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A sistăm în ultima vreme la o
dezvoltare fără precedent a
tehnologiilor moderne, ce își

găsesc utilitatea în toate domeniile.
Transportul, la rândul său, nu a fost
ocolit.

Fără îndoială, acesta este un lucru
bun, însă...

Lucrurile se schimbă într-o viteză
uluitoare, ceea ce imprimă o presiune
nemaiîntâlnită. Principiile vechi nu mai
sunt valabile, iar cele noi sunt greu
de respectat.

Dacă, în trecut, tehnologiile noi ve-
neau să rezolve probleme bine contu-
rate, astăzi, acestea s-au transformat
într-un râu, imposibil de controlat în
totalitate - nu poți rămâne pe margine
să privești (în acest caz, rămâi sigur
în urmă), însă nici nu poți identifica
elementele cele mai utile cu precizie.

Există cel puțin două segmente în
care tehnologia avansează mult peste
viteza actuală de implementare în
piață - este vorba despre vehiculele
comerciale și soluțiile IT (bineînțeles,
în numeroase situații, cele două se
întrepătrund).

Practic, dacă un transportator deci-
de astăzi să investească într-o anu-
mită tehnologie, poate fi sigur că noi
tehnologii, mai performante, vor apă-
rea cu mult înainte de amortizarea in-
vestiției.

Inovațiile nu mai sunt doar răspun-
suri la probleme. Au devenit oportu-
nități ce schimbă realitățile pieței. A te
concentra exclusiv pe a nu face greșeli
poate reprezenta rețeta cea mai sigură
către insucces.

Afluxul puternic de tehnologii mo-
derne dedicate pieței de transport
schimbă percepțiile. Firmele intră
într-o zonă în care îmbunătățirea con-
tinuă a activității devine obligatorie.
Implementarea inovațiilor „pe bandă
rulantă“ reprezintă noua cursă la care
participă transportatorii. Vor apărea
greșeli - inevitabile în asemenea con-
diții - însă valoarea inovațiilor, avan-
tajele pe care le produc, vor contra-
balansa, cel mai probabil, eventualele
pierderi.

Managerii firmelor de transport au
în fața lor rafturi lungi cu „bunătăți“ -
elemente ale unui mare puzzle, însă
piesele nu se potrivesc întotdeauna
perfect și fiecare trebuie să le combine

astfel încât să se așeze cât mai bine
pe structura organizatorică a companiei.

Va ușura acest salt tehnologic
munca? Nu!

Camioanele vor consuma mai
puțin carburant, însă șoferii vor munci
la fel de mult și vor trebui să fie mult
mai bine pregătiți. Dispecerii vor ges-
tiona același nivel de stres și, la rândul
lor, vor trebui să fie mult mai bine pre-
gătiți. Patronii vor trebui să devină din
ce în ce mai deschiși către lucrurile
noi, pentru a putea alege cât mai co-
rect și, din nou, vor trebui să fie mult
mai bine pregătiți.

Latura practică, dezvoltată în mod
natural în rândul tuturor celor care lu-
crează în transporturi, va trebui să se
împletească tot mai mult cu un efort
consistent intelectual, ce va marca
toate nivelele companiei de transport.

Va fi tot mai greu de găsit perso-
nalul potrivit, iar eforturile de perfec-
ționare a angajaților existenți se vor
intensifica, în paralel cu modalități efi-
ciente de motivare.

Tehnologii moderne, inovație, in-
vestiții în creștere, aflux intens de infor-
mații, angajați mai pregătiți... în con-
cluzie, va fi tot mai complicat să faci
transport, iar acesta ar putea fi cel
mai bun lucru care s-a întâmplat în
acest domeniu. Astfel, se creează pre-
mise sănătoase pe termen lung pentru
stabilirea unor tarife corecte, capabile
să susțină drumul îmbunătățirii conti-
nue, drumul către noile realități ale
unui transport civilizat.
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Spune-ți părerea!

Despre fraude
prin Internet
Consideraţi că sunt fraudele prin Internet o
ameninţare reală pentru activitatea dumneavoastră?

1. Nu.
2. Da, dar într-o măsură foarte mică, situaţie în care nu merită să investeşti în
plus pentru a te proteja în acest sens.
3. Da, reprezintă o ameninţare reală, pe care o avem în vedere inclusiv prin
alocarea de investiţii în acest sens.

Dacă, în perioada de creştere eco-
nomică din anii 2000, companiile îşi
permiteau să achiziţioneze vehicule
fără a face prea multe calcule, ghi-
dându-se după intervalul cel mai scurt
de livrare sau, pur şi simplu, după pre-
ferinţe, ba chiar după cele ale şofe-
rului, după 2008, lucrurile s-au schim-
bat. A urmat o perioadă în care preţul
de achiziţie a făcut legea, indiferent de
celelalte criterii.

Cum stau lucrurile în 2015?
Se pare că preţul nu mai este cri-

teriul principal. Să fie vorba oare de o
educare a pieţei, care a tras învăţături
din perioada de criză şi acum s-a spe-
cializat?

Este foarte posibil, pentru că 49 %
dintre respondenţii sondajului nostru
susţin că pe primul loc pentru ei este
configuraţia maşinii, în funcţie de apli-
caţia pentru care urmează să fie folosită.

Al doilea criteriu este consumul
vehiculului (34 % din răspunsuri), preţul
de achiziţie situându-se pe poziţia a
treia, cu doar 12 %, celelalte două va-
riante de răspuns, încrederea şi alte
criterii, adunând doar câte 2% fiecare.
Semne bune…

P
U

B
LIC

ITATE

ÎN
T

R
E

B
A

R
E

A
LU

N
II

...................................................................................................................................................... iunie 20156

Ș
T

IR
I

ANVELOPE ONLINE
DE LA EVW HOLDING

EVW Holding a dezvoltat o soluție
de achiziționare de anvelope online,
prin intermediul site-ului
www.evwtires.ro. Clienții pot
identifica foarte rapid și corect
produsele dorite, cu ajutorul filtrelor
automate eCommerce (marcă,
poziție, dimensiuni, aplicație), pot
economisi timp și pot înlătura orice
risc de eroare în comandă. Pe
site-ul EVW, utilizatorul este la un
click distanță de toate caracteristicile
anvelopei dorite și de informațiile
adiționale de care are nevoie pentru
decizia de achiziție, beneficiază de
servicii de livrare promptă în maxim
48h pentru reperele de stoc - special
prin eCommerce sau poate alege să
ridice marfa direct de la filiale EVW
la care este afiliat, fără costuri. De
asemenea, beneficiază gratuit de
consultanță de specialitate: la scurt
timp după ce plasează comanda

online, va fi sunat pe mobil de către
specialistul EVW în procesarea
comenzilor online, pentru a confirma
toate detaliile din comandă. Nu în
ultimul rând, poate vedea toate
ofertele EVW Holding în timp real și
își poate consulta tot istoricul
comenzilor efectuate pe
www.evwtires.ro și toate facturile
începând cu 1 ianuarie 2015.

AGENDĂ SOCIALĂ
PENTRU TRANSPORTURI

La începutul lunii iunie, Comisia
Europeană a lansat, la Bruxelles,
„Agenda socială pentru transporturi”.
Cu această ocazie, comisarul
european pentru transporturi Violeta
Bulc a susținut un discurs prin care
a subliniat importanța adoptării unei
politici unitare și nediscriminatorii în
ceea ce privește angajații din
domeniul transporturilor, la nivelul
Uniunii Europene și a statelor
membre, prin înlocuirea inițiativelor

naționale necoordonate cu
răspunsuri europene coerente la
provocările din domeniu.
Violeta Bulc a adus în atenția celor
prezenți la eveniment faptul că nu
mai puțin de 11 milioane de bărbați
și femei din Europa lucrează în
domeniul transporturilor, din care
jumătate pe rutier. Un sfert dintre
aceștia au peste 50 de ani, iar una
dintre cele mai mari provocări este
de a face sectorul transporturilor
atractiv pentru tineri.
De asemenea, un aspect extrem de
important este îmbunătățirea
condițiilor de muncă, acest lucru
presupunând în primul rând
rezolvarea dumpingului social, care
a devenit un aspect critic. Comisarul
european pentru transporturi a adus
în atenția celor prezenți și cazurile
șoferilor care dorm în cabină în
străinătate, subliniind faptul că multe
state au decis să sancționeze
asemenea practici, dar că ar trebui
să ofere și alternative adecvate.
În fine, Violeta Bulc a adus în
discuție problema impunerii unui
salariu minim de către unele state
pentru transportatorii străini, arătând
că, deși susține stabilirea unui
salariu minim, Comisia Europeană a
decis să invite Guvernul German să
reflecteze asupra modului în care
aceste reglementări ar putea să
evite impunerea unor probleme
administrative disproporționate și ar
putea să devină compatibile cu
libertățile fundamentale promovate
de către UE, cum ar fi dreptul de a
furniza servicii și libera circulație a
mărfurilor.

MOL - POT AJUTA?
MOL România a majorat de la
290.000 de lei la 350.000 de lei pe
ediție, începând cu acest an,
sprijinul pentru tinerii talentați în
cadrul ediției jubiliare a programului
„MOL – Pot Ajuta?”. Tinerii se pot
înscrie în program atât individual
cât și în cadrul unor echipe sportive
sau ansambluri artistice. În cei 9
ani de existență continuă a
programului, MOL România a
acordat finanțări de peste
2.160.000 de lei unui număr de
2.160 de sportivi şi tineri artişti din
toată țara. Beneficiarii ediției 2014
au obținut peste 550 de medalii la
campionate, cupe și competiții
mondiale, continentale,
internaționale și naționale.

DKV Euro Service, cel mai
mare furnizor independent de
carduri de combustibil din
Europa și unul dintre liderii
pieței din România, a finalizat
2014 cu o cifră de afaceri de
175 de milioane de euro și își
propune o creștere cu 8,6%
anul acesta, la 190 de milioane
de euro. Compania pune la
dispoziția clienților cea mai
mare rețea cu stații de
carburanți și parteneri de
servicii din Europa, cu peste
55.300 de locații în 42 de țări
de pe continent.
Reprezentanța din România a
fost deschisă în 2007 și oferă
carduri de combustibil, servicii
de plată a taxelor de drum
internaționale, recuperare de
TVA și accize, mentenanță și
asistență de urgență și o gamă
largă de servicii online pentru
companiile care transportă
marfă sau persoane din
România în Europa.
„Ne-am dezvoltat constant în
România în ultimii ani, iar
condițiile de piață indică
potențial pentru a crește în

continuare. Conform
estimărilor noastre, piața de
combustibil și servicii de taxe
de drum pentru transportul
internațional din România este
de aproximativ 2,5 miliarde de
euro, din care ne propunem să
atragem circa 8% anul acesta.
Pe lângă consolidarea pe plan
local a serviciilor oferite
clienților cu operațiuni
internaționale, suntem
interesați să continuăm și
extinderea rețelei cu stații de
carburanți partenere din țară”,
a declarat Robert Vass,
Country Manager România și
Ungaria DKV Euro Service.

DKV EURO SERVICE CONTINUĂ
SĂ SE DEZVOLTE

CUGETARE
„„EExxiissttăă  ppeerriiccoollee  îînn  oorriiccaarree  lluuccrruu
ppee  ccaarree  îîll  ffaaccii,,  ddaarr  eexxiissttăă
ppeerriiccoollee  șșii  mmaaii  mmaarrii  ccâânndd  nnuu
ffaaccii  nniimmiicc..””

((SShhiirrlleeyy  WWiilllliiaammss))
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Puteţi transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secţiunea
„Întrebarea lunii“.

Care este
elementul principal
pe care îl urmăriţi
în alegerea unui
anumit
autovehicul?

Robert
Vass
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CASCADORIE 
CU VOLVO FH 

Volvo Trucks continuă seria de
acţiuni inovatoare de marketing, de
această dată printr-un serial de tip
reality TV cu artista Mapei. Pe
parcursul călătoriei de nouă zile prin
Europa, ea va înregistra un videoclip
muzical împreună cu regizoarea
Liza Minou Morberg. Pentru a-l
realiza au la dispoziţie un
autocamion Volvo plin cu recuzită şi
pe unul dintre cei mai buni şoferi ai
lumii, Jens Karlsson din „The Epic
Split”. Într-unul dintre episoadele
„Reality Road”, serialul TV realizat
de Volvo Trucks, Volvo FH este
supus unui adevărat test de forţă
atunci când este condus pe două
roți, pe un circuit de teste de lângă
Berlin. Cascadoria a fost realizată în
timpul filmării unei scene din

videoclipul menționat. Pregătirile au
fost riguroase: rampa a fost de 12,5
metri lungime, 140 cm înălțime și
înclinată la 30 de grade pentru a
așeza vehiculul la unghiul necesar
de 45 de grade. La volan a fost
șoferul de cascadorii Walter Melis,
unul dintre cei mai cunoscuţi experți
din lume în conducerea pe două
roţi. Cascadoria pe două roți nu este
doar o parte din viitorul videoclip al
artistei Mapei, este, de asemenea,
parte din campania Volvo Trucks
pentru promovarea Volvo Trucks
Services. 

CAMIOANE UZATE OK
DE LA IVECO

La sfârșitul lunii aprilie, a fost lansat
noul site web www.oktrucks.com, cu
o gamă vastă de autovehicule
destinate tuturor clienţilor care
doresc să achiziţioneze
autovehicule la mâna a doua care
sunt sigure, fiabile, garantate şi
certificate de Iveco. Toate
autovehiculele OK TRUCKS sunt
supuse unei serii riguroase de
inspecţii şi revizii. În funcţie de
caracteristicile lor specifice, precum

vechimea, kilometrajul, gradul de
uzură a pneurilor şi intervenţiile de
reprocesare, autovehiculele sunt
clasificate în 3 categorii diferite -
Premium, Comfort şi Basic - pentru
a satisface în mod optim necesităţile
clienţilor. Pe 12 mai, o dată cu
aniversarea împlinirii a 10 ani de la
înfiinţarea Centrului de autovehicule
uzate din Piacenza, Italia, a avut loc
prima parte a „inaugurării”
propriu-zise. Aceasta a presupus
redenumirea centrului din Italia,
precum şi a centrelor de
autovehicule uzate din Portugalia,
România, Elveţia, Austria, Olanda,
Norvegia, Suedia, Danemarca şi
Finlanda. În a doua jumătate a
anului, procesul de redenumire va fi
finalizat pentru centrele de
autovehicule uzate din ţările
europene rămase.

ZILELE PORŢILOR
DESCHISE - BERGERAT
MONNOYEUR 

Evenimentul s-a desfăşurat la finalul
lunii mai, în locaţia Bergerat-
Monnoyeur din Mogoşoaia. Cu
această ocazie a fost lansată în
România seria de buldoexcavatoare
CAT, Seria F2, și au avut loc
demonstrații pe utilajele dotate cu
sisteme Trimble: încărcător frontal
Cat 950K cu sistem de cântărire
dinamică Loadrite, autogreder Cat
140 M3 cu sistem GCS 900 3D UTS
și buldozer Cat D6N cu sistem GCS
900 2D. Noile modele 428F2,
432F2, 434F2 și 444F2 folosesc
motorul Cat C4.4 ACERT™, care
dispune de un sistem de reducere
catalitică selectivă (SCR) a noxelor.
Reducerea consumului de energie
se obţine prin alegerea de către
operator a folosirii modului ECO
(doar pentru modelele cu transmisie
automată), ce reglează turația
motorului. În funcție de modelul
ales, utilajul poate fi echipat cu
motoare de 95, 101, 110 CP sau
75 CP (motor Cat C3.4B). În cadrul
evenimentului au fost prezentate
aplicații şi tehnologii cu echipamente
Trimble, menite să crească
siguranţa şi productivitatea lucrărilor
și să reducă semnificativ costurile
de operare. 

Istoria actualului grup MAN își
are începuturile cu mai mult de
250 de ani în urmă, marcate de
trei puncte de plecare:
înființarea în 1758 a uzinei
metalurgice „St. Antony” din
Oberhausen, înființarea în
1840 a companiei
„Sandersche
Maschinenfabrik” și
înființarea, în anul 1841, a
turnătoriei „Eisengießerei und
Maschinenfabrik Klett &
Comp” în Nürnberg. În anul
1878, „St. Antony” a fuzionat
cu alte două mari uzine
metalurgice din regiunea Ruhr,
pentru a forma uzina
„Gutehoffnungshütte" (GHH),
în timp ce companiile
predecesoare din sudul
Germaniei au fuzionat și au
înființat, în anul 1898,
„Maschinenfabrik Augsburg-
Nürnberg AG”. Aceasta a
reprezentat originea numelui
„MAN”. Apoi, la data de 21
iunie 1915, în orașul Nürnberg
s-a înregistrat o nouă
companie: „Lastwagenwerke
M.A.N.-Saurer”. Compania a
apărut ca urmare a fuziunii
companiilor Maschinenfabrik

Augsburg-Nürnberg AG și
Saurer, un producător elvețian
de autovehicule comerciale.
La scurt timp, iese pe poarta
fabricii din Lindau, la Lake
Constance, primul vehicul
MAN-Saurer de 3 tone. Au
urmat primele autobuze,
folosite pe distanțe lungi de
Oficiul Poștal Imperial și
transportau atât pasageri, cât
și scrisori și colete. Acesta a
fost începutul autovehiculelor
comerciale la MAN, o poveste
de succes, care a modelat nu
numai istoria companiei
însăși. Prin inovațiile sale
revoluționare continue, MAN a
influențat în mod semnificativ
industria camioanelor și
autobuzelor în ultimii 100 de
ani, lucru pe care îl face și
astăzi.

100 DE ANI DE MAN TRUCK AND BUS
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O veste bună pentru operatorii
de transport o constituie a -
pro barea, în această sesiune

parlamentară, a modificărilor la Or do -
nan ţa Guvernului 43/1997 privind regi -
mul drumurilor, anunţată de către de -
pu tatul PSD, Lucian Şova, secretar al
Comisiei pentru Transporturi şi Infra -
struc tură. „Actul normativ, care se află
în Parlament de mai mulţi ani, a trecut
de Comisia pentru Transporturi şi
Infra structură şi, în forma finală, in -
clu de prevederi stabilite în acord cu
re prezentanţii transportatorilor, punctul
de vedere al breslei fiind foarte serios
luat în calcul. Legea va fi, în opinia
mea, eficientă şi valabilă mult timp,
pen tru că apropie autorităţile de cei
care trebuie să respecte regle me n tă -
rile (transportatorii şi utilizatorii de
infrastructură rutieră), oferind un cadru

corect de acţiune“, a afirmat Lucian
Şova, subliniind că valoarea amenzilor
şi modul în care se aplică sancţiunile
au fost apropiate foarte mult de reali -
tă ţile României. „Am susţinut dialogul
din tre reprezentanţii transportatorilor
şi experţii CNADNR, astfel încât să
se ajungă la o poziţie comună privind
reintroducerea autorizaţiilor speciale
de transport (AST), dar şi privind cuan -
tumul amenzilor vizavi de mase şi di -
mensiuni, privind toleranţele şi apli -
carea unor coeficienţi care să fie de
natură să compenseze unele erori de
cântărire. Am un feed-back pozitiv din
partea reprezentanţilor patronatelor şi
sper ca într-un an să avem un feed-
back pozitiv şi din partea operatorilor
de transport privind aplicarea noilor
re glementări“, a mai arătat Lucian
Şova.

