awards au fost premiați
artiștii care au avut cele mai multe
difuzări în ultimele 12 luni, conform
monitorizării realizate de Media
Forest.

LA MUNTE, CU TRENUL
CFR Călători asigură și în această
toamnă legături directe cu trenul
spre destinaţii turistice din
România, prin oferta Bilet de
weekend, tariful de rezervare a
locului (de 4 lei) fiind opţional.
Exemple de tarife: 
• Bucureşti Nord – Câmpina –
Breaza – Sinaia: 12,35 lei la tren R
sau 24,05 la IR, clasa a 2-a, o
călătorie din cele 4 weekenduri, şi
98,8 lei R sau 192,4 lei IR, 4
călătorii în 4 weekenduri dus-întors; 
• Craiova – Băile Herculane: 13,98
lei R sau 27,3 lei IR, clasa a 2-a, o
călătorie din cele 4 weekenduri, şi
111,84 lei R sau 218,4 lei IR, 4
călătorii în 4 weekenduri dus-întors;
• Timişoara Nord – Buziaş: 3,58 lei
R sau 7,15 lei IR, clasa a 2-a, o
călătorie din cele 4 weekenduri, şi
28,64 lei R sau 57,2 lei IR, 4
călătorii în 4 weekenduri dus-întors; 
• Cluj-Napoca – Ciucea – Bratca –
Şuncuiuş: 8,78 lei R sau 17,55 lei
IR , clasa a 2-a, o călătorie din cele
4 weekenduri, şi 98,8 lei R sau
192,4 lei IR, 4 călătorii în 4
weekenduri dus-întors; 
• Braşov – Rupea (cetatea) –
Sighişoara: 12,35 lei R sau 24,05
lei IR , clasa a 2-a, o călătorie din
cele 4 weekenduri, şi 98,8 lei R sau
192,4 lei IR, 4 călătorii în 4
weekenduri dus-întors; 
• Suceava – Cacica: 3,58 lei R sau
7,15 lei IR, clasa a 2-a, o călătorie
din cele 4 weekenduri, şi 28,64 lei
R sau 57,2 lei IR, 4 călătorii în 4
weekenduri dus-întors; 
• Suceava – Vatra Dornei Băi h:
10,4 lei R sau 20,8 lei IR, clasa a
2-a, o călătorie din cele 4
weekenduri, şi 83,2 lei R sau 166,4
lei IR, 4 călătorii în 4 weekenduri
dus-întors; 
• Constanţa –Bucureşti Nord: 19,9
lei R sau 37, 7 lei IR, clasa a 2-a, o
călătorie din cele 4 weekenduri, şi
159,2lei R sau 296 lei IR, 4 călătorii
în 4 weekenduri dus-întors.
Pentru călătoriile individuale între
Sinaia şi Braşov în zilele de vineri,
sâmbătă şi duminică, CFR Călători
acordă reduceri între 31% şi 56 la
bilete.

NOUĂ ANVELOPĂ
PIRELLI ALL-SEASON 

Pirelli a lansat pentru prima dată
pe piața europeană o anvelopă All
Season. Noua anvelopă
completează perfect gama Pirelli
existentă, potrivindu-se în orice
perioadă a anului și adaptându-se
celor mai frecvent întâlnite condiții
de mediu. 
Pirelli continuă să recomande cu
tărie anvelopele de iarnă pentru a
face față condițiilor atmosferice
extreme și a oferi performanțe
maxime.
Noua anvelopă Cinturato All
Season este concepută special
pentru vehiculele de oraș, care nu
rulează pe distanțe lungi sau la

viteze ridicate. În consecință,
posesorii acestor vehicule sunt mai
puțin motivați să schimbe
anvelopele în funcție de sezon. Din
punct de vedere tehnic, noua
anvelopă a fost dezvoltată pentru a
garanta performanțe echilibrate
atât iarna, cât și vara. Prin urmare,
aceasta comportă atât „fulgul de
nea”, cât și indicatorul „M+S”, care
garantează cel mai înalt nivel de
siguranță în condiții de iarnă.

ANTICORUPŢIE ÎN TREN 
CFR Călători apelează la spiritul
civic al pasagerilor să semnaleze,
la tel. 0800.88.44.44 - apelabil
gratuit din rețeaua Telekom
România -, cazuri de ilegalitate în
tren, pentru a susține campania
Planului sectorial de acțiune
privind implementarea Strategiei
Naționale Anticorupție 2012-2015
(SNA), în scopul îmbunătăţirii
calităţii serviciilor feroviare pe
termen mediu şi lung, precum și
descurajarea călătoriilor fără bilet
pe calea ferată. Numai anul acesta
au fost aplicate aproximativ 500 de
sancțiuni personalului de tren și au

fost identificați peste 340.000 de
pasageri fără bilet, cărora le-au
fost eliberate pe loc legitimații de
călătorie. 