AST-uri pentru
mărfuri divizibile
Care sunt, însă, cele mai impor -

tante elemente legislative cerute de
pa tronatele din transporturi care vor
fi aplicate o dată cu intrarea în vigoare
a modificărilor la OG 43?

Potrivit reprezentantului FORT,
Augustin Hagiu, implicat în mod direct
în negocierile cu autorităţile, noul act
nor mativ va reintroduce posibilitatea
acor dării de AST-uri pentru mărfuri di -
vizibile, dar numai până la nivelul ma -
sei totale autorizate constructive a ve -
hi cu lului. „Tot ceea ce depăşeşte
ma sa constructivă va intra în zona de
interdicţii, amenzi. Un alt aspect care
mă bucură foarte mult şi de care am
ţinut cu dinţii se referă la transpunerea
în lege, şi nu prin ordin de ministru ca

în prezent, a marjelor de toleranţă pri -
vind cântărirea la masa totală. Este
vor ba despre 4% şi 5%. Managerii de
trans port trebuie să îşi informeze şo -
ferii cu privire la acest aspect după
apa riţia în Monitorul Oficial, pentru că
elimină multe probleme“, a precizat
Augustin Hagiu. Foarte importantă, în
opinia reprezentantului FORT, este,
de asemenea, introducerea „după doi
ani de luptă“, a avertismentului în cor -
pul legii. În acelaşi timp, amenzile au
fost reclasificate, fiind introduse 3 ca -
te gorii: minore, grave şi foarte grave.
„Principiul amenzilor îmbrăţişează o
idee de bază privind cuantumul, şi
anu me valoarea AST înmulţită cu 3“,
a precizat Augustin Hagiu, menţionând
că modificări au fost făcute şi în pri -
vin ţa rutelor ocolitoare. „În privinţa re -
stricţiilor de circulaţie pentru care am
pro testat câțiva ani, putem să dis cu -
tăm astăzi de reguli clare în acordarea
de rute ocolitoare pentru restricţii tem -
po rare sau care capătă un caracter
per manent din cauza unor lucrări care
nu se mai termină. Astfel, restricţiile
de circulaţie nu vor putea fi impuse
de cât cu aprobarea administratorului
dru murilor, în anumite condiţii fiind
oferite operatorilor de transport rute
echivalente din punctul de vedere al
portanţei, astfel încât aceştia să nu

mai fie expuşi la taxe suplimentare
impuse de către autorităţile locale.“

Prevederi
anti-piraterie
O altă noutate legislativă prezen -

ta tă în cadrul Conferinţei Ziua Cargo
ţine de adoptarea de către Camera
De putaţilor şi promulgarea de către
Pre şedinte a unui amendament la le -
gea taximetriei, care combate pirateria
în transport. „Important pentru trans -
por ta torii de mărfuri este că există și
pre vederi cu privire la vehiculele de
mar fă sub 3,5 t, care permit sanc ţio -
na rea practicilor comerciale incorecte.
Am fost unul dintre cei care au reuşit
să combată ideea de a se licenţia ve -
hi culele sub 3,5 t, dar, pe de altă parte,
m-am străduit ca deţinătorii de astfel

de vehicule să nu facă o concurenţă
neloială transportatorilor licenţiaţi“, a
arătat deputatul PSD Lucian Şova.
Potrivit reprezentantului FORT, Au -
gus tin Hagiu, noutăţile introduse prin
a ceste modificări ţin strict de per soa -
ne le fizice. „Se au în vedere, de exem -
plu, acele persoane care, utilizând un
van sub 3,5 t, iau mobilă, să zicem,
din Bucureşti şi o duc la Ploieşti, fără
niciun fel de autorizaţie. Realizând o
sim plă estimare, veţi constata că măr -
furile de grupaj, într-un procent destul
de interesant, care depăşeşte 7 până
la 12% din volumul total, se de pla -
sea ză cu transportatori care nu îşi plă -
tesc taxe şi impozite“, a concluzionat
Augustin Hagiu.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Noutăţile
legislative
în prim plan
Cea de-a şasea ediţie a conferinţei anuale „Am marfă, caut
transport” a reunit nume importante din piaţa de transport şi
logistică, dar şi reprezentanţi ai producătorilor care activează în
România. Ca de obicei, au fost abordate atât noutăţile legislative
cât şi tendinţele urmate la nivel de reglementări, unde opiniile
organizaţiilor patronale din domeniu încep să fie luate în seamă.
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D emn de remarcat este faptul
că, de data aceasta, o mare
par te dintre clienţii prezenți la

dis cuții deţin experienţe proprii în ceea
ce priveşte gestiunea flotelor, ceea ce
asi g ură un grad mai mare de înțe le -
gere față de problemele cu care se
con fruntă cărăușii, dar generează, în
ace lași timp, o atitudine mai strictă în
pri vinţa cerințelor de transport. 

„Plătim întotdeauna
la timp”
Covalact, reprezentat în cadrul

con ferinței de către Liviu Ion, Supply
Chain Manager, este unul dintre cei
mai mari producători de lactate din
Ro mânia, cu o tradiție de peste 40 de
ani în domeniu, administrând, în pre -
zent, mărcile Covalact de Țară și Friss.
Compania are un număr de apro xi -
ma tiv 500 de angajați, care lucrează
în fabricile din Sfântul Gheorghe și
Mier curea Ciuc. 

Covalact colectează lapte cu parc
pro priu de autocisterne, fără să cum -
pe re servicii de transport pe acest seg -
ment, din zonele Covasnei și Harghi -
tei. Produsele Covalact se livrează
către platformele logistice ale Metro,
Billa, Kaufland, Penny, Mega Image,
că tre magazinele Auchan, Profi, Sel -
gros, Carrefour și Cora, precum și di -
rect către magazinele mici la nivel na -
țio nal. Compania deține depozite în
Sfân tu Gheorghe, Miercurea Ciuc și
Bu curești și rulează volume de 1.750 t
pe lună, cu un număr aproximativ de
900 rute și 18.000 livrări. Liviu Ion a
su bliniat faptul că, în 2015, Covalact
își va crește numărul rutelor cu 19%,
pen tru 2016 fiind estimată o creștere
su plimentară de 5%. 

Criteriile pentru selectarea parte -
ne ri lor de transport includ livrarea la
timp, costurile reduse, securitatea și
dis ci plina în muncă, o comunicare op -
ti mă, reputație bună, un sistem eficient
de management al reclamațiilor, un
por tofoliu extins de servicii disponibile
și experiență în business. De aseme -
nea, Covalact este interesat de cali -
ta tea și stabilitatea personalului, aria
de acoperire a companiei, capacitatea
ei de „backhaul”, echipamentele dis -
po nibile, vechimea flotei și flexibilitatea
în planificare a companiei. 

Conceptul de parteneriat promovat
de către Covalact este cel de tip win-
win. În acest context, câteva intere san -
te exemple de parteneriat logistic sunt
cele încheiate cu Delaco, Nor bertDen -
tressangle și Caroli. Producă to rul ur -
mă rește să limiteze numărul de par te -
neri și dimensiunea colabo ră rilor și
lucrează în sistem „open book”, oferind
un grad înalt de predic ti bilitate și ți -
nându-și întotdeauna pro misiunile. Iar

punctul forte al Covalact în raportul cu
transportatorii se poate re zuma cel mai
bine într-o singură fraz ă: „Plătim, și
întotdeauna plătim la timp!”.

Indicatori comuni de
performanță
Potrivit prezentării Directorului Na -

țional de Logistică Macromex, Carmen
Vasilescu, compania pe care o repre -
zin tă este de peste 20 de ani lider în
in dustria de produse alimentare, pe
segmentul de produse congelate și
refri gerate. Compania are în portofoliu
bran duri precum Edenia (produse con -
ge late premium), înghețata La Strada
și Corso, gamă întregită de alte bran -
duri Macromex - Azuris, Casa Gruia.
Macromex are peste 400 de angajați
și 1.700 produse în portofoliu, aproxi -
ma tiv 11.000 clienți, 2 centre de dis -
tri buție (Câmpia Turzii, București) și 5
puncte de cross-docking (Bacău, Bra -
șov, Craiova, Constanța, Arad). Prin

O pledoarie
pentru un
parteneriat corect
Importanţa unei bune comunicări, pe fondul unui parteneriat
corect construit, a reprezentat probabil aspectul asupra căruia
clienţii de transport au pus în cea mai mare măsură accentul în
cadrul conferinței de la Târgu Mureș, organizată de către Ziua
Cargo. De asemenea, printre condițiile esențiale ale colaborării cu
un furnizor de servicii de transport, rămân pe poziții foarte înalte
siguranța, transparența, seriozitatea și raportul preț-calitate.

Liviu Ion

Carmen Vasilescu
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intermediul acestora, asigură o aco -
pe rire națională din punct de vedere
lo gistic. Flota auto proprie numără
pes te 80 vehicule cu temperatură con -
tro lată, bi-temperatură, dar distribuția
se efectuează și cu flote închiriate.
Com pania rulează peste 150.000 pa -
leți de marfă anual și realizează între
15.000-20.000 livrări pe lună. Între
preluarea unei comenzi și livrare, trec
între 24 și 36 ore. 

Din punct de vedere al distribuției,
cea secundară (către clienți de tip Ho -
reca, IKA, rețeaua Traditional Trade
etc) se efectuează în proporție de 75-
85% cu flota proprie, cu un număr de
50-55 curse zilnic. 

Distribuția către platformele cli en -
ților mari (IKA) din Ploiești și București
cu încărcare din Câmpia Turzii se face
prin intermediul unor camioane cu sar -
ci  na utilă de 20 t și este în întregime
ex  ternalizată, cu volume lunare de
apro xi mativ 180-220 de încărcări din
Câm pia Turzii. Distribuția către plat -
for mele IKA cu încărcare din București
ru lează vo lume lunare de 30-40 în -
cărcări pe lună, 

Potrivit prezentării Directorului Na -
țional de Logistică al Macromex, o cola -
bo rare pe termen lung ajută am be le
părți în dezvoltarea de durată, iar aceas -
ta nu presupune numai lucrul în perioa -
de le de vârf, ci o continuitate, cu pre -
luarea de către ambele părți a vo lumelor
suplimentare generate de sezonalitate
sau volatilitate. Foarte im portantă este,
de asemenea, trans mi terea către par -
te nerii de afaceri de in formații privind
volu mele pre co ni zate, ceea ce înseam -
nă că ambele părți se pot pregăti cu
re surse din timp. În colaborarea cu par -
tenerii  de trans port, Macromex practică
aceiași in di ca tori de performanță ca în
cazul flotei pro prii: timp de livrare, număr
de adre se livrate, timp de retur docu -
men te, re tur paleți. 

De la furnizor
la client
FAN Courier este lider de piață în

România pe segmentul de curierat

rapid. Hub-ul central este situat pe
Șo seaua de Centură a Capitalei și se
în tinde pe o suprafață de 30.000 mp.
Este compus dintr-un depozit de peste
10.000 mp, cu 119 porți de des căr -
care, o clădire de birouri P+4 însu -
mând peste 4.000 mp și 10.000 mp
de parcare. Conform prezentării reali -
zate de către Cornel Morcov, Deve -
lop ment Manager FAN Courier, inves -
tiția a depășit 20 milioane euro și a fost
lansată în ianuarie 2011. 

În 2014, au fost înregistrate
22.200.000 expediții, iar anul acesta
se anticipează un număr de
25.000.000. Anul trecut, flota com pa -
niei număra 2.520 vehicule, iar anul
a cesta va ajunge la 2.850 unități. Din -
tre acestea, 1.930 unități sunt utilitare
sub 3,5 t, 550 vanuri, 90 vehicule sub
7,5 t, 50 între 12 și 18 t, 18 capete
trac tor, 30 remorci 18 t și 22 semi re -
morci. În prezent, FAN Courier dis pu -
ne de 111 sedii proprii, având 100%
aco perire națională. 

FAN Courier oferă servicii de cu -
rierat intern (standard 24 h sau ex -
press loco - între 1 oră și 6 ore), trans -
port internațional rutier în Europa și
aerian peste tot în lume, precum și
ser vicii speciale și logistice.  

Dar dacă este vorba despre con -
trac tarea de servicii de transport, tre -
buie să discutăm despre Eurocargo,
divizia de Freight Forwarding a FAN
Courier. Printre servicii, se numără
LTL internațional, FTL, air cargo, sea
freight, just-in-time etc. 

A fi partener FAN Courier în cadrul
acestui serviciu oferă avantajul unui
ac ces la o bază de date de 30.000 cli -
enți activi lunar, la clienți mici și mij locii
greu accesibili pe canalul stan dard de
vânzare, precum și posibil i ta tea de a
deveni reciproc furnizori unii celorlalți
(servicii de transport ver sus servicii de
curierat). Cele mai im por tante condiții
pe care le are în vede re FAN Courier
sunt calitatea ser vi c iilor, respectarea
timpilor de tranzit ofertați, transparența
în comunicare, proactivitatea și raportul
corect dintre calitate și preț. 

Siguranță și
punctualitate
IB Cargo, un expeditor de marfă

care are deja un nume pe piaţa ro mâ -
neas că, reprezentat în cadrul confe -
rin ței de la Târgu Mureș de către Că -
tă lin Puti neanu, director general, şi
Da niel Șer ban, manager de transport,
dis pu ne de 50 de angajați și de ser -
vește nu mai puțin de 1.923 clienți,
ope rând anual 18.862 curse rutiere și
rulând 1.124.000 kg mărfuri în regim
aerian și 3.212 containere pe naval
(con form cifrelor din 2014). Cami oa -
nele con trac tate de IB Cargo parcurg
zilnic aproa pe 26.000 km. 

Una dintre cele mai importante
valori ale IB Cargo este comunicarea,
clienții știind în orice moment ce se
întâmplă cu marfa lor. Astfel, trans -
por tatorii contractați trebuie să fie
capabili să ofere această informație.
Din punct de vedere al fle xi bilității,
com pania construiește soluții pentru
situațiile neprevăzute și neo biș nui te;
marfa ajunge întotdeauna întrea gă și
în siguranță la destinație, iar din
momentul plasării comenzii, clienții nu
mai au grija transportului. Acestea se
reflectă, desigur, și în cerințele pe care
IB Cargo le are atunci când sub con -
tractează servicii de transport în contul
clienților săi. De exemplu, din punc -
tul de vedere al siguranței, una din tre
cele mai importante cerințe este
existența asigurării pentru marfă. De
asemenea, transportatorii trebuie să
îndeplinească condițiile legale de
trans port pe drumurile publice. „Avem
niște filtre, selectăm trans por ta tori și
parteneri serioși și cu siguranță toa te
expedițiile făcute de noi sunt asi gurate
și ajung în timp util și în sigu ranță la
destinație”, a subliniat Daniel Șerban.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Cornel
Morcov

Cătălin
Putineanu

Daniel
Șerban
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A tunci când este vorba de ges -
tio narea resurselor umane,
adi că a şoferilor, aceasta pre -

su pune pentru mulţi transportatori, du -
reri de cap şi o provocare căreia cu
greu îi pot face faţă. Şoferul, în calitate
de resursă, este mult mai complex şi
dificil de gestionat decât parcul auto,
resursele financiare, informaţionale,
administrative, etc. În acelaşi timp,
con ducătorul auto este o entitate in -
di vi duală în ceea ce priveşte poten -
ţia lul lui de formare, adaptare şi dez -
vol tare, în capacitatea lui de a-şi
cu noaşte şi a-şi învinge propriile limite.
Se ştie foarte bine şi practica o de -
mon strează mereu că un şofer bine
pre gă tit, cu experienţă profesională şi
cu un comportament adecvat şi res -
pon sabil în trafic poate reduce cos tu -
rile, pe când un şofer incompetent, cu
un comportament agresiv, riscant poa -
te produce pierderi foarte mari. 

Cu alte cuvinte, succesul sau eşe -
cul unei firme de transport sunt in trin -
sec legate de resursa umană, de mo -
dul cum îşi desfaşoară şoferii
ac ti vitatea. 

Încercând să creionăm o strategie
privind factorul uman în transporturi
trebuie să ne concentrăm atenţia spre
trei direcţii prioritare: 

- direcţia preventivă
- direcţia corectivă
- direcţia de eficientizare.

Direcţia preventivă -
acţiuni de formare
Plecând de la formarea viitorului

şofer (şcoala de şoferi), trecând prin
cen trul de pregătire profesională (pre -
gă tire iniţială şi continuă) şi terminând
cu pregătirea permanentă de la locul
de muncă, aceste activităţi reprezintă
bagajul competenţei profesionale a
fie cărui şofer. Orice sincopă, orice ab -
di care de la aceste trepte de formare
vor duce în final la o pregătire insufi -
cien tă, lacunară a soferilor. Nu trebuie
să uităm că aşa cum îi pregătim aşa
îi avem!

Unii transportatori pot spune că
modul de pregătire la nivelul şcolilor
de şoferi sau al centrelor de pregătire
pro fesională nu este în sarcina lor.

Plătesc, şi şcoala de şoferi şi mai ales
cen trul de pregătire să-şi facă treaba.
Dar oare cum o fac nu ne inte re sea -
ză? Şcolile de şoferi sunt aşa cum
sunt, pregătesc mai mult sau mai puţin
vii torii şoferi profesionişti, nu se pre -
o cupă de înbunătăţirea metodelor de
formare, au de multe ori instructori la
rândul lor slab pregătiţi atât profesional
cât şi pedagogic. Ca să exemplific,
ştiţi vreo şcoală de şoferi care să pre -
gă tească pentru Categoria D1? Atunci
când angajează şoferi tineri, majo ri -
ta tea managerilor de transport se
plâng de slaba lor pregătire. Oare
dacă o firmă de transport ar deschide
o şcoală de şoferi specială pentru pro -
fesionişti nu ar fi mai avantajată? Pe
de o parte ar realiza o pregătire cores -
pun zătoare a viitorilor şoferi, pe de
altă parte va putea forma şoferi pe
care îi va recruta pentru propria firmă.
Şi asta cu costuri minime, poate chiar
cu beneficii pentru viitor. 

Plecând de la, din păcate, destul
de uzitata formulă a managerului de
trans port: „vezi că trebuie să faci
cursul, descurcă-te”, şoferii se înscriu
la cursurile iniţiale sau continue, dar
nu le frecventează, aşteptând „să
îngraşe porcul în ajun“; şi aşa apare
„în ghesuiala” din ziua examenului...,
dar mai ales lipsa de competenţă a
şoferilor. Nu este mai puţin adevărat
că şi unele centre abdică de la cali -
ta tea prestaţiilor oferite. Faptul că, în
prezent, centrele de pregătire sunt cu
sutele să fie o cauză a acestei situaţii?

O parte din vină o poartă însă şi trans -
por tatorii care nu solicită centrelor cali -
ta te şi profesionalism, acceptând ca
pre gătirea şoferilor să fie aşa cum
este de multe ori, adică nesatis fă că -
toare.

Nu în ultimul rând, importantă este
şi pregătirea la locul de muncă. Ea se
re feră la formarea şi informarea șo fe -
rilor cu privire la politica firmei şi la
spe cificul acesteia. Cu cât soferii vor
cu noaşte mai bine aceste lucruri cu
atât mai eficientă va fi activitatea lor,
cu atât mai bună va fi relaţia lor cu be -
ne ficiarii. Studiul accidentelor rutiere
produse la nivelul firmei este o metodă
efi cientă atât pentru a depista di s func -
ţio nalităţile care le-au provocat, cât şi
o formă de pregătire pentru şoferi în
sco pul evitării în viitor a unor compor -
tamente sau acţiuni negative, posibil
ge neratoare de accident.

Direcţia corectivă -
acţiuni de control şi
recalibrare
Principiul lui Pareto (sau principiul

„80/20”) descrie faptul că în aproape
orice problemă managerială, puţinul
(20%) reprezintă esenţialul, iar mulţi -
mea (80%) reprezintă partea mai puţin
controlabilă. În sistemul managerial
rutier, aceasta înseamnă că apro xi -
ma tiv 20% din şoferii unei firme de
trans port se pot automotiva, sunt per -
soa ne care nu au nevoie de control
şi supraveghere continuă, iar activi -

ta tea restului de şoferi (80%) trebuie
planificată, controlată, monitorizată şi
evaluată prin diferite tehnici şi metode
profesioniste. Ele se pot realiza prin:

- control zilnic
- identificarea greşelilor care provin

din lacune în sistemul de pregătire
- evaluarea profesională periodică

a angajaţilor 
- identificarea variantelor de eli mi -

nare a deficienţelor constatate.
Aceste acţiuni pe care le putem de -

numi generic „TOLERANŢĂ ZERO”
sunt necesare pentru a realiza nu nu -
mai un control eficient şi cu feedback
asupra activităţii şoferilor. Toleranţă zero
înseamnă şi o formă de motivare, de
recalibrare atitudinal comporta men tală. 

Aceasta se poate realiza şi prin
re considerarea examenului psihologic.
Transportatorii trebuie să fie interesați
ca examenul psihologic să reprezinte
nu numai o cerință legislativă încheiată
cu un simplu aviz de apt sau inapt, ci
și o posibilitate reală de cunoaștere a
șoferilor, condiție esențială pentru a
pu tea realiza o selecție conformă cu
ce rințele firmei, pentru un manage -
ment eficient a resursei umane, în ve -
derea creșterii siguranței în trafic și
prin aceasta de scădere a costurilor,
de eficientizare a firmei de transport. 

Evaluarea psihologică trebuie să
devină un instrument nu numai de se -
lecţie iniţială prin emiterea unui aviz
de aptitudine sau inaptitudine, ci o ac -
ti vitate complexă cu caracter per ma -
nent care să depăşească stadiul unui
examen aptitudinal, evaluând per so -
na lul cu atribuții în siguranța trans por -
turilor şi din punct de vedere atitudinal
comportamental, al capacităților de
re zistentă la stres şi al tendinţelor
agre sive. Avizul psihologic de utilizare
în muncă trebuie însoţit de un profil
psihologic descriptiv care să evi den -
ţieze prognosticul atitudinal compor -

ta mental, gradul de agresivitate şi de
re zistenţă la stres. Şi nu în ultimul
rând, examenul psihologic reprezintă
modalitatea cea mai simplă şi poate
chiar cea mai ieftină de a se realiza
o consiliere psihologică adecvată per -
soanelor evaluate. O colaborare con -
ti nuă cu un psiholog poate aduce re -
zultate importante pentru firmă.
So licitaţi o evaluare complexă, cu rea -
li zarea unui profil psihologic, mai ales
în situaţia în care legislaţia actuală
im pune o periodicitate anuală. Investiţi
cu folos, încheiaţi contracte cu c ab i -
ne te de psihologie serioase, ale căror
psihologi sunt specialişti autorizaţi în
transporturi. Această colaborare per -
manentă generează eficienţă.

Direcţia de
eficientizare - acţiuni
specifice de motivare 
Analizând cazul în care nu suntem

multumiţi de şoferi, trebuie să avem
în vedere dacă performanţa scăzută
este rezultatul unei competenţe profe -
sio nale reduse sau este cauzată de

lip sa motivaţiei. Această abordare
poa te pune o presiune financiară pe
fir ma de transport, însă determină o
eva luare corectă a şoferilor, mai mult
de cât atât, permite identificarea ca -
ren ţelor de pregătire profesională. 

Există mai multe forme de de -
scriere a motivaţiei, în funcţie de dife -
rite criterii, însă cea mai importantă
cla sificare este cea care se referă la
motivaţia pozitivă şi cea negativă.

Motivaţia pozitivă se referă la
factori motivatori de natură financiară:
nivelul salariului, primirea la timp a
acestuia, siguranţa locului de muncă,
bo nusurile, primele etc, şi la factori
mot i vatori de natură non-financiară
cum ar fi: dacă se simt respectaţi,
dacă au un anumit statut, dacă mediul
de lucru este unul plăcut, dacă sunt
a preciaţi, dacă sunt evidenţiaţi.

Motivaţia negativă este generată
de factorii motivaţionali aversivi cum
ar fi penalizări pentru consum de mo -
to rină, penalizări pentru abateri de la
tra seu etc. Deşi reprezintă un tip pri -
mitiv de motivaţie, bazat pe amenin -
ţare sau pedeapsă, aceasta trebuie
totuşi inclusă, cu anumite amen da -
men te, în instrumentarul motivaţional
al managerului unei firme de transport.

Aceste direcţii prioritare privind
strategia abordării factorului uman în
transporturi pot să vă ajute să îm bu -
nătăţiţi climatul psihologic din cadrul
fir mei de transport, să predispuneţi
şo ferii să lucreze mai bine şi, respectiv,
să obţină rezultate mai bune. Dar pen -
tru că managementul este „arta de a
conduce”, 50% din succes depinde
de interesul, dibăcia şi dorinţa dum -
neavoastră de a schimba lucrurile!

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: cristian_sandu38@yahoo.com
Mobil: 0751 364 575

Pregătire, control,
motivare
Cum putem să gestionăm eficient şi cu costuri moderate factorul
uman implicat în activitatea de conducere auto? Există o reţetă
general valabilă, cu ce începem, care este direcţia corectă?

Pentru a putea motiva,
trebuie să avem ce

motiva!
În acest sens, firmele de transport
trebuie întâi să angajeze şi apoi să
păstreze şoferii. Pe termen mediu
şi lung, mai ales pentru firmele de
transport puternice, soluţiile ar fi
recrutările permanente de
personal, dar şi iniţierea unor
politici coerente de formare
profesională continuă a şoferilor. 
Rolul motivaţiei nu se limitează
însă numai la a-i face pe oameni
să muncească, ci merge până la
a-i face să muncească bine.

Cristian
Sandu



noi, dar vizibile pentru alții), au com -
por tamente prin care deraiază de la
drumul ales, însă, neluând feedback,
aceste comportamente încep să acțio -
ne ze în sens negativ. Odată ajuns în
vârf, un conducător primește greu sau
chiar deloc feedback de la subor do -
nații săi; ei nu îndrăznesc să-și con -
frunte șeful și așa ajunge foarte frec -
vent să fie rupt de realitate.
Coach ing ul este un tip de relație pro -
fe sională de încredere, care permite
liderului să comunice percepțiile și în -
trebările sale strategice unei persoane
care nu va încerca să-l influențeze.

Un alt aspect al valorii coachingului
l-am văzut în lucrul cu modelele men -
ta le. Acestea sunt presupuneri adânc
în rădăcinate, generalizări sau chiar
ima gini care influențează modul de a
înțelege lumea și de a acționa (cum
sunt, de exemplu, aceste două gene -
ra lizări „nu poți avea încredere în oa -
meni” sau „succesul presupune mun -
că grea”). Adesea, nu suntem
con știenți de modelele noastre men -
tale sau de efectele pe care acestea
le au asupra comportamentului nostru
sau al celor din jur. Foarte multe idei
va loroase privind noi piețe, noi pro -
du se sau schimbarea practicilor or -
ga nizaționale eșuează la punerea în
practică din cauza conflictelor cu
modele mentale puternice. Disciplina
de a lucra cu modele mentale începe
de la a privi în interior.

Arta de a conduce:
imagine clară a
viitorului
Dacă a existat o idee despre arta

de a conduce, aceasta a fost capaci -
ta tea de a împărtăși o imagine clară
de spre viitorul pe care căutăm să îl
creăm. Este greu de imaginat că o or -
ga nizație s-ar putea dezvolta în lipsa
țe lurilor, valorilor și misiunilor împăr -
tă șite de întreaga organizație. Deseori,
com paniile se bazează pe carisma
unui lider sau pe o viziune apărută din
cauza unei crize. Atunci când liderii
se antrenează în direcția măiestriei
per sonale, ei află că este contra pro -
duc tiv să încerce să impună o viziune,
oricât ar fi ea de bine intenționată.

În loc de concluzie, aș vrea să vă
rea mintesc acest banc: „centrala ter -

mi că din casa unui manager era de -
fec tă și nu mai dădea deloc căldură.
Nu se mai putea, trebuia chemat un
in stalator. Din fericire, acesta a venit
chiar în aceeași zi. S-a uitat la ce n -
trală, și-a lipit urechea de ea, a ciocănit
puțin în panoul lateral. Și deodată,
centrala a pornit, iar în casă a început
să fie cald. Managerul i-a mulțumit

instalatorului și l-a condus la ieșire, la
nici 5 minute după ce venise. După
câte va zile, a venit și factura: reparații
la centrala termică - 500 lei. Managerul
a sărit în sus, un om care a stat 5 mi -
nute și a ciocănit centrala termică
îndrăznește să trimită o factură așa
mare? Fiind obișnuit să verifice
detaliile de plată, a sunat la firma de
service și le-a cerut anexa la factură.
Pe anexă scria așa:

«Reparații la centrala termică,
după cum urmează:

Ciocănit echipament - 10 lei
Cunoașterea locului unde trebuie

ciocănit - 490 lei»”.

Rodica OBANCEA
Coaching Partner HART Consulting

rodica.obancea@hart.ro
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V ă invit să facem un exercițiu
de imaginație: imaginați-vă că
organizațiile în care muncim

sunt medii care ne susțin dezvoltarea
pro fesională și personală. Medii în
care venim cu plăcere la muncă și
mun cim pentru că știm că toată lumea
câș tigă. Ce fel de rezultate ar avea o
astfel de organizație? Cum ar fi liderii
unei astfel de organizații?

Lumea în care trăim este tot mai
in terconectată, iar mediul de afaceri
este tot mai complex și mai dinamic.
Tot astfel, și munca trebuie să devină
„mai plină de învățare”. Nu mai este
su  ficient să existe o singură persoană
care să învețe pentru întreaga or ga -
ni zație, „o minte luminată” sau „un stra -
teg”, nu mai este posibil ca totul să se
sta bilească de la vârf și ceilalți să ur -
meze orbește ordinele „geniului”. Acest
model de conducere este peri mat, iar
generația Y și generația Z ne arată că
avem nevoie de modalități noi de a
con duce și de a învăța. Pen tru a ține
pasul cu dinamica pieței, or ga nizațiile
au nevoie să capteze capa ci tatea de
învățare la toate nivelurile, nu doar în
per soana unui singur „con du cător su -
prem”- rolul liderului este, mai degrabă,
să creeze arhitectura po trivită învățării
la toate nivelurile. Acest model de con -
du cere, „de la vârf”, este împământenit
în structurile din România, dar, toto da -
tă, cunosc și lideri care au început să
își dea seama că „într-un pahar plin,
nu mai intră nimic” și lucrează cu un
coach, se an tre nează pentru a învăța
să în lo cuias că managementul directiv,
centrat pe lider, cu unul delegativ,
centrat pe in te ligența colectivă.

Delegare
În limbajul nostru de zi cu zi, „a

învă ța” este echivalent cu „a primi/a
avea informații”. Mi-a spus, de curând,
un manager: „luna trecută tocmai ce
am participat la un curs despre leader -
ship și am învățat despre delegare.”
Și totuși, a avea informațiile nu în -
seam nă a învăța. Ar fi fără sens să
spui: „Tocmai am citit o carte grozavă
despre mersul pe bicicletă și gata, știu
să merg pe bicicletă”. Aici intervine
va loarea adăugată a coachingului.

Atunci când, prinși în angrenajul
de zi cu zi al operațiunilor, mulți mana -
geri sau echipe de manageri nu mai
văd pădurea din cauza copacilor. Să
fac o paralelă. Vedem nori denși, cer
întunecat, frunze luate pe sus de vânt
și știm că va ploua. Mai știm că furtuna
va uda pământul pe kilometri întregi,
iar mâine poate că va fi cer senin.
Toa te aceste evenimente sunt distan -
ța te în timp și spațiu, dar sunt co nec -
tate între ele și urmează un anumit
mo del. Fiecare are o influență asupra
ce lorlalte, pe care - de obicei - nu o
ve dem. Poți înțelege sistemul unei fur -
tuni doar uitându-te la întreg, nu ana -
li zând fiecare fenomen în parte. Afa -
cerile, organizațiile sunt sisteme vii.
Și ele sunt unite prin firele invizibile
ale acțiunilor interconectate și, ade -
sea, trebuie să treacă ani înainte de
a-și exercita pe deplin efectele unele
asupra altora. Cum conducătorul sau
întreaga echipă fac parte din această
broderie, uneori, este greu să poată

ve dea întregul model pe care îl ur -
mea ză schimbarea. Frecvent, ei se
con centrează pe părți izolate ale sis -
te mului și apoi se miră de ce proble -
me le reapar. Atunci când managerul
sau întreaga echipă se antrenează în
a privi din perspectiva sistemică, uitân -
du-se la întreg și nu doar la părțile
com ponente, putem vorbi despre sus -
tenabilitate.

Feedback
Puțini lideri muncesc riguros pen -

tru a-și dezvolta măiestria personală,
în sensul clarificării și lărgirii viziunii
per sonale în mod continuu, prin con -
cen trarea energiei, dezvoltarea răbdă -
rii și printr-o înțelegere obiectivă a rea -
lității. Cei mai mulți consideră că, o
dată ce au ajuns în vârf, nu mai au
ni mic de învățat sau de dezvoltat. Iar
ei fiind oameni, la fel ca noi toți, au
„punc te oarbe” (comportamente ne -
pro ductive care sunt invizibile pentru

Cum se antrenează
liderul de azi?
În cadrul conferinței „Am marfă, caut transport”, organizată de
revista Ziua Cargo la Târgu Mureș, au avut loc trei mese rotunde,
cea de-a treia vizând modul în care se poate antrena liderul de azi,
temă susținută de antrenorii Hart Consulting.

PUBLICITATE

Pierderea entuziasmului
„Oamenii intră în câmpul muncii ca persoane educate, sclipitoare, viguroase,
plini de energie și cu dorința de a provoca schimbări. Până la 30 de ani,
puțini se mai află pe acest drum, iar restul «fac tot ce trebuie» ca să ajungă
la ceea ce contează pentru ei: sfârșitul de săptămână. Își pierd angajamentul,
sentimentul că au o misiune de îndeplinit și entuziasmul cu care și-au
început cariera. Obținem o minimă parte din energia lor și aproape nimic din
spiritul lor”, spunea Bill O’Brien, fost președinte al Hanover Insurance.

Rodica Obancea
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P e fondul numeroaselor modi -
fi cări legislative intervenite în
ul timele luni cu scopul de a

sto pa evaziunea fiscală în rândul ope -
ra torilor economici utilizatori ai caselor
de marcat, Ordonanța de Urgență a
Gu vernului nr. 8/2015, publicată în
Mo nitorul Oficial nr. 285/28.04.2015,
a adus, pe lângă obligația referitoare
la registrul de bani personali, și o serie
de completări cu privire la regimul
sanc ționator aplicabil operatorilor eco -
nomici.

Potrivit noilor prevederi, operatorul
eco nomic care încalcă, de două ori
într-un interval de 24 de luni, pre ve -
de rile legale prin neemiterea bonurilor
fis cale, emiterea de bonuri cu o va -
loare inferioară prețului de vânzare
sau prin neîntocmirea de documente
jus tificative pentru sumele introduse în
uni tatea de vânzare va fi sancționat
cu amendă și cu suspendarea activi -
tă ții la unitatea de vânzare în cauză
pen tru o perioadă de 30 de zile. Sanc -
țiunea suspendării va înceta de drept
an terior împlinirii termenului de 30 de
zile, în cazul în care operatorul eco -
no mic va face dovada achitării amenzii
în cuantumul datorat, precum și a unei

sume egale cu de zece ori amenda
a plicată.

Noutatea adusă prin OUG 8/2015
con stă în dreptul organelor fiscale de
a reține suma achitată de către ope -
ra torul economic în vederea reluării
ac tivității anterior împlinirii termenului
de 30 de zile, chiar și în cazul în care
in stanța de judecată dispune anularea
procesului-verbal de contravenție.
Astfel, potrivit noilor prevederi, suma
ast fel achitată va rămâne câștigată
sta tului ca venit la bugetul de stat. 

Or, în condițiile în care instanța
dis pune anularea procesului-verbal
de contravenție în baza căruia ope ra -
to rul economic a achitat respectiva
su mă, apreciem că nerambursarea
aces teia reprezintă o gravă încălcare
a principiilor efectelor nulității actelor
ju ridice, având ca finalitate îmbo gă ți -
rea fără justă cauză a bugetului de
stat în defavoarea contribuabilului.

Încălcarea dreptului
de proprietate
Prin noua prevedere se încalcă

două dintre principiile fundamentale
de drept care cârmuiesc efectele nu -
li tății, respectiv principiul retroactivității
efectelor nulităţii și cel al repunerii păr -
ților în situația anterioară. Acestea țin

de esența nulității actelor juridice, apli -
ca rea lor având ca scop tocmai asigu -
rarea ordinii de drept, prin restabilirea
legalității încălcate la în che ierea ac -
tu lui juridic anulat. În con secință, prin
neînlăturarea în totalitate a efectelor
produse în temeiul unui pro ces-verbal
de constatare a con travenției anulat
de către instanța de judecată, se pro -
du ce o tulburare a or dinii de drept și
se ignoră funcția sanc ționatoare și de
mijloc de garanție a prin cipiului legali -
tă ții pe care o are in stituția nulității ac -
tului juridic.