5 ZBORURI NOI DIN
TIMIŞOARA 

Aeroportul Internaţional „Traian
Vuia” din Timişoara va opera din
noiembrie 5 noi curse, spre Italia
(Torino şi Bari), Germania
(Frankfurt şi Memmingen), Belgia
(Bruxelles). Conducerea
aeroportului speră la o creştere a
traficului după ce lipsa curselor
Carpatair l-a afectat în primele 6
luni. Din ianuarie, această
companie a intrat în insolvenţă şi
şi-a suspendat toate zborurile de la
şi spre Timişoara şi din întreaga
ţară. Abia în august lucrurile şi-au
mai revenit pe acest aeroport:
69.257 de pasageri faţă de 49.864
în august 2013 (cu 39% mai mare)
- trafic datorat şi curselor de
vacanţă. În primele 9 luni, traficul
s-a poziţionat cu 7,7% sub cel din
perioada similară a anului trecut,
respectiv 469.382 de pasageri faţă
de 508.555. 

Primăria Capitalei a decis
să-şi facă un regulament
propriu pentru amenajarea
pistelor de biciclete, în lipsa
unui act normativ adoptat la
nivel central, astfel că a scos
la licitaţie elaborarea unui
studiu în acest sens, pentru
care este dispusă să dea
126.000 de euro. Potrivit
caietului de sarcini, noile
norme tehnice vor fi
„specifice condiţiilor oferite
de reţeaua stradală şi
particularităţile de trafic din
Bucureşti”. CGMB a aprobat
la începutul lui septembrie
amenajarea a 97 km de piste
pentru biciclişti pe 60 de
străzi. Municipalitatea va
reconfigura mai multe artere
de circulaţie pentru
realizarea noilor piste şi va
amenaja mai multe „puncte
intermodale care să asigure

accesul către staţiile de
transport public atât a
pietonilor, cât şi a
bicicliştilor”. Valoarea totală
a investiţiei este de 9,8
milioane euro, banii
provenind de la Guvern.
Durata de implementare a
proiectului este de 18 luni.

STUDIU PENTRU PISTE DE BICICLIŞTI



tim scaunul pneumatic, panoul de bord
ajustabil împreună cu volanul, geamul
elec tric, camere interioare și exterioare.

Transmisia automată ZF cu 6
trepte și motorul Cummins cu 6 cilindri
completează dotările noului autobuz
urban Citiport.

Bineînțeles, la standul Anadolu
Isuzu nu putea lipsi Visigo, autocarul
turistic de 9,5 m lungime și până la 39
locuri.

Alături de acest model, cu ocazia
IAA, constructorul turc a prezentat o
nouă variantă - Visigo Interurban.
Acest autovehicul este destinat cur se -
lor regulate, are 9,5 m lungime și este
propulsat de un motor Cummins
EURO 6, având o putere maximă de
254 CP, la 2.100 rpm.

Visigo Interurban oferă o ca pa ci -
tate de până la 35 locuri pe scaune
și 12 locuri în picioare.

Autovehiculul este dotat cu lift pen -
tru accesul persoanelor cu dizabilități.

Nu au lipsit din stand nici modelele
Citibus, Turquoise, precum și cele
apar ținând Seriei Novo, toate fiind
echipate cu motoare EURO 6.

În cadrul IAA, standul DAIMLER
se prezintă ca un miniorășel, în care
toa te nevoile de transport sunt satis -
fă cu te cu ajutorul numeroaselor soluții
expuse. La capitolul transport urban,
ac torul principal este, bineînțeles,
Citaro, care își continuă povestea de
succes aducând noi îmbunătățiri.

De exemplu, modelul articulat
Citaro G poate fi acum echipat cu mo -
torul instalat orizontal OM936h, cu șa -
se cilindri în linie, cilindree de 7,7 l,
354 CP și 1400 Nm. Masa redusă a
noului motor și spațiul mai mic pentru
instalare asigură o creștere a capa ci -
tății de transport cu opt călători.

La capitolul transport turistic și nu
numai, găsim modelul Mercedes-Benz
Tourismo, care a sărbătorit 20 de ani
de existență. Noi elemente vin să facă
și mai atractiv acest model - AEBS
Ad vanced Emergency Braking Sys -
tem, Lane Assistant, la care se adaugă
o nouă variantă de motorizare.

Astfel, motorul OM 470 (428 CP
și 2.100 Nm) cu șase cilindri în linie
este disponibil astăzi și pentru mo de -
lele cu două punți.

Nu a lipsit nici Travego, mai sigur
și mai economic, cu spectaculoasele
sale sisteme Active Brake Assist3 și
PPC (Predictive Powertrain Control).

Prezentat la standul IVECO, noul
Daily Minibus este disponibil în șapte

variante, putând răspunde astfel unor
ne voi de transport diverse, de la inter -
ur ban, la turistic și transport pentru elevi.

Noul Daily Minibus oferă o nouă
gamă de modele, cu ampatamente
mai lungi, interior și exterior rede se -
nate și un nou post de conducere
pentru șofer. Autovehiculul este dotat
cu sisteme de siguranță de top, printre
care amintim ESP (Electronic Stability
Program) și LDWS (Lane Departure
Warning System), ce previne pă ră -
sirea involuntară a benzii de rulare.

Poziția mai coborâtă a șoferului și
volanul având dimensiuni mai mici
con tribuie la o mai bună ma ne vra bi -
litate și un condus mai plăcut.

Interiorul modern, sistemul de cli -
matizare și ventilație mai performant,
precum și suspensiile pneumatice
îmbunătățite contribuie la confortul
călătorilor.