În contextul celor de mai sus, con -
si derăm că, prin măsura dispusă prin
OUG nr. 8/2015, se produce o in gerință
în dreptul de proprietate al ope ratorilor
economici, având astfel loc o încălcare
a art. 1 din Protocolul nr. 1/1952 la
Con venția pentru apă ra rea drepturilor
omului și a libertăților fu n damentale.
Totodată, prevederile OUG nr. 8/2015
co n travin dispozițiilor art. 52 alin. (1)
din Constituția Ro mâ niei care ga ran -
tea ză dreptul per soa nelor vătămate de
o autoritate publică de a obține anu la -
rea actului, împreună cu toate con se -
cințele care decurg din acesta. 

Veronica COCÂRLEA 
senior associate Jinga & Asociații

veronica.cocarlea@ja.ro 

O încălcare a
principiului „restitutio
in integrum“
Dreptul organelor fiscale de a nu restitui sumele achitate în baza
proceselor-verbale anulate reprezintă o încălcare a principiului
„restitutio in integrum”. Noile modificări aduse la finalul lunii
aprilie 2015 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice încalcă în mod flagrant principiul retroactivității și al
repunerii părților în situația anterioară, prin instituirea dreptului
organelor fiscale de a păstra sumele achitate de operatorul
economic, chiar și când instanța a dispus anularea
procesului-verbal de contravenție. 

Remediu pentru
operatorii economici

Un remediu pentru operatorii
economici care vor obține
anularea procesului-verbal de
contravenție și cărora statul le va
refuza rambursarea sumelor
achitate în vederea încetării
suspendării este invocarea
neconstituționalității prevederilor
legale criticate, acestea venind în
contradicție cu art. 52 alin. (1) din
Constituție și cu prevederile art. 1
din Protocol.



E diţia din luna mai a publicației
Vigilant prezintă principalele
des coperiri ale studiului men -

ționat, „European Cargo Crime Threat
Assessment”, pentru primele șase
state care au raportat, în 2014, cele
mai multe incidente către Serviciul de
In formații privind Incidentele al aso -
ciației (IIS).

Franța

Conform Poliției naționale fran ce -
ze, în Franța au loc anual aproximativ
2.300 incidente infracționale legate de
transportul de mărfuri. 31% dintre in -
ci dentele din zona Parisului sunt furturi
din trailere, în 2014 având loc 145 ast -
fel de infracțiuni. Tot anul trecut au

fost raportate 30 de deturnări de ve -
hi cule. 20% din totalul de incidente,
adi că 460 cazuri, au avut loc în re -
giunea extinsă a Parisului. 

Infractorii care taie prelate țintesc
de obicei camioanele cu încărcătură
foar te grea, după un scurt control vi -
zual asupra suspensiei spate. 

Majoritatea deturnărilor de ve hi -
cu le au loc în primii kilometri după ce
au pornit de la centrele de distribuție,
de oarece rutele nu se schimbă. Ca -
mi oanele sunt, de asemenea, mai vul -
nerabile cu câțiva kilometri înainte de
a ajunge la destinație, atunci când șo -
ferii sunt mai puțin vigilenți, încetinesc
și este posibil chiar să oprească. Ve -
hi culele deturnate de obicei nu sunt
duse foarte departe înainte ca încăr -
că tura să fie transferată în alte ve hi -
cu le, ceea ce face dificilă notificarea
au to rităților de către companiile de
track ing pentru ca acestea să acțio -
neze la timp. 

În zona Parisului, se întâmplă de -
tur nări de vehicule prin intermediul
unor false echipaje de poliție. Cele
mai populare produse în rândul hoților

care acționează pe teritoriul Franței
sunt tutunul, electronicele și parfu mu -
rile. Furturile din depozite sunt rare,
ad judecându-și numai 3% din inci den -
te, conform datelor poliției.

În fine, furturile de marfă raportate
în Franța au crescut cu 40% în 2014
com parativ cu 2013.

Italia

Au fost raportate 1.200 de furturi
în tranzit către autoritățile din Italia în
2014, ceea ce reprezintă 70% din in -
fracțiunile privind transportul de marfă.
30% din furturi au avut ca țintă diverse
tipuri de facilități, rata de violențe în
Lombardia, Apulia și Campania fiind
cu mult peste media europeană. Se

Unde-i cel mai
mare risc?
FreightWatch International, membru al TAPA, a publicat recent un
studiu privind evaluarea riscurilor și amenințărilor în Europa,
produs de către Centrul său de Informații privind Supply Chain-ul,
care oferă o imagine detaliată asupra tendințelor în ceea ce
privește infracțiunile legate de mărfuri pe cele mai importante
piețe de pe continent.

pare ca Mafia nu a murit, ba chiar își
ad judecă un rol central. Centrul de in -
te res s-a mutat către medicamente,
măr furi cu valoare mare, tutun și bău -
turi, precum și către delicatese. 

Cele mai răspândite moduri de
ope rare sunt furtul din trailere în par -
că rile nepăzite, cel mai adesea aces -
tea survenind pe timpul nopții. In frac -
torii nu ezită să folosească violența. 

Deturnările de vehicule au survenit
în special pe drumuri regionale, în
apropierea ieșirilor de pe autostradă.
Camioanele sunt de obicei oprite prin
baraje pe șosea. Utilizarea sistemelor
de bruiaj al GPS-ului a survenit în
toate cazurile de furt cu valoare ri di -
cată din Apulia, în 90% în Campania,
în 75% în Lazio și 50% în Emilia Ro -
magna. 

S-au semnalat, de asemenea,
ban de din Estul Europei active în Sud.
Și pentru că tot am vorbit despre
Mafie, se pare că au fost raportate
ca zuri în care a cumpărat acțiuni sau
chiar companii de transport aflate în
dificultate pentru a spăla bani sau
pentru a intra fraudulos în posesia
unor mărfuri.

Germania

Cele mai populare moduri de ope -
rare sunt furtul din trailere în zonele
de odihnă de pe autostrăzi și furturile
de trailere. În 2014, au fost confirmate
de către poliție 672 cazuri de furturi
din trailere în Saxonia Inferioară,
dintr-un total estimat de 5.000 astfel
de incidente în toată Germania.
Poliția a con firmat 1.700 furturi
de cami oa ne/trai lere cu sau
fără încărcătură în 2013, în
timp ce pentru anul trecut
nu au fost centralizate
încă toate datele. De
asemenea, și furturile
din depo zi te sunt

destul de răspândite, mai ales în
zonele rurale. 

În Germania, sunt doar două par -
cări recunoscute a fi sigure, Uhrsle -
ben, pe A2, și Wornitz, pe A7, conform
Organizației Europene a Parcărilor
Sigure (ESPORG). Bandele criminale
țintesc zonele de odihnă nesecurizate,
deoarece oferă cea mai mare varietate
de potențiale victime. Cele mai frec -
vente incidente s-au înregistrat pe A2
(Vest-Est) și A7 (Nord-Sud). 

Cele mai multe furturi din vehicule
sunt opera unor bande oportuniste
care taie prelatele laterale sau sparg
încuietorile vehiculelor pentru a se uita
la marfa din interior. Încărcăturile nein -
teresante rămân neatinse. Destul de
frecvent, zeci de vehicule din aceeași
parcare au prelatele tăiate în aceeași
noapte, iar hoții se întorc de multe ori
în parcările unde au avut suc ces.
Încercând să evite con frun tarea cu
victimele, in frac torii operează mai
ales la adăpostul întu ne ricului,
atunci când șoferii dorm. Dacă
sunt „deranjați”, au tendința să
fugă. Țintele principale în
Germania sunt pro du se le
electronice și cele me ta -
lice, ur ma te de cosme -

ti ce, ali men te și bă uturi, îm bră că -
minte și încăl ță min te. Multe bande
criminale își au ori gi nile în țări
învecinate din Europa Cen -
trală și de Est, cum ar fi
Polonia, Re pu bli ca Cehă,
Ungaria, Mol dova, Ro -
mânia, Bul garia sau
Ucrai na. 
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Preluările frauduloase de marfă
sunt în creștere, infractorii utilizând
bur sele online pentru a „poza” ca
trans portatori legali și a obține co -
menzi de transport. 

Rusia

Furtul din trailere este cel mai
comun tip de incident, în parcări sau
benzinării. Principalele zone de risc
sunt autostrada M10 între Moscova
și St Petersburg, M4 între Moscova și
Rostov pe Don și M1 între Moscova
și granița cu Polonia. 

Preluările frauduloase de mar fă
sunt comune, în special în Mos cova
și St Petersburg. De ase menea, Rusia
suferă de pe urma numeroaselor ja -
furi la facilități și depozite și deturnări
de vehi cu le. Furturile din ve hi culele
în mișcare sunt mult mai răs pân dite
în Ru sia decât în ori ce altă țară. Datele
oficiale (ia nuarie-septembrie 2013)
prezintă 32.888 incidente în industria
de transporturi în Rusia, din care 577
deturnări și jafuri. 

Sistemul rutier al aces tei țări se
află încă în curs de modernizare. Este
foarte posibil ca un transport prin
Rusia să fie nevoit să oprească la un
moment dat din cauza unor șosele
nepavate, în lucrări sau neiluminate.
De asemenea, o problemă importantă
este reprezentată de distanța foarte
mare dintre centrele organelor de
aplicare a legii. 

Rusia este câmpul de bătălie pre -
ferat de crima organizată. Elec tro ni -
cele, băuturile, alimentele, tutunul și
pro dusele cosmetice și de igienă sunt
cele mai populare în rândul infractorilor
și pot fi asimilate cu ușurință în piața
le gală. 

Modurile de operare tind a fi so -
fis ticate în zonele urbane (scheme de
frau dă pe mai multe niveluri, falși
trans portatori și șoferi, manipularea
si giliilor, bruiarea sistemelor GPS) și
vio lente în zone izolate, cum ar fi în
Urali, Siberia și Orientul Îndepărtat. 

Bandele de crimă organizată pot
cu ușurință să cumpere sau să imite
companii de transport licențiate. O altă
problemă este „falsa poliție”, criminalii
făcând rost cu ușurință de tot felul de
do cumente de legitimare sau echi pa -
mente care să forțeze camioanele să
oprească. 

Nivelul ridicat de sărăcie a rezultat
într-o creștere a numărului de hoți

„amatori”, care își procură astfel pro -
duse pentru consumul propriu sau
pen tru vânzare. 

Marea Britanie

Tipul dominant de incident este
furtul din trailere. Jafurile la facilitățile
de depozitare reprezintă o altă com -
po nentă majoră a criminalității din
Marea Britanie, iar gama de produse
vizate este foarte largă. Violența este
o complicație pe care infractorii în -
cear că să o evite, având în vedere di -
ferența dintre penalitățile pentru furt și
pentru atac. 

Rețeaua foarte bine dezvoltată de
autostrăzi le permite infractorilor să
se deplaseze cu ușurință. Infracțiunile
în parcările nepăzite apar cel mai
adesea de-a lungul celor mai circulate
rute, cum ar fi A1/M1 de la Londra că -
tre Scoția, M5/6 în Vestul Angliei, de
la Devon la Birmingham și către Man -
chester/Liverpool, M40 de la Londra
la Birmingham și A14, din Portul Felix -
stowe către Birmingham. 

Jafurile au loc, de obicei, în week-
end-uri, atunci când este mai puțin
per sonal în depozit care să protejeze
mărfurile. 

Fraudele reprezintă un fenomen
îngrijorător. Infractorii se dau drept an -
gajați ai companiilor, care le transmit
șo ferilor că s-a schimbat punctul de
des cărcare. În cea de-a doua locație,
mar fa este furată. Acest fenomen re -
flectă lipsa unor proceduri „robuste”
de predare a mărfii în cadrul unor com -
panii logistice. 

Folosirea burselor online și a unor
website-uri sau e-mail-uri frauduloase
este un fenomen destul de răspândit
pe piața britanică. Infractori din Europa
Centrală și de Est se prezintă adesea
ca firme respectabile din Marea Bri ta -
nie ca să comită fraude în zona ECE. 

Informațiile oferite de către forțele
de ordine sugerează că ar fi aproape
50 organizații criminale în domeniul
trans porturilor care ar opera în Marea
Britanie. 

Cele mai furate produse sunt par -
fu murile, produsele farmaceutice,
elec t ronicele, băuturile alcoolice, tutu -
nul, îmbrăcămintea, materiile prime și
metalul. 

Infractorii urmăresc șoferii sau
încăr căturile prin intermediul social
media și s-au înregistrat cazuri în care

chiar au spart prin hacking un sistem
de comandă pentru a deturna marfa.
De asemenea, hoții cumpără companii
de transport aflate în dificultate și le
ope rează suficient timp pentru a câș -
ti ga contracte cu mărfurile care îi inte -
re sează. 

Criminalitatea cibernetică este o
ame nințare în creștere în supply-
chain-ul din Marea Britanie. 

Olanda

Furtul din trailere este cel mai răs -
pân dit tip de incident, cu 366 cazuri
înre gistrate oficial de către Poliția olan -
de ză, cu 15% mai puține decât în
2013. Aceste furturi apar mai ales în
spațiile de repaus de pe drumurile re -
gionale sau în cadrul proprietăților
industriale, unde vehiculele încărcate
sunt lăsate adesea nesupravegheate
pentru lungi perioade de timp. Rutele
de tranzit către Germania și Belgia
sunt locațiile predominante ale acestor
in cidente. Zonele „fierbinți” sunt Venlo,
As ten, Appeldoorn, Hazeldonk și
Breda. 

Cele mai periculoase zone de
odih nă de pe autostrăzi în 2014 au
fost pe A50 (De Stomp și Ganzenven),
pe A67 (Oeienbosch), A2 (Bosserhof)
și A16 (Hazeldonk-West). 

Furturile de trailere încărcate sunt,
de asemenea, frecvente, fiind înre gis -
tra te 46 de cazuri în 2014, majoritatea
în zonele Helmond, Rotterdam, Etten-
Leur, Tilburg și Breda și având loc mai
ales noaptea și la sfârșitul săptămânii.
În schimb, jafurile și deturnările de ve -
hi cule sunt rare. 

În Olanda, cele mai populare măr -
furi pentru hoți sunt produsele elec tro -
nice, având în vedere faptul că aici
se află mulți producători și depozite de
profil. În 61% dintre cazuri, au fost tă -
ia te prelatele camioanelor. Iar infrac -
to rii sunt atât locali, cât și proveniți din
alte țări, inclusiv din Europa Centrală
și de Est. 

Preluările frauduloase de marfă
au crescut ca număr, ca rezultat al
fap tului că multe companii utilizează
bur sele online. În 2014 au fost înregis -
trate 23 de incidente, față de numai
6 în 2013. (Sursa: Vigilant, buletinul
in formativ al TAPA EMEA)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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F abrica Pirelli din Alexandria
este un reper privind calitatea
și productivitatea pentru an ve -

lo pele destinate vehiculelor comer cia -
le. În prezent, volumul produs de fa -
brica Pirelli din Egipt este al doilea
du pă cel al fabricii din Brazilia a bine -
cu noscutei mărci de anvelope.

ATCo a fost înființată în 1990 de
către compania de stat Trenco și de câ -
te va bănci egiptene, cu participarea Pi -
relli, care, la momentul respectiv, a fur -
nizat echipamente și know-how. Nouă
ani mai târziu, Pirelli a devenit acționar
majoritar (cu peste 90% din ac țiuni). „În
15 ani, am crescut capa ci tatea de pro -
duc ție cu 151%. Este singura fabrică Pi -
relli la nivel mondial unde sunt fa bri ca -
te anvelope de ca mi oane cu radiale din

oțel și este a doua fabrică din lume pri -
vind pro duc ția, după fabrica Santo An -
dré din Brazilia”, spune Paolo Battistini.

Directorul industrial al fabricii egip -
te ne adaugă că „...douăzeci la sută
din producția de anvelope de cami -
oa ne la nivel mondial provine din fabri -
ca Pirelli din Alexandria. Aproximativ
60% din producție se exportă către
Eu ropa, Africa și către piețele din
Orien tul Mijlociu, iar 40% se vând în
Egipt, unde suntem lider de piață.”

În plus față de capacitatea de pro -
duc ție, compania investește în teh no lo -
gie și îmbunătățirea proceselor, pen tru
a facilita creșterea aptitudinilor pre mium.

În același timp, Pirelli se preocupă
și de structurile organizaționale, im -
ple mentând POSS (sistemul de ope -
rare și control producție). Este vorba
de spre un instrument care maxi mi -
zea ză performanța fabricii, printr-un
ma nagement mai bun al tuturor indi -
ca torilor: producție, calitate, siguranță
și productivitate. „Mai exact, am încer -

cat să îmbunătățim fluxul de informații
și să raționalizăm ședințele opera țio -
nale la toate nivelele, pentru a obține
soluții imediate la problemele cotidiene
și pentru a pune accentul cores pun -
ză tor pe rezultatele și obiectivele de
atins”, a spus reprezentantul Pirelli. 

Dar, pentru viitor, „faraonii” pre gă -
tesc și alte surprize. „S-a semnat un
me morandum de înțelegere cu guver -
nul egiptean, în noiembrie anul trecut,
privind posibila extindere a fabricii din
Alexandria. Investiția, de aproximativ
85 milioane de euro, va însemna mult
pe plan local; la finalizare, vor fi 250 de
locuri de muncă directe, crescând ca -
pacitatea de producție cu 300.000 de
anvelope”, a subliniat Paolo Battistini.
(Sursa: Luca Testoni)

Faraonii anvelopelor
Din 1999, când a devenit cel mai mare acționar al ATCo (Alexandria
Tyre Co), Pirelli a investit aproximativ 200 milioane euro în Egipt,
unde, în prezent, are peste 1.200 de angajați direcți și produce în jur
de 850.000 anvelope anual. Directorul industrial al fabricii egiptene,
Paolo Battistini, ne vorbește despre evoluția acestei unități de
producție.

P
U

B
LIC

ITATE

„Fabrica din Egipt, la fel ca toate
celelalte unități de producție,
deține toate certificările privind
calitatea, siguranța și mediul
înconjurător”.

„Mediul profesional egiptean este
alcătuit din muncitori minunați,
dornici să crească, să învețe, să
fie mai buni.”



și a ieșit câştigător în peste 90% dintre
acestea la consumul de com bustibil.
Programul în România a fost lansat în
luna iunie şi este dedicat clienţilor care
nu deţin în flota lor noul Actros. Timp
de 17 zile, aceştia pot să tes teze şi
să compare noul Actros cu ori ce alt
camion din propria flotă. Ca mi oanele
Actros Fuel Duel sunt confi gu rate
într-o specificație comună ca mi oanelor
de transport pe distanțe lungi, inclu -
zând FleetBoard și PPC. La preluarea
camionului, şoferul este consiliat de
Driver-Trainer-ii Mercedes-Benz pen -
tru obţinerea celor mai efi cie nte valori
ale consumului de com bus tibil. Tot -
odată, proprietarii de ca mioane ce au
participat la Road show au bene ficiat
de prezentări ale ser viciilor post-
vânzare, având posi bi litatea de a afla
informaţii utile despre operaţiunile de
service în cadrul ac ti vităţilor de trans -
port şi despre modul în care își pot
estima și controla cos tu rile de ex plo -
atare.

Avantaj client
Luând în considerare contextul

pie ţei, care prezintă din ce în ce mai
mul te oportunităţi, Mercedes-Benz

oferă, în mod constant, soluţii per so -
na lizate fiecărui client. Producătorul
ger man asigură o serie de avantaje şi
în segmentul pieselor de origine Mer -
ce des-Benz prin intermediul campa -
ni ilor care sprijină proprietarii de ca -
mioane mai vechi în procesul de
achiziţie a pieselor. Totodată, Mer ce -
des-Benz România pune la dispoziția
clienţilor pachete integrate de produse
şi servicii premium, ce oferă transpor -

 ta torilor o soluție completă de achiziție
și întreținere a camioanelor. Com po -
nenta de servicii post-vânzare, alături
de soluțiile de finanţare de la Merce -
des-Benz Financial Services se adre -
sează în mod personalizat nevoilor
fie cărui transportator, astfel încât în -
tre gul pachet să asigure cele mai scă -
zute costuri în exploatare. Aceste cam -
panii se bucură de un succes din ce
în ce mai mare în rândul clienţilor. Prin
intermediul EURO VI Truck Road -
show, Mercedes-Benz România re -
con firmă promisiunea „Trucks you can
trust“, subliniind excelenţa produselor,
ser viciilor, precum şi pregătirea per -
so nalului Mercedes-Benz România. 

Vedetele caravanei
Mercedes-Benz a pus la dispoziţia

doritorilor de drive-test toate modelele
din noua generaţie EURO VI: trei Ac -
tros 1845 LS echipate cu sistemul de
telematică FleetBoard și Predictive
Power train Control (PPC, sistemul
tem pomat cu capacități de anticipare),
din tre care două cu semiremorci
Schmitz Cargobull, un cap tractor Ac -
tros 1842 LS cu FleetBoard și PPC,
trei Arocs: 3240 B - echipat cu ma la -
xor de beton Liebherr, 2540 L - echipat
cu cârlig pentru manipulat con tai nere
marca Hiab, 4142 K - echipat cu benă
basculabilă Schmitz Cargo bull, un
Antos 2540 L carosat de Kon tex, cu
platformă cu obloane şi prelată, un
şasiu Atego 1221 L, echipat cu du bă
închisă marca Davidson şi un Uni mog
U 423 carosat cu benă bascu la bilă pe
trei părți. Doritorii au condus ca -
mioanele sub coordonarea co n sul -
tanţilor Driver Training, care, la final,
au împărtăşit informaţii şi sfaturi legate
de modul în care îşi pot îmbunătăţi
sti lul pentru un condus cât mai eficient
şi sigur.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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A ceastă nouă ediție a Road -
Show-ului s-a desfășurat în
perioada 27 aprilie - 19 iunie

în 8 țări euro pene, Bulgaria, Slovenia,
Croația, Serbia, Ungaria, Slovacia, Le -
to nia și România.

În cadrul evenimentului, potențialii
clienți, transportatorii, dar nu numai,
au avut ocazia să se convingă de abi -
litățile camioanelor Mercedes-Benz.

Cei dornici să conducă un camion au
avut la dispoziție toată gama, Actros,
Antos, Arocs, Atego, dar și Unimog,
a cesta din urmă reprezentând ele -
men tul de spectacol pentru mulți dintre
cei prezenți. În România, caravana
pro ducătorului german a făcut cinci
opriri, exclusiv în locații partenere Mer -
cedes-Benz, la Sebeș, Pitești, Bucu -
rești, Suceava și Oradea.

Monitorizare
FleetBoard
Cei care au condus camioanele

pre zentate în cadrul evenimentului au
pu tut vedea rezultatele obţinute în tim -
pul sesiunii de condus, cu ajutorul sis -
te mului de telematică FleetBoard.
Acest sistem oferă proprietarilor și ma -
na gerilor de flote o analiză unică a
per formanței fiecărui șofer și face posi -
bilă urmărirea permanentă a camioa -
ne lor, oriunde lucrează acestea. La
Roadshow, reprezentanţii FleetBoard
au fost prezenţi pentru a consilia cli -
enţii în utilizarea sistemului, dar și pen -
tru a oferi informaţii despre FleetBoard
DriversLeague, competiţia internaţio -
na lă organizată de Daimler FleetBoard
GmbH, ce a luat startul în luna mai.

Programul FuelDuel
Una dintre noutățile aduse cu oca -

zia acestei ediții a RoadShow-ului este
lansarea în România a programului
Fuel Duel, în cadrul căruia Actros se
„due lează“ cu orice alt camion con -
cu rent, în privinţa eficienţei. La nivel
eu ropean, Mercedes-Benz Actros a
rea lizat deja peste 1.000 de „dueluri“

MMeerrcceeddeess--BBeennzz
EEUURROO  VVII  TTrruucckk
RRooaaddSShhooww
22001155

Rolf Rosendaal, After-Sales Manager
Mercedes-Benz România:

„Dacă în 2014, declaram că, din punct de vedere servicii post-vânzare,
suntem pregătiţi pentru tehnologia EURO VI, în 2015 putem afirma cu mare
convingere faptul că deţinem toate informaţiile necesare pentru a oferi cele
mai bune soluţii personalizate pentru posesorii de camioane Mercedes-Benz.
Mai mult, anul acesta suntem pregătiţi să transferăm cele mai noi tehnologii
şi modelelor din anii trecuţi, obținând astfel un cost total de exploatare mai
bun. Un exemplu concret este sistemul PPC (Predictive Powertrain Control -
reduce consumul de combustibil cu până la 5%), un sistem inovator care
foloseşte hărţi digitizate şi GPS-ul în combinaţie cu Mercedes PowerShift 3.
Astfel, optimizarea consumului de combustibil este evidentă atât pentru
distanţe lungi, cât şi pentru distanţe mici de drum.“

Ovidiu Pintilie, Sales & Marketing Manager Trucks
Mercedes-Benz România:

„FleetBoard Drivers League este o competiţie deja tradiţională, clienţii noştri
o cunosc de mulţi ani şi ne bucurăm că, de la o etapă la alta, conducătorii
auto români care se înscriu sunt din ce în ce mai mulţi, dar, mai ales, mai
buni.“

RoadShow-ul a ajuns pentru a treia oară în
România, acesta având ca scop readucerea
aproape de transportatori a gamei complete de
camioane Mercedes-Benz EURO VI.
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B ursele de transport aduc be -
ne ficii importante operatorilor
din piața de logistică - expe -

di tori și transportatori deopotrivă. Este
vor ba, în primul rând, despre mul ti pli -
carea gamei de posibili clienți sau fur -
nizori, dar și despre reduceri impor -
tan te ale costurilor de transport,
pre cum și a timpilor de rezolvare a
ce rerii și ofertei logistice.

Așa cum există un cod rutier ce
reglementează siguranța în trafic, o
bursă de transport înseamnă, în egală
măsură, un sistem foarte precis de
reguli. 

Iar expeditorii și transportatorii au
la dispoziție mai mulți pași de pro -
tecție. 

Pasul 1: Verificarea
transportatorului
care preia marfa
Pentru expeditori, cel mai mare

risc cu care se confruntă este furtul

măr fii după încărcare. De aceea,
primul pas recomandat în procedura
de selecție a unui partener pe Bur -
saTransport este o verificare simplă că
transportatorul care a răspuns anun -
țu lui se și află în lista consultanților
ace lui anunț. În felul acesta, se poate
evita cea mai frecventă modalitate de
fraudă, prin folosirea paravanului unei
alte companii.

Pasul 2: Verificarea
atentă a companiei
cu care se încheie un
contract
Atât pentru expeditori, cât și pentru

trans portatori există o serie de ele -
men te de posibilă alertă în evaluarea
unui partener de business, în ceea ce
privește atât prezența sa în bursa de
transport (modificarea recentă a da -
te lor de contact, înscrierea recentă
sau scoringul modest) cât și prin sta -
tutul inactiv la ANAF.

Pasul 3: Verificarea
licenței de transport/
intermediere și a
copiilor conforme
România este unica țară din Uniu -

nea Europeană în care există o
aplicație de verificare a licențelor. A -
vând la bază datele puse la dispoziție
de Autoritatea Rutieră Română, apli -
ca ția a fost implementată de Bur -
saTrans port, este actualizată în timp
real și oferă beneficii atât expeditorilor
(prin posibilitatea verificării licenței de
transport a partenerului care le preia
marfa) cât și transportatorilor, ce au
astfel acces la licența de intermediere
a companiei pentru care se pregătesc
să execute un serviciu. Utilizatorii pot
ve rifica și copiile conforme ale vehi -
cu lelor, despre care reprezentanții Bur -
saTransport declară că „reprezintă un
pas esențial de protecție contra unei
înșelătorii frecvente: anunțul de marfă
este confirmat expeditorului cu nu me -
re de înmatriculare false.“ 

Pentru o piață sigură
O piață sigură reprezintă un cumul

de resposabilități, atât din partea
utilizatorilor burselor de transport, cât
și a celor ce implementează sistemele
de securitate ale acestora. 

„Platforma noastră stabilește nor me
foarte clare, pe care utilizatorii tre buie
să le accepte la înscriere și care creează
un cadru de securitate pentru cei ce
folosesc aplicația. Nor mele vi zea ză
diminuarea a două ris curi prin ci pale -
neplata serviciilor de transport și furtul
de marfă, con sti tu indu-se într-un sistem
de alertă contra înșelăto ri i lor. De aceea
încercăm să comuni căm tuturor clienţilor
noştri cum se pot proteja împotriva
riscurilor, atât la întâlnirile pe care le
avem cu ei, cât şi prin publicarea în
BursaTransport a unor pagini spe ciale
cu sfaturi de si gu ranţă“, a arătat Dan
Cotenescu, ma nager Bur saTransport.

Material realizat de
BursaTransport

3 secrete pe care
impostorii online 
nu vor să le știți
Fiind vorba despre o piață online, o bursă de transport înseamnă și
riscuri - derivate din încheierea contractelor la distanță, cu
parteneri necunoscuți. Vă prezentăm, în continuare, kitul de
apărare în 3 pași împotriva fraudelor online din transporturi.

Dan Cotenescu
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E venimentul, care a cuprins
pre zentare de produse şi ser -
vicii, dar şi muzică, tombolă

cu premii şi multă voie bună, s-a
desfă şurat la jumătatea lunii mai şi a
mar cat inaugurarea service-ului
ROMTRAI LER din Sibiu.

Service ca la...
manual
Unitatea este funcţională încă din

toamna anului 2013 şi reprezintă un
service de nişă ce asigură efectuarea
tuturor operaţiunilor descrise în ma -
nua lul Schmitz, şi nu numai, ci şi în
ma  nualele Hyva, Bridgestone şi
Knorr-Bremse. Managementul
ROMTRAI LER a ales Sibiu ca locaţie
pentru unitatea de service datorită
poten ţia lu lui pe care îl oferă traficul
intens, fiind o zonă tranzitată de toate
ca mi oa nele ce vin din sudul ţării, pe
Valea Oltului, către Vest, de cele care
fac cale-ntoarsă după ce au efectuat
o cursă şi revin către Capitală sau în
zo na sudică, dar şi o zonă aflată în
dru mul vehiculelor care vin dinspre
Mol dova şi folosesc ruta Braşovului.
Un alt mare avantaj este acela că lo -
ca ţia aleasă beneficiază de o ex pu -
nere foarte bună, aflându-se în veci -
nă tatea Aeroportului Sibiu. „În
a le  ge rea acestei locaţii pentru des -
chi derea service-ului a contat foarte
mult pentru noi şi faptul că reuşisem,
în timp, începând din 2009, să creăm

un important nucleu de vânzări în
zonă“, ne-a explicat Ion Lixandru,
administrator ROMTRAILER Service,
precizând că în Sibiu fusese deja de -
marată construcţia unei reţele de
clienţi. „De asemenea, am ales Sibiu
pentru că aici nu exista un specialist
de dicat semiremorcilor, ţinând cont că
Se beşul era deja acoperit, prin exis -
ten ţa mai multor unități de service,
care se ocupau și de semiremorci.
Am pornit la drum în 2009 cu un nu -
cleu tehnic şi o locaţie închiriată în
2010. În 2011 am participat la o licitaţie
pentru a cumpăra terenul unde am
con struit unitatea, în 2012 am obţinut
au torizaţia, iar în 2013 am demarat

con strucţia propriu-zisă a service-ului“,
a continuat Ion Lixandru.

ROMTRAILER „mall“
S-au făcut paşi mărunţi, dar bine

conturaţi, lucrurile fiind calculate cu
grijă dinainte. „Întâi am dorit să testăm
piaţa şi am început cu un singur om,
apoi s-a format nucleul tehnic. După
această etapă, am decis să închiriem
un atelier unde să se dezvolte o zonă
de vânzare manoperă, pe lângă pie -
se le de schimb, pe care deja le vin -
deam. A urmat achiziţionarea terenului
şi implementarea întregului proces pri -
vind service-ul, asigurând toate utili -
tă ţile necesare“, a mai explicat Ion Li -
xandru, subliniind importanţa prezenţei

partenerilor ROMTRAILER, Schmitz
Car gobull, Bridgestone şi Hyva, în lo -
ca ţiile companiei din Sibiu şi Bucureşti.
„Putem astfel să efectuăm intervenţii

asupra tuturor produselor celor aflaţi
în portofoliul nostru“, a precizat el. În
acest moment, ROMTRAILER Sibiu
operează cu 8 oameni specializaţi,

dar atunci când presiunea creşte pe
vânzarea de manoperă, se transferă
personal de la service-ul din Bucureşti.
În cadrul locaţiei proaspăt inaugurate,
echipa transferată de la Bucureşti
are parte de toate condiţiile necesare,
indiferent că stau o singură zi sau
5 zile, beneficiind de o cameră unde
se pot odihni, de toalete şi duşuri,
astfel în cât să poată performa la nivel
maxim. Investiţia în service-ul
ROMTRAILER de la Sibiu a fost de
aproximativ 1,5 milioane euro, utilizaţi
pentru achiziţia terenului, de 10.000
mp, şi pentru construcţia propriu-zisă,
su pra fa ța construită desfăşurată fiind
de 1.826 mp. „Conceptul de la Sibiu
este unul complet. În acest moment,
ser vi ce-ul ROMTRAILER operează
doar pe o jumătate a halei, în cealaltă
jumă tate desfăşurându-şi activitatea
un partener care face service pentru
toate vehiculele cu motor. Astfel, s-a
încer cat crearea unui service „mall“,
unde clienţii duc capul tractor la
partenerul nostru, iar semiremorca la
noi. Ope răm împreună, dar fiecare pe
seg men tul lui“, a conchis adminis tra -
torul ROMTRAILER Service. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

ROMTRAILER
RoadShow 2015
ROMTRAILER Service a organizat împreună cu partenerii săi,
Schmitz Cargobull, Bridgestone şi Hyva, RoadShow 2015, un
eveniment ce a reunit transportatori şi reprezentanţi ai domeniilor
conexe.

Ion Lixandru (foto stânga), administrator
ROMTRAILER Service:

„Piaţa de reparaţii vehicule tractate este încă sub presiune şi nu dă semne de
revigorare. După 2008, anul 2012 poate fi catalogat ca un an bun, în aceeaşi
categorie intrând şi prima parte din 2013, după care piaţa a intrat în regres.
Concurenţii noștri, service-urile ce îi reprezintă pe ceilalţi jucători de pe piaţa
de semiremorci, au început să îşi diversifice activităţile, multe service-uri de
marcă apelând la astfel de strategii. Vorbim despre un tip de business care
astăzi are nevoie de susţinere din alte domenii, ţinând cont, de exemplu, de
faptul că manopera este pentru noi mai puţin productivă în comparaţie cu
unităţile care prestează servicii de acest gen vehiculelor cu motorizare.“

Dezvoltare către
Dobrogea

În cadrul ROMTRAILER, strategia
de dezvoltare a fost făcută încă
din 2007, iar în acest moment
următorul proiect vizează zona
Dobrogei. „Aici suntem
descoperiţi şi, din analizele
noastre, este o zonă care creşte.
Pe termen ceva mai lung există
planuri pentru Banat şi Moldova,
dar, momentan, în acele regiuni
avem parteneri extrem de bine
pregătiţi şi nu este necesar să
facem o investiţie proprie“, a
afirmat Ion Lixandru.
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P rin începerea operațiunilor OE
alături de unul dintre cele mai
bine vândute modele de ca mi -

oane de categoria grea din Europa,
Han kook Tire își impune și mai mult
mar ca pe o piață extrem de compe ti -
tivă și își consolidează și mai mult re -
lațiile de colaborare cu Daimler AG.
Mai mult, Hankook Tire plănuiește să
își extindă în continuare prezența pe
seg mentul de vehicule grele prin creș -
terea volumelor pentru mai multe di -
men siuni de anvelope, în viitorul apro -
piat.

În conformitate cu termenii con -
trac tului OE recent încheiat, produ că -
to rul va furniza patru tipuri diferite de
an velope - AL10 și DL10 pentru trans -
port de lungă distanță și AM06 și DM03
pentru transporturi on și off-road. 

Performanță 
la drum lung
Anvelopa Hankook AL10 este pro -

iectată să ofere utilizatorilor o durabi -
li tate excelentă și să prevină uzura
ne uni formă, prin intermediului desig -
nu lui avansat al profilului. Maximizând
ma nevrabilitatea și controlul, AL10

oferă o stabilitate îmbunătățită în viraje
și va fi livrată în două dimensiuni -
295/80R22.5 și 385/55R22.5. 

Hankook DL10 previne abraziunea
neu niformă, menținând, în același
timp, o performanță remarcabilă în
con ducere. DL10 oferă o longevitate
cres cută, precum și un nivel înalt de
trac țiune și aderență. Modelul este
dis ponibil în dimensiuni 295/80R22.5
și 315/70R22.5.

În conformitate cu normele EURO
VI, cu respectarea cărora a fost pro -
iec tat noul Actros, elementele con sti -
tu tive coezive și ecologice ale anve -
lo pelor menționate reprezintă dotarea
op timă pentru vehicul, prin kilometrajul
lor înalt, eficiența lor energetică și re -
zis tența redusă la rulare. 