Gama de modele Daily Minibus
include o variantă de 6,1 t, cu am pa -
tament de 4.100 mm și capacitate de
până la 22 de scaune, la care se
adau gă șoferul și ghidul. În plus, capa -
citatea de transport a bagajelor a fost
majorată cu 30%.

Noul Daily Minibus este disponibil
în următoarele variante: Tourys, Line,
Citys și Pop.

La stand a fost prezentat un
60C17 Tourys, având 7,5 m lungime
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A NADOLU ISUZU a sărbătorit
30 de ani de existență cu oca -
zia IAA Hanovra. Compania

a fost prima care a inițiat un parteneriat
turco-japonez în industria auto în Tur -
cia, prin semnarea unui acord de licen -
ță cu Isuzu în 1984. De atunci, Ana -
dolu Isuzu a produs și comercializat
camioane ușoare, van-uri, minibusuri
și pick-up-uri.

Astăzi, autobuzele realizate de
com pania turcă sunt exportate în
aproape toate țările UE, Anadolu Isuzu
fiind lider în exportul de minibusuri
timp de 10 ani (2004-2013). 

Standul din cadrul IAA a expus nu -
me roase autovehicule, iar premierele
nu au lipsit.

CITIPORT este noul autobuz ur -
ban de 12 m propus marilor orașe.
De sign-ul plăcut și interiorul spațios
sunt primele aspecte pe care le re -
marci la noul auto ve hicul. Acesta oferă
o bună acces ib i li tate în interior, chiar

și pentru per soa nele cu dizabilități, un
sistem modern de informare pentru
călă tori și o clima ti zare ce asigură o
dis tri buție echilibrată a aerului pe toată
lungimea autobuzului.

Autovehiculul având un sistem de
frânare cu acțiune pneumatică a fost
dotat cu EBS și intarder în trei trepte,

integrat în cutia de viteze și acționat
ma nual sau prin pedală. De aseme -
nea, autobuzul a fost echipat cu sis -
tem de asistență la plecarea în rampă
(hill holder).

Postul de conducere este unul mo -
dern, care asigură un nivel ridicat de
con fort pentru șofer. Printre dotări amin -

La această ediție a IAA, expozanții s-au concentrat în general pe
soluții practice, ce pot fi puse în aplicare repede și aduc beneficii
cuantificabile operatorilor de transport.
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(4.100 mm ampatament), 19+1+1
locuri și 6,1 t masă totală. Autove hi -
cu lul este dotat cu un motor F1C 3.0
litri și 170 CP.

Dotările corespund din plin sco -
pului mașinii, acela de a efectua curse
turistice: geamuri duble, lumini indi vi -
duale cu LED, sistem audio/video, cu
DVD și monitor LCD de 17'', porturi
USB pentru pasageri, frigider...

Modelul Crossway Low Entry (LE),
de 13 m, prezent, de asemenea, în
stan dul Iveco, oferă 45 de scaune și
este echipat cu un motor Tector 7, ce
dez voltă 285 CP.

Gama Crossway Euro VI este una
ver satilă oferind numeroase soluții
pentru transport de la interurban la
cel școlar. Sunt disponibile trei variante
de lungime (10,8 m, 12 m și 13 m) și
cinci versiuni: LE (Low Entry), pentru
transport urban și interurban; Pop, ex -
clu siv pentru transportul elevilor (ajun -
ge până la 63 de locuri în varianta de
13 m); Line, pentru curse interurbane
pe distanțe scurte și medii; HV (High
Value), echipat pentru un confort ridi -
cat; Pro, combină confortul cu buna
accesibilitate.

Datorită versatilității, precum și
costurilor reduse de operare, Cross -
way Euro VI este prezentat de către
constructor ca fiind un autovehicul
foarte profitabil - „money maker".

KARSAN atacă piața europeană
cu produse de nișă, capabile să se
adapteze cu precizie nevoilor clienților
săi. Autobuzul urban Atak cu podea
coborâtă și 8 m lungime oferă o ca -
pa citate de transport de până la 58
de pasageri, iar accesul persoanelor
cu dizabilități se realizează cu ajutorul
unei rampe. Karsan Star este destinat
curselor turistice scurte și medii sau
transportului regulat. Are 8 m lungime
și o capacitate de 31 de călători.
Spațiul pentru bagaje este de 4,25
mc. Constructorul promite pentru
acest model costuri foarte reduse de
ope rare. Și pentru a demonstra că se
poate și mai mic, constructorul turc a
adus la IAA și modelul Jest, autobuz
ur ban de 6 m lungime, cu podea co -
borâtă. Karsan a dezvoltat deja o rețea
de vânzări în 19 țări, inclusiv România.

MAN Lion’s City GL CNG a primit
titlul de „Bus of the Year 2015“, fiind
apreciat pentru eficiență în materie de
consum, protecția mediului, precum
și pentru un concept interior modern,
ce permite transportul unui număr
mare de călători.

Motorul EURO 6 CNG ce echi pea -
ză autobuzul reprezintă o soluție eco -
lo gică pentru transportul public. În si -
tua ția în care este alimentat cu biogaz
sau e-gas, acest autobuz articulat de -
vine practic neutru din punct de vedere
al emisiilor de carbon.