Munca grea 
devine ușoară
Anvelopele on- și off-road Han kook

AM06 și Hankook DM03, dispo ni bi le
exclusiv în dimensiunea 315/80R22.5,
oferă o rezistență cres cută, o viață mai
lungă a profilului și trac țiune îmbu nă -
tă țită, chiar și în cele mai grele condiții
de utilizare și pe cele mai accidentate

drumuri. AM06 și DM03 se pot lăuda
cu performanțe înalte, fiind rezistente
la tăieturi și înțe pă turi, datorită flan cu -
rilor dintr-un ames tec special de cau -
ciuc. Mai mult decât atât, anvelopele
sunt echipate cu umeri mai groși, pen -
tru a preveni avarierea flancurilor, iar
construcția car casei a fost optimizată
com pu te ri zat pentru un grad mai mare
de du ra bilitate. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Seung-Hwa Suh, 
vice-președinte 

și CEO al Hankook
Tire: 

„Investițiile noastre, cu accent pe
inovație, în anvelope de înaltă
calitate și-au demonstrat astăzi
utilitatea o dată cu încheierea
contractului de echipare originală
cu Mercedes-Benz Trucks.
Hankook Tire își va extinde și mai
mult segmentul de anvelope
premium în următorii ani, prin
inventivitatea produselor pe care
le dezvoltă.”

HHaannkkooookk
Extindere pe segmentul OE
Hankook Tire își extinde portofoliul de produse pe segmentul de
echipare originală (OE) pentru vehicule comerciale, oferind
anvelope în șase variante de dimensiuni pentru unul dintre cele
mai „titrate” camioane, și anume noul Mercedes-Benz Actros.
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T ermenul Hydraulic Auxiliary
Drive (HAD) descrie un sistem
in genios de tracțiune pe roțile

față, destinat utilizării ocazionale off-
road. Arocs HAD stabilește noi stan -
dar de în segmentul său: este puternic,
mai ușor decât modelul cu tracțiune in -
tegrală, simplu de operat, nu necesită
ope rațiuni de întreținere și oferă o du -
ra tă lungă de utilizare. De asemenea,
di minuează consumul de combustibil
și are un nivel redus de emisii po luante.

Există vehicule de construcții care
trebuie să se deplaseze ocazional pe
terenuri dificile și au nevoie de un sis -
tem adițional de tracțiune. De ase me -
nea, sunt vehicule solo cu supra struc -

turi basculabile, capete tractor cu se -
miremorcă normală sau basculabilă
sau cu trailere cu podea joasă pentru
transportul de utilaje, vehicule de con -
strucții care transportă materiale vrac,
camioane pentru transportul de lemn
sau cele folosite în agricultură etc. În
general, în timp ce sarcina utilă este
ex trem de importantă, încărcarea și
des cărcarea necesită un nivel înalt de
trac țiune, mai ales pe teren alunecos,
chiar dacă majoritatea kilometrilor par -
curși se realizează pe șosele. Ca să
nu mai amintim despre regiunile cu
căderi masive de zăpadă. Pentru toate
acestea, Arocs HAD oferă răspunsul
potrivit. 

E suficient să apeși
doar un buton
Avantajele tracțiunii hidraulice au -

xiliare sunt puse și mai mult în valoare
de combinarea sistemului HAD cu
trans misia Mercedes PowerShift 3.
HAD este o dezvoltare proprie MB,
care utilizează componente furnizate
de Poclain, un producător de marcă
de sisteme hidraulice de tracțiune.
Aces te componente au fost adaptate
și integrate în sistem, tehnologia de
con trol fiind creată de Mercedes-Benz.

Operarea HAD este extrem de
sim plă pentru șofer: tot ceea ce trebuie
să facă este să apese un buton,

pentru activarea tracțiunii auxiliare.
Acest lucru poate fi făcut când se află
încă pe șosea, înainte de a intra pe
șan tier sau în orice alt moment, când
se află deja pe teren. În acest fel,
șoferul este capabil să gestioneze în
mod optim orice situații neprevăzute.
HAD oferă o flexibilitate deosebită,
șo ferul având posibilitatea de a activa
sis te mele de blocare a diferențialului
in dependent de activarea sistemului
de tracțiune auxiliar; astfel, este posi -
bi lă operarea numai cu diferențialul
spa te blocat și fără tracțiune față, dacă
situația o permite. 

Gamă largă
de variante
HAD poate echipa o multitudine

de variante ale modelului Arocs. În
pri mul rând, este vorba despre confi -
gu rații de 4x2, 6x2 și 6x4, fiecare ver -
siune echipată cu axe spate cu sus -
pensie pneumatică. Sunt disponibile
două motorizări: propulsorul Mer ce -
des-Benz OM 470, de 10,7 l, capabil
să dezvolte puteri maxime cuprinse
între 326 și 428 CP, și OM 471, de
12,8 l, cu puteri maxime cuprinse între
421 și 510 CP. Transmisia este Mer -
ce des PowerShift 3, complet auto ma -
tizată, cu 12 sau 16 trepte. 

Oferta este completată de cabine
ClassicSpace în trei variante, cabine
CompactSpace, StreamSpace și
BigSpace, precum și lățimi de cabine

de 2,3 și 2,5 m, pentru a nu lăsa nimic
pe dinafară atunci când este vorba
de spre eventualele preferințe ale cli -
enților. 

Hydraulic Auxiliary Drive este, de
asemenea, disponibil pentru modelele
Actros și Antos în toate configurațiile
spe cificate mai sus. În cazul acestor
modele de serie, atunci când este mai
puțină nevoie de tracțiune integrală,
HAD se poate dovedi util, de exemplu
în distribuția heavy-duty sau pentru a
elimina necesitatea montării lanțurilor
de zăpadă (de exemplu, în cazul unui
vehicul de distribuție cu anvelope
385/65R22.5 pe drumuri de munte). 

Tehnologii 
sofisticate
Componentele esențiale HAD

includ o pompă de înaltă presiune, o
axă față cu motoare la nivelul roților,
un modul lateral și un bloc de control
al supapelor. Componentele sunt inter -
co nectate prin intermediul unui sistem
de linii hidraulice cu presiuni diferite. 

Pompa de înaltă presiune este „ini -
ma“ sistemului. Este poziționată cen -
tral la nivelul motorului, poate dezvolta
112 kW și oferă un flux de până la
350 l pe minut la o presiune maximă
de 450 bar. 

Mercedes-Benz Arocs HAD
Tracțiune la comandă
Ca specialist în domeniul vehiculelor destinate activității de
construcții, Mercedes-Benz Arocs poate fi atât de individualizat
cât îi este necesar clientului. Acest lucru este valabil datorită
numeroaselor configurații ale axelor, motorizărilor și cabinelor, dar
și datorită sistemului de tracțiune: fără tracțiune integrală pentru
șosea și teren nesolicitant, cu tracțiune integrală decuplabilă
pentru teren de dificultate medie și cu tracțiune integrală
permanentă pentru aplicații grele off-road. Acum, Arocs cu sistem
de tracțiune hidraulic auxiliar (HAD) completează această ofertă
generoasă.
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Axa față a Arocs HAD are suspen -
sie pe arcuri și frâne disc. Din exterior,
HAD poate fi identificat datorită ter -
mi na țiilor modificate ale roților, compa -
ra tiv cu cele echipate cu sistem con -
ven țional de tracțiune. 

Pentru integrarea motoarelor la
nivelul roților, fuzeta axei și roata au
fost reproiectate. Aceste motoare con -
vertesc presiunea hidraulică în lucru
mecanic și sunt unități radiale cu mai
multe pistoane și zece cilindri aranjați
în cerc. Pistoanele sunt împinse îna in -
te alternativ, către un inel cu came, prin
presiune hidraulică. Contra-forța cre -
 ează un cuplu care acționează ro ți le

din față. Motoarele de la nivelul ro ți lor
au o capacitate de 934 cmc, dez vol tă
o putere de câte 40 kW și un cu plu
maxim de 6.250 Nm pe fiecare roată. 

Trei circuite
Sistemul hidraulic constă din trei

cir cuite și oferă o presiune de lucru de
până la 450 bar pentru a acționa mo -
toarele de la nivelul roților. 

Sistemul de joasă presiune ope -
rea ză cu o presiune de până la 30 bar
și servește activității de control, men -
ținând pistoanele motoarelor în poziție
de repaus atunci când nu este nevoie

de ele. De asemenea, circuitul de joa -
să presiune este conectat la un sistem
separat de răcire. Cel de-al treilea
component este o linie nepresurizată
care redirecționează fluidul hidraulic
în exces înapoi către rezervor. 

În total, prin sistemul hidraulic cir -
culă 32 l de ulei, fiind vorba despre
deja familiarul fluid sintetic pentru
transmisii utilizat de către MB, care
operează de la minus 40 la plus 90
grade C. Pe timp friguros, o aplicație
spe cială software încălzește automat
uleiul până la temperatura minimă
solicitată de sistem, de aproximativ
15 grade C, atunci când HAD este
activat. 

Modulul de răcire previne tempe -
ra turile excesiv de înalte. Este instalat
într-un modul lateral pe partea dreaptă
a ramei șasiului și are o capacitate de
răcire de aproximativ 20 kW. Sistemul
constă dintr-un răcitor de ulei și un
ven tilator într-o unitate singulară mon -
ta tă într-o poziție înălțată, din rezer -
vo rul hidraulic și dintr-un filtru de ulei. 

Blocul de control al supapelor este
adăpostit în modulul lateral și conține
toate valvele necesare pentru trac țiu -
nea hidraulică. Acesta transferă o can -
titate constantă de ulei din circuitul de
înaltă presiune către cel de joasă pre -
siune, pentru răcire. Senzorii de pre -
siu ne ai diferitelor circuite și un senzor
de temperatură sunt, de asemenea,
in tegrați în sistemul de control al su -
papelor. 

„Creierul“ 
sistemului HAD
Creierul sistemului hidraulic au xi -

liar de tracțiune este modulul de con -
trol cu unitate de control al transmisiei
(TCU). Acesta controlează pompa,
blocul de control al supapelor și ven -
ti la torul, deci întregul sistem de trac -
țiune. Un avantaj major al acestui
sistem dezvoltat de către Mercedes-
Benz este faptul că, în funcție de si -
tua ția concretă din timpul conducerii,
dezvoltă numai atât cuplu pe axa din
față cât este necesar pentru tracțiune.
Baza pentru acest sistem de control
o constituie senzorii vehiculului. Printre
altele, sistemul știe cât de mult alu -
ne că vehiculul, cât de greu este și
gra dul său de înclinare. 

Așa cum am amintit, printre avan -
ta jele majore ale HAD se numără fap -
tul că este cuplat cu transmisia auto -
ma tizată PowerShift 3; în special în
operarea off-road, acest lucru prote -
jează componentele lanțului cinematic,
de la motor și ambreiaj, la transmisie
și axele motoare. În plus, șoferul se
bu cură de un concept de operare cu
care este deja obișnuit și se poate
con centra în întregime asupra con du -
cerii pe teren accidentat. 

În plus, HAD face și frânarea fără
uzură mai ușoară. Datorită faptului că
pompa sistemului hidraulic este ali -

men tată de priza de putere a moto -
ru lui, vehiculele cu HAD pot fi echipate
opțional cu un retarder secundar pe
apă, mai ușor, dar la fel de puternic. 

Acționare eficientă
Spre deosebire de alte sisteme

com parabile, HAD este controlat de
cuplu. Așa cum am spus, sistemul fur -
nizează de fiecare dată exact atâta
cu plu cât este necesar. Cantitatea ne -
ce sară este controlată prin intermediul
pre siunii exercitate asupra pedalei de
accelerație. Acest lucru face inutilul,
dar spectaculosul patinaj al roților în
gol un spectacol de domeniul tre cu -
tului. Mai mult decât atât, HAD inter -
vi ne imediat în cazul oricărei potențiale
alunecări a roților din spate. 

În plus, presiunea din sistem creș -
te automat la pornire, ceea ce asigură
cuplul necesar pe teren accidentat
sau în rampă. Tracțiunea auxiliară este
disponibilă până la o viteză de 25
km/h. La viteze mai mari, nu este ne -
ce sar niciun plus de tracțiune. Din a -
cest motiv, după această viteză, un
HAD activat trece în mod pasiv. O
dată ce viteza scade din nou sub 25,
sis temul intervine din nou în mod au -
to mat. HAD este, de asemenea, activ
în marșarier, în treptele 1 sau 2. 

Pentru a asigura un maximum de
tracțiune, transmisia nu va sări nicio

treaptă de viteză atunci când HAD
este activat; un alt avantaj al acestui
sis tem se remarcă în timpul schim bă -
ri lor treptelor de viteză, când nu apare
nicio întrerupere în forța de tracțiune,
datorită faptului că HAD este alimentat
prin intermediul PTO. 

O dată ce camionul depășește
vite za de 60 km/h, HAD este dezac -
ti vat complet, fapt care protejează
com ponentele și minimizează con su -
mul de combustibil, precum și emisiile
poluante. De asemenea, sistemul este
dezactivat și la oprirea motorului, pre -
venind astfel activarea inutilă a sis te -
mului la pornire.

Display-ul central al panoului de
instrumente îl ține în permanență pe
șofer informat în legătură cu statutul
curent al tracțiunii față: dacă indi ca -
torul este iluminat în alb, HAD este
ac tivat, dar nu este comandată nicio
in ter venție de cuplu. Indicatorul lu mi -
nat în albastru indică un HAD activat
și în funcțiune.

Nu în ultimul rând, Arocs HAD ofe -
ră un grad mare de manevrabilitate -
sistemul nu limitează unghiul de atac,
acesta rămânând identic celui unui ca -
mion cu tracțiune spate, lucru care se
petrece și în cazul forțelor de di rec ție. 

Radu BORCESCU
Stuttgart, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro



Autovehiculul a fost totodată echi -
pat cu VDS - Direcția Dinamică Volvo
cu un impact important pentru con -
fortul șoferului. Suspensia inde pen -
den tă pentru puntea față, sistemul
I-SEE ce optimizează funcționarea
cutiei de viteze în funcție de topografia

drumului, precum și confortul deosebit
oferit de cabina FH completează ima -
gi nea unui camion complet, gândit să
asigure un foarte ridicat grad de si gu -
ranță și confort. Și pentru a nu exista
niciun compromis, motorul ales a fost
cel de 500 CP. Interesant este faptul
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P entru a obține cele mai bune
per  formanțe, configurarea co -
rec  tă a camionului este esen -

țială. Sigur, ideal ar fi ca transportatorul
să știe cu precizie ce șofer va pune pe
ca mion, ce tip de marfă va trans porta
și pe ce traseu. Realitatea este că trans -
portul rutier înseamnă flexi bi li tate la cel
mai înalt grad - unele curse sunt lungi,
al tele scurte, uneori trebuie să fie exe -

cu tate în regim de urgență, iar condițiile
de drum pot fi extrem de diverse.

Volvo Trucks ne-a propus, în ca -
drul unei sesiuni de drive-test orga ni -
zată în Cehia, lângă Praga, o confi -
gu rație capabilă să răspundă celor
mai solicitante condiții ce pot fi întâlnite
în transportul internațional, oferind
totodată satisfacție deplină din punct
de vedere al consumului de carburant.

Tehnologia
face diferența
Testul s-a desfășurat pe auto stra -

dă, segmentul ales având numeroase
urcușuri și coborâșuri. A fost un nou
prilej de a aprecia I-Shift Dual Clutch,
cutia de viteze cu dublu ambreiaj, ce
oferă calități dinamice deosebite ca -
mi onului.

FFHH--550000  44XX22  II--SShhiifftt  DDuuaall  CClluuttcchh

CCoonnffiigguurraațțiiaa
ppeerrffeeccttăă??

Numărul mare de echipamente și configurații destinate
camioanelor utilizate pentru transportul internațional poate crea
la ora actuală dificultăți în ceea ce privește luarea deciziei
corecte. Volvo Trucks propune o configurație care ar putea
reprezenta soluția ideală, fiecare dintre inovațiile recent lansate
de către producătorul suedez dovedindu-și utilitatea.

Fișă tehnică - FH-500 4X2 I-Shift Dual Clutch
MMoottoorr::  DD1133KK  550000  EEUURROO  VVII  SSCCRR
PPuutteerree  mmaaxxiimmăă::  550000  CCPP  llaa  11..440000  --  11..880000  rrppmm
CCuupplluu  mmaaxxiimm::  22..550000  NNmm  llaa  11..000000  --  11..440000  rrppmm
VVEEBB++  eeffffeecctt::  337755  kkWW  llaa  22..330000  rrppmm
CCiilliinnddrreeee::  1122,,88  ll
NNrr..  cciilliinnddrrii::  66  îînn  lliinniiee
AAmmppaattaammeenntt::  33..770000  mmmm
CCuuttiiee  ddee  vviitteezzee::  II--SShhiifftt  DDuuaall  CClluuttcchh  SSPPOO22881122  ccuu  44  bbuuttooaannee  îînn  bboorrdd
SSuussppeennssiiee  ffaațțăă::  aarrccuurrii
SSuussppeennssiiee  ssppaattee::  ppnneeuummaattiiccăă
CCoonnttrrooll  ssuussppeennssiiee::  WWiirreelleessss  ccuu  tteelleeccoommaannddăă
VVeerrssiiuunnee  ccaabbiinnăă::  GGlloobbeettrrootttteerr  XXLL  CCaabb  ((ssuussppeennssiiee  ffaațțăă  mmeeccaanniiccăă,,  ssppaattee

ppnneeuummaattiiccăă))
PPaatt::  eexxtteennssiibbiill  ccuu  114400  mmmm  ((llaa  995555  mmmm  llăățțiimmee))
FFrriiggiiddeerr::  ssuubb  ppaatt  ((3333  lliittrrii))
RReezzeerrvvoorr  mmoottoorriinnăă::  440055  lliittrrii
RReezzeerrvvoorr  AAddBBlluuee::  6644  lliittrrii
DDoottăărrii::  VVDDSS  VVoollvvoo  DDyynnaammiicc  SStteeeerriinngg,,  II--SSeeee  PPrreeddiiccttiivvee  CCrruuiissee  CCoonnttrrooll,,

EElleeccttrroonniicc  SSttaabbiilliittyy  PPrrooggrraamm,,  AAddaappttiivvee  CCrruuiissee  CCoonnttrrooll,,  LLaannee  CChhaannggee
SSuuppppoorrtt,,  LLaannee  KKeeeeppiinngg  SSuuppppoorrtt..

Traseu Praga
DDiissttaannțțăă  ttoottaallăă::  110022,,8811  kkmm
CCoonnssuumm  ttoottaall  mmoottoorriinnăă::  2288,,0066  ll
CCoonnssuumm  mmeeddiiuu  mmoottoorriinnăă::  2277,,33

ll//110000  kkmm
VViitteezzăă  mmeeddiiee::  8844,,4477  kkmm//hh



că, la lansarea oficială a I-Shift Dual
Clutch, atunci când am avut posib i li -
ta tea să testăm numeroase confi gu -
rații (motor-cutie de viteze-dotări op -
ționale), aceasta a fost varianta pe
care am apreciat-o cel mai mult. Cu
alte cuvinte, dacă aș dori un camion
Volvo pe care să îl conduc de plăcere,
acesta ar arăta exact așa.

Însă bineînțeles, nu doar perfor man -
țele dinamice sunt cele care con tează
în operațiunile de transport. Cos turile,
și în special cele legate de car  bu rant,
primează în decizia de a in vesti într-o
anumită configurație de camion.

Este oare posibil să obții perfor -
man țele cele mai bune din punct de
ve dere economic, având dotări com -
ple te pentru confortul și siguranța șofe -
rului?

Rezultatele testului sunt grăitoare.
Pe un traseu cu o lungime de apro xi -
ma tiv 100 km, consumul mediu pe

care l-am înregistrat a fost de 27,3
l/100 km. Camionul a fost încărcat la
ca pacitate maximă și, în mod firesc,
mă aflam pentru prima dată pe acel
drum.

Configurația testată în Cehia a de -
monstrat că tehnologia modernă nu
în seamnă doar reducerea costurilor,
ci poate asigura și creșterea confor -
tu lui conducătorilor auto, aspect din
ce în ce mai important în contextul lip -
sei tot mai acute de șoferi la nivel
european.

I-See pentru
consum optim
Sistemul I-See asigură o utilizare

optimă a cutiei de viteze în funcție de
to pografie. Această funcție a avut
bine înțeles un rol major în privința con -
sumului, în cadrul drive-testului din
Ce hia. Zona deluroasă și faptul că nu
cu noșteam drumul nu au mai repre -
zen tat o piedică în calea obținerii celor
mai bune performanțe.

Practic, tehnologia I-See vine în
com pletarea transmisiei I-Shift și a
fost dezvoltată în principal pentru acti -
vităţile de transport de cursă lungă.

Informaţiile provenite de la cele -
lal te vehicule sunt descărcate în avans
și astfel, I-See poate oferi beneficii
ma  xime unui şofer care rulează pentru
prima dată pe un drum. Datorită înre -
gistrărilor existente deja sau a datelor
des cărcate despre acel drum, schim -
ba rea treptelor de viteză, viteza şi frâ -
narea auxiliară sunt optimizate auto -
mat, chiar dacă autovehiculul și șoferul
par curg pentru prima dată respectivul
drum.

Este impresionantă precizia cu
care funcționează I-See. De exemplu,
orice șofer știe că trebuie să utilizeze
inerția camionului la maxim. Astfel, în
mod logic, accelerația ar trebui eli be -
rată atunci când începe o coborâre.
I-See identifică însă momentul exact,
de fiecare dată, cu o precizie pe care
cel mai experimentat șofer o poate, în
cel mai bun caz, egala. Același lucru
se întâmplă și atunci când vine vorba
despre strategia pentru urcarea unei
rampe sau coborârea unei pante.

Direcţia
dinamică Volvo
Acesta este un sistem de direcţie

ce reduce considerabil efortul depus
de şofer pentru manevrarea volanului.
Direcţia dinamică Volvo combină un
mo tor electric controlat electronic, mon -
tat pe caseta de direcţie, cu di rec ţia
hidraulică. Astfel, la viteză redusă,
şoferul se poate aşeza într-o po ziţie
relaxată şi poate vira autoca mi onul fără
a-şi obosi umerii şi muşchii bra ţelor.
Direcţia Dinamică Volvo oferă re venirea
automată în poziţia centrală la depla -
sa rea în marşarier. Totodată sis temul
com pensează automat efec te le depla -
sării pe drumurile foarte de ni velate şi
vântul lateral, permiţând şo fe rului să
men ţină direcţia în linie dreap tă fără a
fi nevoit să tragă de volan. Stabilitatea

direc ţiei oferă con diţ ii pentru o ex -
perienţă relaxată a con dusului având un
control total în toate treptele de viteză.
Perturbările cauzate de denivelările
drumului, cum ar fi fisurile şi gropile,
sunt reduse la minimum. De asemenea,
datorită a ces tei tehnologii, roţile se
menţin drepte, de exemplu la frânarea
pe su pra feţe cu aderenţă mixtă.

Alături de îmbunătățirile aduse
șasiului și cabinei, acest sistem con -
tri buie la stabilitatea superioară oferită
de noul FH, aspect pe care l-am apre -
ciat din plin chiar de la lansarea noii
serii. Iar senzația de control și sigu -
ran ță înseamnă inclusiv faptul că șo -
fe rul ajunge mai odihnit la destinație.

Radu BORCESCU 
Praga, Republica Cehă

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Manevrabilitate
la alt nivel

Prin noua serie FH, Volvo a lansat
primele autocamioane de mare
tonaj care pot fi echipate cu
suspensie faţă individuală (IFS). 
IFS înseamnă că roţile din faţă au
suspensii individuale, pentru ca
mişcarea uneia să nu o afecteze
pe cealaltă. Efectul este o înaintare
mai uniformă şi mai stabilă pe
drum.



ex perimentează noi servicii pentru
șoferi. Aplicația le permite să aleagă
o rută de livrare mai rapidă și mai eco -
no mică, ajutându-i, în același timp, să
își îmbunătățească stilul de conducere
și, în final, fluxul de trafic din zonele
ur bane aglomerate. 

În ajutorul șoferului
Renault Trucks a testat două mo -

du le. Primul este un instrument de
spri jin, care analizează mo dul de
conducere al șoferului de dis t ribuție
în timp real, sugerează mo da lități de
îmbunătățire și oferă o eva luare a
performanței pentru fiecare cursă. Cel
de-al doilea este un modul avansat
de navigație, care le permite șoferilor
să consulte condițiile de trafic direct
prin intermediul smartphone-u lui, în
timp real sau la un anumit mo ment,
luând în considerare problemele
cauzate de lucrări la carosabil sau alte
tipuri de incidente, precum și identi fi -
ca rea și disponibilitatea unor rute de
livrare. 

În timpul sesiunii de închidere a
pro iectului Optimod’Lyon, cei prezenți
au avut, de asemenea, posibilitatea
de a vizita standul Renault Trucks și
de a vizualiza toate aplicațiile pentru
smart phone oferite de către con struc -
to rul francez de vehicule comerciale.

Acestea au inclus aplicația Nav’Truck,
cu noua sa opțiune Mixer Rollover
Allert, concepută special pentru trans -
portatorii de ciment, care previne șo -
fe rii în privința oricărui risc de răs tur -
nare a vehiculului. 

Proiectul
Optimod’Lyon
La inițiativa Consiliului Metro po li -

tan Lyon și co-finanțat de către
ADEME (Programul de Investiții în
Viitor - PIA), proiectul Optimod’Lyon
a reunit 12 parteneri din domeniile pu -
blic, privat și educativ. Aceștia și-au
con centrat experiența pentru a realiza
ex perimente în domeniul serviciilor
edu cative destinate îmbunătățirii mobi -
li tă ții urbane. 

Programul a avut în vedere colec -
ta rea datelor de trafic în timp real, con -
solidarea și prelucrarea acestora, rea -
li zarea de predicții privind traficul la
inte rval de o oră, navigație și opti mi -
zare a traseelor urbane pentru toți par -
ti cipanții la trafic. Toate acestea in clu -
zând majoritatea componentelor din
sistemul de transport, de la biciclete,
la autoturisme, de la transport public
la livrări de mărfuri.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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P roiectul Optimod’Lyon, inițiat
în 2012 de către Consiliul Me -
tro politan Lyon și destinat

îmbu n ătățirii fluxurilor de trafic urban,
tocmai s-a încheiat recent. Ca par te -
ner în acest proiect, Renault Trucks
a dezvoltat o nouă aplicație denumită
SmartFreight, aflată deocamdată la
stadiul de prototip, bazată pe GPS.
Com binația de date oferite de către
Con siliul Metropolitan și de către vehi -
cul vine în sprijinul șoferilor pentru în -

deplinirea sarcinilor lor de zi cu zi și
îi ajută să aleagă cel mai bun itinerar
în condițiile de trafic de la momentul
respectiv. 

Navigator citadin
„Chiar dacă uneori uităm acest

lucru, camioanele aduc o contribuție
esen țială la viața unui oraș“, explică
Ber nard Modat, Senior Vice-preșe -
dinte Renault Trucks. „De foarte mulți

ani deja, am încercat să reducem cât
mai mult posibil impactul pe care îl au
acestea asupra traficului. Proiectul
Optimod’Lyon ne-a permis să testăm
noi servicii pentru șoferi și să contri -
buim la îmbunătățirea traficului în zo -
ne le urbane. Mai departe, ne propu -
nem să dezvoltăm uniformizarea
a ces tor date și servicii pentru alte zone
metropolitane europene.“

Prototipul de aplicație SmartFreight
este un tip de navigator urban care

Optimod’Lyon
Derulându-se din 2012 până în
2014, programul și-a propus
optimizarea traficului la nivel
urban pentru orice utilizator,
persoană fizică sau companie,
pentru a crea instrumente la
îndemâna oricui, intuitive și
adaptate în permanență condițiilor
reale, cu sprijinul unor mari nume
precum Renault Trucks, IBM,
Orange Business Services etc.

RENAULT TRUCKS

Aplicație pentru
traficul urban
După trei ani de experimente ca parte a proiectului de cercetare
Optimod’Lyon, ce are ca scop îmbunătățirea traficului din zonele urbane,
Renault Trucks a prezentat recent un prototip de aplicație pentru șoferii
vehiculelor grele. Această aplicație își propune să ofere informații actualizate
în timp real, dar și predictive în ceea ce privește condițiile de trafic, precum și
sfaturi privind conducerea economică, pentru a reduce impactul camioanelor
asupra traficului urban. 
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Ziua Cargo: Cum arată
astăzi piața pieselor de
schimb în România?
Cosmin Udrea: Din punctul

meu de vedere, piața pieselor de
schimb este împărțită în cinci mari
categorii: piese originale, OEM (Origi -
nal - Equipment - Manufacturer), After
Market, Black Market și dezmembrări. 

De câțiva ani, forțați de împrejurări,
clienții se orientează din ce în ce mai
mult spre preț redus, fără a lua în cal -
cul durata de viață a ansamblului.

Putem observa mai multe tipuri de
com portamente pe piață. Sunt pose -
sori de flote care preferă să externa -
li zeze în totalitate problemele legate
de after sales către un service, însă
nu întotdeauna acest mod de lucru
asi gură cele mai bune rezultate.

După ce depăşesc un anumit nu -
măr de camioane, unele companii de -
cid să investească în propriul service,
procurând doar piesele. Însă, de foarte
multe ori, acestea se rezumă la lucrări simple, pentru probleme mai comp le -

x e fiind necesar să apeleze la spe -
cialiști.

Piesele originale garantează faptul
că în momentul în care acestea se
defectează din cauza producătorului
și, mai mult, dacă acea piesă strică şi
alte componente ale maşinii, sunt aco -

pe rite integral prin garanţie toate com -
po nentele afectate. Vorbim aici despre
cel mai puternic argument care ar tre -
bui avut în vedere, alături, bine -
înțeles, de know-how. Cu noaş -
tem foarte bine produsele
şi putem să oferim
clientului cele

mai bune soluţii. De exemplu, de multe
ori, clienții ne solicită să schim băm
anumite piese, chiar dacă pr o ble ma
nu este acolo. În acest caz, expe rien -
ța acumulată ne ajută să iden tificăm
sursa reală a problemei și să oferim
soluția optimă.

Care este strategia pentru
a maximiza
comercializarea pieselor
originale?
De la începutul anului, structura

de dicată comercializării pieselor în
cadrul MHS, la nivel de importator,
s-a reorganizat. Departamentul After
Sales se ocupă cu piesele şi servi -
ce-ul. Piesele sunt comercializate prin
rețeaua noastră de dealeri. 

Este o piaţă dificilă pentru piesele
originale, cu un grad mare de com pe -
ti ti vitate, cu presiune din partea celor -
lal te 4 piețe menționate anterior. Ca
unic importator oficial și autorizat, con -
siderăm că prin comunicarea avan -
tajelor oferite de produsele noas tre,
putem prelungi durata de viață a
autovehiculelor și reduce costurile de
mentenanță. E nevoie, însă, de timp
și calcule pe termen lung.

Totodată, pentru a fi cât mai aproa -
pe de clienți, am dezvoltat o echipă
de vânzători mobili, însă pentru noi
este foarte important să aducem cli -
enții în service. Încercăm să direc țio -
năm volumul de vânzări directe (over
the counter) către service, pentru a
ne asigura că piesa pe care o vindem
este montată corespunzător. Din ce
în ce mai mulți transportatori înțeleg
că economiile pe termen scurt prin

Cu o flexibilitate în creștere și având prețuri atractive, divizia MAN
pentru piese de schimb creează posibilitatea unei utilizări mai
extinse a pieselor de origine, cu impact pozitiv asupra fiabilității
camioanelor. Am discutat despre provocările pieței pieselor de
schimb cu Cosmin Udrea, Parts Manager MHS Truck & Bus.

Avantajele
pieselor originale

Cosmin
Udrea

„Dorim să păstrăm
echilibrul pe care
am reuşit să-l
atingem în ultima
vreme, iar clienţii,
cu ajutorul nostru,
să-şi achiziţioneze
mixul optim de
produse de care au
nevoie.“

„Pentru noi este foarte important
să aducem clientul în service. Ne
dorim să fim siguri că piesa pe
care o vindem este montată
corespunzător.“

utilizarea unor piese aftermarket sau
realizând singuri unele reparaţii pot
avea ca efect costuri mult mai mari.
În momentul în care apar camioane
imo bilizate din cauza unor greşeli,
uneori minore, pierderile pot fi foarte
mari. Schimbarea de percepție chiar
se întâmplă și am constatat că utili -
za torii solicită din ce în ce mai mult
pie se originale. 

Piesele originale 
sunt disponibile 
în termen scurt?
Reperele solicitate se regăsesc în

proporție de peste 80% pe stoc în
România și încercăm să avem un timp
de livrare foarte mic. Astfel, în cazul
în care reperul nu se află pe stoc în
su cursală, acesta poate fi livrat în
maximum 24h, de la depozitul central.
Există un transportator care se ocupă
de livrările mari, de stoc, şi există şi
serviciul de curierat rapid pentru ur -
gen ţe. Dacă piesa solicitată intră în
cei 20% care nu se găsesc în stocul
depozitului central, avem un termen
de livrare de 36 de ore, din Germania.
Deținem unul dintre cele mai rapide

În plus, venim cât mai aproape de
cli entul final, nu numai pe partea de
vânzare, dar și pentru consiliere.

Segmentul de After Sales MAN a
câş tigat foarte mult teren în ultima pe -
rioadă, relaţia cu clienții fiind extrem
de importantă. Multe achiziţii sunt rea -
li zate având la bază o relaţie construită
în timp, în care am fost și suntem ală -
turi de ei. 

Lupta pe care noi o ducem este
să avem o bază de produse originale,
cât mai mare. De asemenea, avem
cam panii promoţionale din 3 în 3 luni.

servicii pentru livrări de piese originale,
din România. Trebuie să livrezi repe -
de, deoarece vrei să fie mulţumit şi
clientul şi, totodată, să nu ai imobilizat
atelierul.

Amintesc faptul că sunt peste
200.000 de repere MAN.

Ce alte 
măsuri aveți 
în vedere?
De obicei, clienţii vechi fac reachi -

zi ţii, fiind convinşi de ceea ce în seam -
nă brandul MAN. Ne concentrăm, de
ase menea, pe atragerea de noi clienţi.
Lu crăm acum la implementarea unui
nou modul de soft, îmbunătăţind astfel
tim pul de răspuns în faţa clientului.
Sfatul nos tru către transportatori ar fi
să men ţină deschis canalul de comu -
ni care cu reprezentantul After Sales
MAN. Venind în mod constant în re -
ţeaua noastră, transportatorii pot ac -
cesa informaţiile noi. În plus, oricărui
ve hicul care intră în service i se face
eva luarea iniţială, ce rămâne în sis -
tem, legată de seria de şasiu. In for -
maţia înseamnă putere și îţi oferă o
bază solidă de colaborare.

Totodată, realizăm promoţii, în
care alegem repere cu viteză mare
de rotație, pe care le pomovăm intens.
Practic, pe o anumită perioadă de
timp, aceste piese beneficiază de
preţuri foarte competitive. Bineînțeles,
există contracte de service, contracte
de piese prin care, în funcţie de ne -
ce sitățile clientului, putem să acordăm
con diții specifice.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CCaammiiooaannee  
ppee  șșoosseeaa  eelleeccttrriiccăă
Producătorul suedez de vehicule comerciale Scania a anunțat
că, în luna februarie 2016, va începe testarea de camioane,
pe o rețea electrică suspendată asemănătoare cu cea a
tramvaielor, în condiții reale de utilizare. 

A dministrația Suedeză a Trans -
por turilor a aprobat recent
acordarea de sprijin proiec tu -

lui Gävle Electric Road, menit să tes -
teze și să evalueze tehnologia con -
ductivă. Aceasta implică utilizarea unui
tip de transmisie electrică, prin inter -
me diul unor linii electrice suspendate
deasupra șoselei, vehiculele fiind echi -
pate cu un colector de energie - „pan -
tograf”.

Investiția în proiectul Gävle Electric
Road se înscrie în politica guvernului
suedez de a realiza, până în 2030, o
flotă de vehicule eficiente din punct
de vedere energetic și care să nu con -
sume combustibili fosili. Proiectul con -
stă din finanțări publice de 77 milioane
coroane suedeze (SEK) și cofinanțări
de aproximativ 48 milioane SEK din
partea comunității de afaceri din re giu -
nea Gävleborg. 

Rută de testare 
de 2 km
Camioanele Scania vor opera

trans porturi de mărfuri pe o rută de
test de doi kilometri, care este ame -
na jată între Portul Gävle și Storvik,
pe autostrada europeană 16. Cami oa -
nele sunt echipate cu un lanț cinematic
elec tric hibrid, dezvoltat de către Sca -
nia. 

Energia este transferată din liniile
de deasupra șoselei prin intermediul
unui colector denumit pantograf mon -
tat pe un cadru în spatele cabinei.
Aceas tă tehnologie a fost dezvoltată
de către Siemens, care, începând din
2013, realizează teste cu camioane
elec trificate, împreună cu Scania, în
cadrul facilităților sale de cercetare de
lângă Berlin.

Posibilitatea operării unor ca mi oa -
ne grele utilizând energie electrică în
acest mod înseamnă că flexibilitatea
transportului se menține, datorită sis -
te mului hibrid, în condițiile unei redu -
ceri de 80-90% a emisiilor rezultate din
con sumul de combustibili fosili. Cos -
turile operaționale vor scădea la rândul
lor, având în vedere faptul că este ne -
ce sară mult mai puțină energie, da to -
rită eficienței motorului electric și a
fap tului că electricitatea este mai ief -
tină decât motorina. 

„Potențialele economii de combus -
tibil prin intermediul electrificării sunt
considerabile și tehnologia poate de -
veni o piatră de temelie pentru servicii
de transport fără combustibili fosili.
Șoselele electrice reprezintă, de ase -
menea, o modalitate de a dezvolta
ser vicii de trasport mai ecologice, prin
util izarea rețelei rutiere existente“,
spune Nils-Gunnar Vågstedt, res pon -
sabil cu cercetarea în acest domeniu
în cadrul Scania. 