MAN Lion’s City GL CNG are
18,75 m și poate transporta până la
142 de călători. Accesul se realizează
prin cinci uși duble. Autobuzul este
do tat cu trei scaune retractabile, con -
tro late de către șofer. Astfel, în cazul
unor fluxuri mari de călători, spațiul
pen tru pasagerii în picioare poate fi
mărit.

MAN dispune de un portofoliu larg
de autobuze destinate transportului
ur ban, de la 12 m la 18,75 m lungime,
cu două, trei și cinci uși pentru acces
și numeroase motorizări diesel, hibrid
sau pe gaze naturale.

La standul MAN au putut fi ad mi -
rate modele precum Lion's City GL
Bus Rapid Transit, destinat fluxurilor
mari de călători, Lion’s City L LE CNG,
o alternativă mai curată și mai eficien -
tă, și Lion's City Hybrid, ce econo mi -
sește până la 30% carburant.

Bineînțeles, de la IAA nu puteau
lipsi autocarele MAN și Neoplan. Iar
o dată cu acestea, constructorul ger -
man a prezentat în premieră sistemul

controlat prin GPS de cruise control,
MAN EfficientCruise. Emergency
Brake Assist (EBA) este de asemenea
un sistem disponibil pentru toate au -
tocarele MAN și Neoplan.

MAN EfficientCruise permite șofe -
rului să aibă o conduită anticipativă și
eficientă în timpul condusului, ana li -
zând diferențele de nivel ale drumului
cu ajutorul GPS și a hărților topo gra -
fice. Astfel, viteza poate fi adaptată
corespunzător pentru un consum
optim. Consumul de carburant poate
fi redus cu până la 6%. 

Tot cu ocazia IAA, constructorul a
anunțat că binecunoscutul model su -
praetajat Neoplan Skyliner va fi dis -
po nibil în varianta EURO 6 începând
cu iunie 2015.

OTOKAR a prezentat la Hanovra
gama sa largă de autobuze și auto -
care, de la 7 m la 12 m lungime.

Cifrele arată bine pentru pro du -
cătorul turc. În 2013, a înregistrat o
creștere a veniturilor de 40%, iar ex -
porturile au ajuns la aproximativ 117
milioane USD. Autobuzele Otokar sunt
co mercializate în 40 de țări, ma jo ri -
tatea în Europa, unde vânzările au
crescut cu 25%.

Unul dintre motivele ce stă în spa -
tele acestor rezultate este acela că
echipa de ingineri Otokar care se ocu -
pă cu proiectarea vehiculelor benefi -
cia ză de un software propriu pentru
design, precum și de facilități pentru
cercetare-dezvoltare și testări.

Aproximativ 4% din veniturile
anuale sunt investite în acest centru.

Vehiculele Otokar sunt proiectate
pentru a fi „simple și funcționale“, țin -
tind costuri reduse de operare, flexi -
bilitate și, astfel, o eficiență ridicată.

La standul Otokar, autobuzul Kent
C, de 12 m, a fost echipat în premieră
cu un motor Cummins EURO 6. Aces -
ta dezvoltă o putere maximă de 280
CP la 2.100 rpm. Transmisia este
Voith DIWA 864.5.

Vectio C este un autobuz de 9 m,
low entry, echipat cu motor MAN D
0836 LOH 73 EURO 6, ce dezvoltă
250 CP la 2.300 rpm. Autovehiculul
are o transmisie Voith Diwa 6 și oferă
23 de scaune + 7 (pliabile) + 27 locuri
în picioare + 1 șofer.

Navigo U SH oferă o capacitate
de 33+6+1 locuri. Scaunele sunt prin -
se pe șine, putând fi scoase. Astfel,
interiorul poate fi amenajat în nume -
roa se moduri. Un sistem cu lift facili -
tea z ă accesul persoanelor cu dizabi -
li tăți. Autobuzul are o lungime de 7.721
mm și este echipat cu un motor
CUMMINS ISBe4.5 EURO 6, ce
dezvoltă 180 CP la 1.200 rpm. 

O nouă versiune VIP, de 8,4 m, a
Navigo T a fost lansată cu ocazia IAA.
Pasagerii vor beneficia de un confort
deo sebit pe cele 20+1+1 scaune,
aces tea având o distanță de 750 mm
între ele. Noul model este echipat cu
motor Cummins EURO 6, de 180 CP
și cuplu maxim de 700 Nm la 1.200
rpm. Transmisia automată este Allison.

La stand a fost prezent și Vectio
T, un autocar turistic de 10 m și ca -
pacitate de 34+1+1 locuri, echipat cu
motor MAN D 0836 LOH 72 EURO 6,
ce dezvoltă 290 CP la 2.300 rpm.

SCANIA oferă o gamă completă
de autobuze și autocare EURO 6.

Prin versiunea hibrid a modelului
Scania Citywide LE, constructorul sue -
dez realizează un nou pas important
către transportul neutru din punct de
vedere al emisiilor de carbon, certi fi -
când acest autovehicul pentru utili za -
rea biodiesel-ului.

Gama Scania Citywide cuprinde
auto buze între 10,9 m și 18,1 m și
mo torizări cu puteri între 250 și 360
CP. Modelele cu 320 CP și 360 CP pot
utiliza biodiesel. De asemenea, sunt
disponibile motoare pe gaz cu puteri
de 280 și 320 CP.

Scania Touring HD este oferit în
trei variante de lungime, între 12 și
13,7 metri. Motorizările disponibile
sunt de 360, 410 și 450 CP, ultimul
pentru utilizarea de bio diesel.

Noul model cu două punți și lun -
gi me de 12,9 metri reprezintă o soluție
interesantă și economică pentru ope -
ra tori, oferind capacitate superioară
de transport fără a scădea confortul
pasagerilor.

„Semnul excelenței“ este noul
motto al SETRA, care a prezentat la
IAA o gamă largă de autovehicule
apar ținând celor trei serii MultiClass,
ComfortClass și TopClass. Printre
aces tea, s-au numărat patru premiere

mon diale: Setra MultiClass400 LEbu -
si ness, un autobuz low-entry proiectat
să fie cât mai eficient, Setra Com -
fortClass500MD, și din seria Com -
fortClass500HD, S511HD club bus și
S519HD, ce oferă un număr impre -
sio nant de scaune.

Setra S516HDH a oferit imaginea
confortului pe care o poate asigura
TopClass500. Nu a lipsit nici modelul
supraetajat TopClass S431DT.

Noile modele Setra Com -
fortClassMD reprezintă o nouă familie
de autobuze în cadrul seriei Con -
fortClass 500. MD reprezintă simbolul
pentru Mid-Decker (înălțime medie a
podelei). Autovehiculele combină con -
fortul autocarelor turistice cu o
caroserie mai joasă, având o înălțime
de 3,56 m. Noua familie cuprinde
modelele S515MD (12,3 m lungime)
și S516MD (13,1 m lungime). S 516
MD poate oferi o capacitate maximă
de 59 de scaune.

Lansarea noului Urbino a repre -
zen tat marea atracție a standului
SOLA RIS, iar producătorul polonez a
decis să prezinte în același timp
varianta de 12 m, precum și cea de
18 m, ar ti culată. Astfel, noile Urbino
12 și Urbino 18 sunt disponibile pentru
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a fi comandate. Noile autobuze vor
intra în producție la începutul anului
viitor. Mai robust, dar totodată mai
ușor, noul Urbino are un design
complet nou, mai modern. Practic,
constructorul po lonez s-a concentrat
pe îmbunătățirea calităților unui
autobuz care deja și-a demonstrat din
plin calitățile pe piața europeană.
Caroseria este realizată din materiale
noncorozive, la fel ca în cazul
modelului precedent, însă noul Urbino
beneficiază de o reducere sem -
nificativă a masei. Conexiunile dintre
profilele de oțel orizontale și verticale
au fost redesenate și întărite. Pentru
podea a fost utilizată o com bi nație
între foi de oțel inoxidabil și lemn
stratificat. Foile de oțel fac parte
integrantă din șasiu și contribuie la
întărirea caroseriei.

Spațiul destinat motorului a fost
conceput astfel încât să permită echi -
parea cu diferite modele și implicit
diferite dimensiuni. Ambele motoare
ce echipează noul Urbino, DAF MX-
11 (PACCAR), precum și Cummins
ISB6.7E6, corespund normelor de po -
luare EURO 6. Cummins va livra de
asemenea motorul ISLG8.9E6 ali men -
tat cu gaz natural comprimat (CNG).

Totodată, noul autobuz a fost pro -
iectat pentru a putea fi echipat cu
moto rizări hibrid diesel-electric sau
pur electrice. Autovehiculul va fi dispo -
nibil și în varianta de troleibuz, Trollino.

Masa redusă va asigura, conform
declarațiilor constructorului, o scădere
a consumului de carburant de apro -
xi mativ un litru la 100 km. De ase me -
nea, masa a fost mai bine distribuită
pe cele două punți. Schimbările au
asigu rat o creștere a numărului de
pasa geri ce pot fi transportați. Și con -
fortul s-a îmbunătățit prin lipsa vibra -

ți ilor la interior și reducerea zgomo tu -
lui, la 74.8 dBA. Pe lângă spațiul liber
mai mare în interior, călătorii vor apre -
cia ușile mai late și mai înalte. Lățimea
standard a ușilor este de 1.230 mm,
iar o variantă cu 20 mm mai lată este
po sibilă opțional. Luminile LED sunt
utilizate atât la interior cât și pentru
toate lămpile exterioare.

Postul de conducere, înălțat cu 50
mm, este mai ergonomic, inclusiv da -
torită bordului touch-screen.

TEMSA și-a concentrat atenția pe
echiparea autovehiculelor sale cu
noile motoare EURO 6, demonstrând
încă o dată intențiile față de piața eu -
ropeană.

Astfel, constructorul turc a expus
în stand modelele LD 12, HD 12, LF
12 și MD9. Reprezentanții Temsa au
arătat că segmentele pe care sunt pu -
ternici în Europa sunt interurbanul și

transportul elevilor, iar seria LD a fost
proiectată pentru acest tip de trans -
por turi. Totodată, Temsa a anunțat mu -
tarea centrului logistic european în
Austria, într-un spațiu mai mare, care
va deservi mai eficient nevoia de piese
de schimb a clienților din Europa.

VOLVO a lansat autobuzul electric
hibrid. Prin tehnologia de reîncărcare
a bateriilor Volvo 7900 Electric Hybrid
obține o reducere de până la 75% a
con sumului de carburant și implicit a
emi siilor de CO2, față de un autobuz
clasic, diesel. Întregul consum de e -
ner gie este redus cu 60%.

Volvo 7900 Electric Hybrid merge
în modul electric, silențios și fără emisii,
în medie, 70% din cursă. Auto ve hiculul
oferă multă flexibilitate, pu tând rula în
modul electric în zonele selec tate, în
rest funcționând ca un auto vehicul
hibrid. Reîncărcarea ba te rii lor la capătul
stațiilor durează 6 minute.

Producția de serie este progra ma -
tă să înceapă la începutul lui 2016.
Trei asemenea autobuze au fost deja
testate în Gothenburg în ultimul an, iar
din această toamnă, pentru următorii
doi ani, opt Volvo Electric Hybrid vor
fi utilizate în transportul public în
Stock holm. Acest test face parte din
ZeEUS, un proiect UE desfășurat în
șase țări europene.

Autobuzul este echipat cu un
motor electric alimentat de baterii li -
thium și are, de asemenea, un mic
mo tor diesel. Poate rula aproximativ
7 km doar electric, având caracteristici
clasice de autobuz urban - 12 m lun -
gi me, capacitate de 95 de pasageri.
Motorul electric Volvo I-SAM dezvoltă
o putere de 150 kW și un cuplu maxim
de 1.200 Nm.

Radu BORCESCU
Hanovra, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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L acul are - în medie - o lungime
de 35 km, un perimetru de 71
km, o suprafață de 32,6 kmp

și un volum maxim de apă de 1.250
milioane mc, fiind totodată - ca mărime
- al doilea lac artificial din România și
al treilea ca înălțime. Două captări se -
cundare aflate la Tașca deviază apele
râurilor Bicaz, respectiv ale pârâului
Izvorul Muntelui, în lacul principal. Apa
acu mulată este folosită pentru pro du -
cerea de energie electrică în centrala
hidroelectrică „Bicaz-Stejaru”.

Barajul a fost construit din beton
și unește Muntele Gicovanu cu Obcina
Horștei, fiind situat în amonte de con -
fluența pârâului Izvorul Muntelui cu
Bistrița. A fost construit între 1950 și
1960, are o înălțime de 127 m, o lun -
gi me de 435 m și o lățime maximă la
bază de 119 m. 

Hidrocentrala „Dimitrie Leonida”
se află în aval de baraj la 15 km de
acesta, în satul Stejaru din comuna
Pân gărați. Centrala propriu-zisă este
de tip semiaerian, include 6 grupuri
ge neratoare cu turbine Francis cu ax

ver tical, dintre care 4 cu o putere in -
sta lată de 27,50 MW și 2 de 50 MW
(total 210 MW). 

În decursul timpului, centrala elec -
tri că a beneficiat de diverse activități
de reparații, înlocuiri de subansamble,
optimizări ale echipamentelor de auto -
ma tizare și modernizări de echipa -
men te. Un proiect mai amplu, bazat
pe finanțare de la Banca Europeană
de Reconstrucție și Dezvoltare și Ban -
ca Mondială, intenționează o retehno -
lo gizare de amploare a uzinei, nece -
sară funcționării la parametrii optimi
pentru un nou ciclu de 3 decenii. 

Istoric
Primul proiect pentru viitorul com -

plex hidroenergetic a fost făcut de
inginerul român Dimitrie Leonida în
1908, sub forma unei lucrări cu care
acesta obține la Școala Politehnică
din Berlin - Charlottenburg, diploma
de Inginer electrotehnist. Alte variante
de proiect au urmat, lipsa finanțării
amâ nând realizarea acestuia până

după cel de-al Doilea Război Mondial,
când nevoia de energie necesară pro -
iec tului de dezvoltare a industriei grele
a determinat demararea realizării lui.
În baza studiilor Institutului de Studii
și Proiectări Energetice București de -
ru late în perioada 1949-1950, s-a ho -
tă rât amenajarea hidroenergetică
com plexă a râului Bistrița.

Startul lucrării s-a dat în toamna
anului 1950, sub forma a 3 șantiere
am plasate la intrarea și respectiv ieși -
rea tunelului de aducțiune (satele Câr -
nu și Stejaru) și în zona viitorului baraj
(în apropierea confluenței Bistriței cu
pârâul Izvorul Muntelui). Cu proiec ta rea
și prospecțiunile geologice asigu rate de
același I.S.P.E. București, șan tierele au
avansat și, în primăvara lui 1951, a fost
deviat cursul apelor Bistri ței printr-un
sistem de diguri dispuse longitudinal,
în cepând și activitatea de străpungere
a muntelui Botoșanu și construcție a
tu nelului. În zona bara ju lui, s-a săpat
până la adâncimea 30 m sub nivelul
apelor râului, consoli dân du-se rocile
prin injecții cu lapte de ciment până la

10-20 m adâncime. În 1953, au fost
puse în funcțiune pe plan local fabricile
de ciment și be toa ne, iar activitatea de
tur nare pro priu-zisă a corpului principal
a demarat în 1956. La 1 iulie 1960,
porțile bara jului s-au închis.

Galeria de aducțiune a fost exe cu -
tată în condiții geologice foarte difi cile,
implicând atât înfruntarea unor presiuni
ale apelor de infiltrație foarte mari, cât
și infiltrații cu gaze pe a proa pe o treime
din lungime (o explozie a unei aseme -
nea pungi de gaze s-a sol dat cu apro -
xi mativ 30 de morți). Stră pun gerea s-a
făcut pe 11 decembrie 1955.

Nici construcția hidrocentralei si -
tuată pe terasa aluvională superioară
a Bistriței - prima centrală de mare
pu tere realizată în România - nu a
fost scutită de evenimente neplăcute,
ajun gându-se până la inundarea aces -
teia. Interconectarea uzinei electrice
s-a realizat cu începere din 1957, când
a fost pusă în funcțiune linia de 110
kV ce venea de la Roman. Trei ani
mai târziu, la sfârșitul verii, sunt puse
în funcțiune și liniile de 110 kV care
mergeau spre Suceava și Fălticeni.
Prima turbină pornea câteva luni mai
târziu. Cu un an înainte de finalizarea
ba rajului, au pornit lucrările în aval de
acesta pentru realizarea celorlalte
amenajări hidroenergetice. În 1980,
s-a finalizat și captarea secundară a
râului Bicaz în lacul principal - prin
con strucția la Tașca a unui baraj și a
ga leriei de aducțiune derivată din acu -
mularea nou constituită.

Folosirea muncii
forțate și dislocarea
așezărilor
Între 10.000 și 15.000 de oameni

au muncit la ridicarea barajului, a tune -
lu lui de aducțiune și a uzinei electrice.
Pentru a asigura forța de muncă ne ce -
sară, au fost aduși deținuți politici or ga -
ni zați în Colonii de Muncă. Orga nizarea
deținuților politici s-a făcut în două la -
gă re. Primul s-a aflat la Dodeni, în locul
actualei stații de transformare de la Co -
jus na, și a adăpostit pe cei care au lucrat
la corpul barajului și în pa r tea amonte
a tunelului de aduc țiune. Celălalt a fost
în cartierul Ciungi, în locul actualului sta -
dion din Bicaz, și a concentrat pe cei
care au lucrat la terasamentul căii ferate
care venea de la Piatra Neamț și la con -
struc ția gării din Bicaz. Numeroase acci -
dente sol date cu decese și răniți au avut
loc în rândul deținuților - supuși unor
con  diții dure și lipsiți de experiență. La
con strucție a lucrat, pe șantierele de la
Tu nel Intrare și Baraj, până la finele anu -
lui 1959, și un detașament de 1.200 de
mi litari ai muncii. Alții 400 au lucrat la

construcția fabricii de ciment și la hi dro -
centrala de la Stejaru.

Realizarea construcției a impus
stră mu tarea parțială sau totală a 22
de sate. Dintre acestea, unele ca Răp -
ciune, Câr nu, Rețeș - au dispărut în
totalitate. Au fost strămutați peste
18.000 de locuitori din aproape 2.300
de gospodării. Două cimitire, care ur -
mau să fie îngropate de ape, au fost
și ele dislocate. Preoții sa te lor Hangu
și Fârțagi au început cu un an înainte
de inaugurarea barajului să-și în dem -
ne enoriașii la slujba de du mi ni că să-și
mute morții în noul cimitir de pe Dealul
Chirițenilor. A luat astfel naș te re ceea
ce avea mai târziu să se nu meas că
„Dru mul Morților” - cel pe care au fost
cărate osemintele.

Asociația Foștilor Deținuți Politici din
România - Filiala Neamț - a ridicat la ca -
pătul barajului, o cruce come mo ra tivă
pentru cei care, obligați fiind să mun -
ceas că la acest edificiu, au suferit și/sau
au decedat. (Sursa: Wikipedia)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

LLaaccuull  IIzzvvoorruull  MMuunntteelluuii
șșii  BBaarraajjuull  ddee  llaa  BBiiccaazz

Alături de minunile naturale ale Cheilor Bicazului, Bucovina și
regiunea Neamț se remarcă - printre altele - și printr-un interesant
obiectiv realizat de mâna omului. Lacul Izvorul Muntelui (cunoscut
și sub denumirea de Lacul Bicaz), este un lac de acumulare aflat
pe cursul mijlociu al râului Bistrița la 4 km în amonte față de
orașul Bicaz. Barajul și infrastructura au fost construite prin
eforturile deținuților politici din perioada comunistă, mulți dintre ei
plătind cu viața. Un lucru pe care trebuie să ni-l reamintim cu
evlavie atunci când ne bucurăm de spectacolul regiunii.

Obiective turistice 
din vecinătate

- Masivul Ceahlău
- Cheile Bicazului
- Piatra Teiului, Pădurea Secu
- Stațiunea Durău, Mănăstirea Durău, Palatul Cnejilor
- Platoul Comarnicului
- Mănăstirea Bihalnița și Schitul Pahomie cel Mare din Hangu
- Mănăstirea Petru Vodă, Biserica de lemn din Galu, Biserica de lemn Trei

Ierarhi din Poiana Largului
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

În plan profesional, încep
să se vadă roadele unor

iniţiative foarte vechi. Apar soluţii şi
pentru situații care păreau de
nerezolvat. Stresul vă copleșește în
această perioadă. Iar în plan
financiar lucrurile o iau razna, şi asta
pentru mult timp de acum încolo.
Aveţi grijă în trafic, mai ales că veţi
călători mult: purtaţi întotdeauna
centura de siguranţă.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Nu staţi prea bine la
capitolul energie. De

aceea ar fi bine să vă odihniţi
cât mai mult. Astfel, cu mintea
limpede, veţi avea ocazia să
dezlegaţi câteva mistere. Veţi călători
destul de mult şi chiar e o perioadă
bună pentru astfel de activităţi. Dar
nu plecaţi la drum înainte de a
verifica starea tehnică a
autovehiculului și nu apăsați prea
tare accelerația.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

În această perioadă,
încep să apară noi provocări

şi atracţii către persoane care
deschid orizonturi spirituale. În plan
profesional, toate acţiunile sunt
favorizate printr-o bună comunicare,
disciplină şi planificare. Investiţiile
primesc undă verde. Veţi călători mai
mult decât de obicei. Evitaţi
conflictele cu partenerii de trafic și
purtați centura de siguranță.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Lucrurile merg mai bine
ca niciodată în această

perioadă - faceți tot posibilul să
mențineți rezultate bune pe toate
planurile, iar succesul e garantat. În
plan profesional, sunt favorizate
activităţile creative şi cele publice.
Pentru că veţi călători mult, mare
atenţie la drum. Verificaţi din timp
starea tehnică a maşinii şi conduceţi
cu prudenţă.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Perioada debutează cu
resurse energetice limitate,

însă tonusul va creşte pe parcurs
până la nivel maxim. Concentraţi-vă
pe atuurile personale - comunicare
eficientă, spirit de organizare şi
responsabilitate. Există şanse
serioase de a încheia tranzacţii de
succes și cu bătaie lungă în timp.
Veţi călători moderat. Atenţie la
volan: conduceţi cu prudenţă.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Această perioadă
marchează începutul trecerii

către forma maximă. Veţi face
progrese importante în orice domeniu
de acţiune, dacă apelaţi la
diplomaţia, magnetismul şi modul
facil în care legaţi relaţii. Focalizaţi-vă
pe investiţii. Cumpătarea este, însă,
cuvântul cheie. Veţi călători foarte
mult: respectaţi regulile de circulaţie
şi nu apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Se întrevăd noi
oportunităţi legate de

carieră. Tot ceea ce trebuie să aveţi
grijă este să alegeţi acele activităţi
pe care le puteţi desfăşura cu
plăcere, altminteri aţi putea să vă
confruntaţi cu o cumplită stare de
stres. Din punct de vedere financiar,
mai trebuie să se limpezească nişte
ape. Mare atenţie în trafic: purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă!

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

În această perioadă,
sunt favorizate proiectele

colective, iar întâlnirile cu prietenii
vor avea un farmec aparte. În plan
profesional, se întrevăd schimbări
substanţiale, de extindere şi
înnoire, şi veţi fi într-o formă
financiară extrem de bună.
Important este să nu luaţi decizii în
grabă. Mare atenţie la volan:
concentraţi-vă asupra traficului.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Munca în echipă vă
poate aduce satisfacţii cu

condiţia să comunicaţi eficient.
Totuşi, aveţi tendinţa să intraţi în
conflicte cu partenerii și autoritățile.
Veţi călători mult iar oboseala
caracteristică drumurilor lungi atrage
după sine indisciplină în trafic.
Atenţie: excesul de viteză şi
neatenţia la volan vă pot da bătăi de
cap pentru mult timp de acum încolo.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Se întrevede o
perioadă favorabilă

pentru atingerea obiectivelor pe
care vi le-aţi propus pentru
dezvoltarea afacerii pe termen
lung. Acţionaţi cu diplomaţie şi
răbdare, întrucât veți lua parte la
negocieri şi veți semna contracte cu
miză importantă. Veţi călători
destul de mult. Atenţie în trafic:
evitaţi conflictele cu partenerii
de trafic.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

O lungă perioadă de
acum încolo va fi marcată

de creşterea responsabilităţilor pe
toate planurile. Ca să treceţi cu bine
peste aceste momente, este foarte
important să vă sporiţi capacitatea
de a depăşi obstacolele, prin eforturi
susţinute şi multă răbdare. Aveţi
mare grijă în plan financiar: stabiliţi
un raport corect între aspiraţii şi
posibilităţi.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

În această perioadă, veţi
iniţia câteva proiecte

importante cu potenţial de dezvoltare
pe termen lung pentru echipa
dumneavoastră. Succesul nu va
întârzia să apară având în vedere că
preocupările de natură intelectuală
vor fi susţinute de o comunicare
eficientă. Veţi călători moderat şi veţi
înregistra succese în plan financiar -
atenţie însă la cheltuieli.

15 octombrie - 15 noiembrie 2014