Gävle Electric Roads
Facilitățile demonstrative pentru

teh nologia conductivă sunt parte a
pro iectului Electric Roads, care este

unul dintre cele mai mari proiecte ino -
va tive ce se desfășoară în prezent în
Europa. În cooperare cu Administrația
Sue deză a Transporturilor, Agenția
Sue deză pentru Energie și VINNOVA,
re prezentanți din cadrul domeniilor in -
dus triale și educaționale vor demon -
stra și evalua șoselele electrice ca po -
sibile metode de reducere a utilizării
resurselor energetice fosile în sistemul
de transport. 

Printre participanții la proiect se
numără administrația locală din re -
giunea Gävleborg, Siemens și Scania,
precum și Boliden, SSAB, Sandvik,
Stora Enso, Ernst Express, Midroc
Elek tro, Sandviken Energi, Portul
Gävle, Gävle Energi și Școala Eco no -
mică Stockholm. Administrația Sue -
de ză a Transporturilor, Consiliul Națio -
nal Suedez pentru Siguranță Electrică
și Agenția Suedeză de Transport au
colaborat, la rândul lor, cu acest
proiect.

Scania participă, de asemenea,
într-o altă inițiativă de cercetare ca
par te a proiectului Electric Roads, în
cadrul căreia tehnologia de inducție
va fi testată pe autobuze urbane. Un
au tobuz urban Scania echipat cu sis -
tem hibrid de propulsie va intra în ope -
rarea de zi cu zi în Södertälje, înce -
pând cu luna iunie 2016. Într-una
dintre stațiile de pe traseu, se va afla
o stație de alimentare, în care auto -
buzul va putea să se reîncarce, în
doar 6-7 minute, cu suficientă energie
pentru a parcurge întregul traseu. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Operarea unor camioane grele
utilizând energie electrică în acest
mod asigură menținerea
flexibilității transportului, datorită
sistemului hibrid, în condițiile unei
reduceri de 80-90% a emisiilor
rezultate din consumul de
combustibili fosili.
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Conferința
transportatorilor
expres - a doua ediție
Kefren Expres în parteneriat cu Agenția Euromaidec Touring vor
realiza, în luna septembrie, cea de-a doua ediție a Conferinței
naționale a transportatorilor expres de marfă.

O rganizatorii au decis conti nua -
rea demersului început anul
trecut cu o nouă conferință

programată pentru 24 - 26 septembrie
2015, în aceeași locație - Hotel Termal
din Băile Felix. Ediția din acest an va
pune accent pe schimbările legislative
din spațiul intracomunitar, care afec -
tea ză direct transportatorii români,
urmând, în același timp, direcția în -
cepu tă în cadrul primei ediții de a pro -
fesionaliza segmentul expres de măr -
furi. Specialiștii invitați provin atât din
rândurile experților în probleme de
transport, cât și din cadrul autorităților
locale și comunitare, care vor putea
oferi lămuriri și soluții legale pentru
pro blemele concrete ale companiilor
par ticipante. Totodată, evenimentul va
include sesiuni de prezentare a celor
mai noi produse și servicii destinate
să faciliteze și să eficientizeze acti vi -
tatea de transport.

Platformă pentru
transportatorii
de 3,5 t
În perioada 26 - 27 septembrie

2014, s-a concretizat prima inițiativă
na  țională dedicată exclusiv seg men -
tu lui transportatorilor expres de măr -
furi. Conferința organizată la Băile
Felix în județul Bihor a reunit aproxi -
ma tiv 90 de participanți și 50 de com -
panii specializate în transportul de
marfă cu vehicule ușoare, până în 3,5
tone. Demersul a fost inițiat de către
Kefren Expres din dorința de a crea

o platformă de comunicare între trans -
por tatori și de a aborda în mod pro -
fe sionist provocările cu care se con -
fruntă un segment al pieței care nu
se bucură de multă atenție. Printre

be neficiile obținute de către cei pre -
zenți s-au numărat accesul la infor -
ma ţii relevante prezentate de experți
în transporturi, inter-relaţionarea cu
spe cialişti, colaboratori şi furnizori în
do meniu, primirea de oferte preferen -
ţia le din partea sponsorilor şi partene -
rilor.

Informații suplimentare despre eve -
niment și organizatori sunt dis po nibile
pe www.kefren.ro și www.euromaidec.ro.

Ligia OALA
events@euromaidec.ro

Cea de-a doua ediție a Conferinței
naționale a transportatorilor
expres va pune accent pe
schimbările legislative din spațiul
intracomunitar, urmărind în același
timp direcția începută în cadrul
primei ediții, de a profesionaliza
segmentul expres de mărfuri.

iunie 2015...................................................................................................................................................... 51

LL
OO

GG
IISS

TT
IICC

ĂĂ

AAccuurraatteețțee
șșii rraappiiddiittaattee
îînn pprroocceesseellee

iinntteeggrraattee



...................................................................................................................................................... iunie 201552

Ș
T

IR
I

NOI INVESTIŢII BOSCH
Grupul german Bosch va mai
investi 55 milioane de euro în
România, în special în
dezvoltarea sectorului de soluţii
de mobilitate, după cei 8 milioane
de euro investiţi pe plan local în
2014. „La Blaj, pe partea de
tehnologie auto, vom investi
aproximativ 40 milioane de euro
în următorii doi ani. Am primit şi
un ajutor de stat în luna aprilie şi
sperăm ca lucrurile să meargă la
fel de bine. Tot aici vom deschide
un centru de cercetare-dezvoltare
pentru soluţia de mobilitate”, a
declarat directorul general al
Robert Bosch SRL, Mihai Boldijar.

INSOLVENŢE ÎN
SCĂDERE

Numărul societăţilor intrate în
insolvenţă a scăzut, în primele 4

luni din an, cu 56,88%, comparativ
cu aceeaşi perioadă din 2014,
ajungând la 3.833 unităţi, potrivit
ONRC. Pe de altă parte, au fost
suspendate 5.955 de firme, faţă
de 6.361 în 2014 (-6,38%), şi
radiate 27.525 de firme, faţă de
28.437 (-3,21%). La dizolvări
numărul a crescut, cu 28,12%, la
7.696, faţă de 6.007 în aceeaşi
perioadă a anului trecut. În acelaşi
timp, au fost înmatriculate 39.775
persoane fizice şi juridice, cu
4,37% mai multe decât în ianuarie
- aprilie 2014.

TERMINAL CROSS-
DOCK DB SCHENKER
LOGISTICS ÎN
BUCUREŞTI

DB Schenker Logistics extinde şi
dezvoltă o nouă platformă cross-
dock în zona de Vest a
Bucureştiului, în Phoenix Logistic
Center, unde compania îşi
desfăşoară operaţiunile de
depozitare şi servicii logistice încă
din 2011. Locaţia asigură o
poziţionare strategică, cu acces
direct şi deschidere către şoseaua
de centură a oraşului. Doar în
zona Bucureşti compania

operează peste 24.000 mp, dintre
care 20.000 dedicaţi depozitării şi
serviciilor logistice, restul
reprezentând spaţii moderne de
birouri şi operaţiuni de cross-
docking. În plus, noul terminal
este echipat cu 10 rampe
hidraulice şi 2 porţi de acces
pentru vehicule utilitare, datorită
cărora manevrarea încărcăturilor
se realizează mai eficient. În
acelaşi terminal, DB Schenker
Logistics oferă soluţii de transport
şi depozitare cu temperatură
controlată. 

UPS, UN SFERT DE
VEAC ÎN ROMÂNIA

UPS aniversează 25 de ani de
prezenţă în România, perioadă în
care a sprijinit cu succes
companiile locale de toate
dimensiunile să se conecteze la
economia globală. Prezentă pe
piaţa locală încă din 1990,
compania este primul integrator
de servicii de logistică şi curierat
cu reprezentanţă în România, prin
intermediul contractorului de
servicii autorizat Romtrans. Din
2000, UPS a oferit servicii pe
piaţa locală prin intermediul
subsidiarei Trans Courier Service,
pe care a achiziţionat-o în 2008.
În prezent, compania are două
centre operaţionale în ţară, în
Otopeni şi în Timişoara, precum şi
un punct pentru logistică pe bază
de contract în Otopeni. Centrele
operaţionale UPS România se
conectează la reţeaua globală
UPS prin intermediul a două
zboruri zilnice dedicate între
aeroporturile Otopeni, respectiv
Timişoara, şi principalul centru
aerian european al UPS din
Köln/Bonn, Germania.

EXPORTURI ŞI
IMPORTURI MAI MARI

Exporturile FOB ale României
s-au cifrat la 17,78 miliarde de
euro în primele 4 luni ale anului,
consemnând o creştere de 5%
comparativ cu perioada similară a
anului trecut, în timp ce
importurile CIF au urcat cu 5,9%,
la 19,79 miliarde de euro, potrivit
datelor Institutului Naţional de
Statistică (INS). Însă deficitul
balanţei comerciale (FOB/CIF) s-a
majorat cu 255,5 milioane de
euro, până la 2,018 miliarde de
euro, comparativ cu perioada
corespunzătoare din anul
precedent.

Ponderi importante în structura
exporturilor şi importurilor sunt
deţinute de grupele de produse:
maşini şi echipamente de
transport (44,2% la export şi
36,7% la import) şi alte produse
manufacturate (33,3% la export şi
respectiv 31,4% la import).
Valoarea schimburilor
intracomunitare de bunuri (Intra-
UE28) în primele 4 luni a fost de
13,167 miliarde de euro la
expedieri şi de 15,285 miliarde de
euro la introduceri, reprezentând
74,1% din total exporturi şi 77,2%
din total importuri. Valoarea
schimburilor extracomunitare de
bunuri (Extra-UE28) a fost de
4,613 miliarde de euro la exporturi
şi de 4,514 miliarde de euro la
importuri, reprezentând 25,9% din
total exporturi şi 22,8% din total
importuri.

ÎNCHIRIEREA DE
BIROURI ÎN CREŞTERE

Închirierile de spaţii de birouri
reprezintă activitatea principală, în
acest moment, pe piaţa imobiliară.
În primul trimestru al anului a fost
înregistrată o creştere record, 33%

din cerinţe reprezentând locaţii noi,
nu relocări. Cererile au provenit de
la companii nou înfiinţate sau din
partea companiilor ce s-au
dezvoltat. „Acest procent
reprezintă de fapt creşterea reală a
pieţei şi reprezintă numărul de
metri pătraţi din clădirile noi
susţinând trendul de maturizare a
pieţei“, a arătat Mihai Păduroiu,
head of office agency CBRE
România. Cei mai importanţi clienţi
provin din industria IT&C, cu 37%
(peste 20.000 mp) din totalul
metrilor pătraţi tranzacţionaţi în
primul trimestru al acestui an, pe
locul doi situându-se industria
FMCG cu 20% din totalul de metri
pătraţi închiriaţi. Per total, rata de
neocupare a spaţiului de închiriat
în Bucureşti a înregistrat o
reducere importantă, de la 15% în
primul trimestru al anului 2014 la
13,3% în perioada similară a
acestui an.

P3, MUTARE DE SEDIU
P3 Logistic Parks şi-a mutat
sediul din Bucureşti într-un spaţiu
dublu, după extinderea echipei
locale şi pentru a fi mai aproape

de clienţii săi din parcul logistic P3
Bucharest. Aceasta este prima
investiţie a P3 pe piaţa
românească.
„Echipa din Bucureşti s-a mărit cu
încă 5 oameni şi vom continua
recrutările în 2015, pentru a
menţine acelaşi nivel ridicat al
serviciilor oferite clienţilor noştri,
pe tot parcursul dezvoltării
dinamice a P3 pe piaţa din
România”, a anunţat Cora Stolz,
Country Head P3 România.
La începutul acestui an, P3 a
achiziţionat de la compania CA
Immo cel mai mare parc logistic
din România. Parcul P3
Bucharest cuprinde 215.000 mp
de spaţii de depozitare, ocupate
în totalitate, plus 40 de hectare de
teren disponibil pentru noi
dezvoltări. P3 este un investitor
specializat, dezvoltator şi
manager de proprietăţi de
logistică în Europa. Având
activităţi în toată Europa,
portofoliul P3 cuprinde acum 141
de depozite, care totalizează 2,9
milioane mp de spaţii în nouă ţări
şi un portofoliu de terenuri cu
avize de urbanism care permit
dezvoltarea de noi spaţii, de peste
1,6 milioane mp.

CHEP, lider mondial în
reutilizarea prin închiriere a
paleţilor şi containerelor, a
inaugurat recent un nou
centru de servicii, la
Timişoara, menit să susţină
activitatea clienţilor săi din
partea de Vest a României. Cu
o capacitate de stocare de
10.000 paleţi, acesta asigură în
întregime necesarul de paleţi
al clienţilor din regiune. Pe
baza principiului de reutilizare
prin închiriere a paleţilor,
beneficiarii doar închiriază
paleţii necesari pentru
perioada în care au nevoie de
aceştia. Conversia la sistemul
CHEP presupune, în primul
rând, eliminarea activităţilor de
colectare, de inspectare şi
reparaţie a paleţilor, precum şi
reducerea riscului de refuz a
mărfii la recepţie şi a
penalităţilor aferente din
partea lanţurilor din comerţul
modern. Inspecţia paleţilor se
desfăşoară conform
standardelor de calitate CHEP,
dezvoltate în urma testelor

efectuate în centrul de
cercetare din Orlando, SUA.
Standardele garantează
integritatea structurală a
paleţilor, asigurând totodată
un nivel constant al calităţii. La
Timişoara se efectuează
momentan doar inspecţia, iar
toate reparaţiile necesare sunt
realizate la service centre-ul de
la Ploieşti. Din a doua parte a
anului 2015, CHEP va iniţia la
Timişoara şi procesul de
reparaţii. Primul service centre
CHEP în România a fost
deschis la Ploieşti în 2012 şi
are o suprafaţă interioară de
2.000 mp şi exterioară de
12.000 mp, numărând 27 de
angajaţi.

INAUGURARE CENTRU DE SERVICII CHEP

PUBLICITATE
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R omania Open Day 2015 este
primul eveniment de această
anvergură organizat de către

Axis în România, prilej de a prezenta
cele mai noi tehnologii şi produse de -
di cate supravegherii video de reţea.

Camerele Axis acoperă o gamă
lar gă de necesităţi, în portofoliul com -
pa niei aflându-se atât modele dedicate
supravegherii de exterior, în condiţii
cli matice severe, cât şi modele ce per -
mit o supraveghere discretă. Came -
re le oferă un număr ridicat de capa -
bi lităţi, precum HDTV, wide dynamic
ran ge, sensor infraroşu, şi integrează
teh nologii precum Lightfinder, care
per mite utilizatorilor să monitorizeze
chiar şi în cele mai dificile condiţii de
ilu minare. Dar nu numai atât. Prin in -
ter mediul soluțiilor oferite de către
Axis, un operator logistic sau un re -
tai ler își poate eficientiza activitatea
și poate obține informații utile inclusiv
pentru activitățile de marketing și
vânzări.

Soluții pentru orice
necesitate
„Cererea pentru soluţii de suprave -

ghere video performante a crescut
semnificativ în România pentru toate
ver ticalele de business pentru care
Axis dezvoltă soluţii: retail, transport,
bănci, supraveghere stradală, indus -
trie, educaţie, infrastructură şi sector
pu blic”, a declarat Bogdan Gavril,
repre zentant Axis România. 

În cadrul evenimentului, Bogdan
Gavril a demonstrat atât capabilităţile
ca merelor Axis, cât şi funcţionalităţile

celor mai noi şi performante tehnologii,
precum Axis Zipstream. 

„Beneficiul major al noii tehnologii
Axis Zipstream este că reduce cap  aci -
tatea de stocare şi lăţimea de bandă
necesare aplicațiilor de supraveghere
video cu peste 50%. Tehnologia este
per fect compatibilă cu standardele de
com presie H.264 și poate fi folosită
cu cele mai noi camere Axis și cu apli -
cații software de video management
fără investiții suplimentare”, a com -
ple tat Bogdan Gavril. 

Tehnologia Axis Zipstream ana li -
zează și optimizează transmisia de la
camerele de rețea în timp real. Sce -
nele care conțin detalii interesante
sunt înregistrate la o calitate și re zolu -
ție maxime, iar alte imagini sunt opti -
mizate pentru a face posibilă redu ce -
rea necesarului de lățime de bandă şi
stocare.

Detalii... logistice
În acest context, unul dintre dome -

ni ile în care detaliile prezintă o impor -
tanță deosebită este cel logistic. Cele
mai mari dificultăți apar în momentul
în care se ivesc reclamații în privința
unui colet care a fost avariat sau pier -
dut, situație în care trebuie să se de -

pis teze exact ce s-a întâmplat. Soluția
clasică este gândită tot cu implicarea
unui sistem de supraveghere, însă
apa re dificultatea inspectării unui con -
ți nut video foarte mare, procesul de -
ve nind unul de durată. 

„Axis, împreună cu partenerii ADP
(Ap plication Development Partners),
au construit soluții care să poată oferi
un conținut video specific domeniului
lo gistic și să diminueze intervalul de
căutare”, spune Bogdan Gavril. Pentru
de pozite, Axis a dezvoltat produse
care oferă atât o perspectivă globală,
cât și de detaliu. Este vorba despre o
cameră care reunește cinci senzori
de imagine într-un singur produs. În
mo mentul în care apare un eveniment
sau operatorul este interesat de o
anumită zonă, poate primi informația
de care are nevoie cu un simplu click.
Fluxul prin care trec coletele poate fi
în registrat și monitorizat în detaliu,
prin intermediul unei platforme soft -
ware dezvoltată de către un partener
Axis, ce oferă informații meta-data,
care sunt adăugate conținutului video.
Orice fel de eveniment este căutat în
baza de date, pe baza unor identi fi -
ca tori, cum ar fi codul de pe colet sau
in formația care a fost scanată cu citi -
torul de cod de bare, și poate fi regăsit
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Axis Open Day 2015

Tehnologie pentru
securitate și performanță
Axis Communications, lider mondial în dezvoltarea de camere
video de supraveghere, a organizat, la jumătatea lunii mai, Axis
Romania Open Day 2015. Evenimentul a avut loc în Bucureşti şi a
reunit reprezentanţi ai celor mai importanţi integratori şi reselleri
de sisteme de supraveghere.

în câteva secunde pe platforma WMS.
Astfel, orice eventuală problemă este
identificată rapid, dar nu numai atât.
Sistemul permite analiza tuturor com -
ponentelor, de la resursele umane, la
folosirea utilajelor, ceea ce conduce
la un grad mai mare de eficientizare
a activității.

Nu numai la interior...
Dar în momentul în care vorbim

despre activitățile logistice, trebuie să
ne preocupe și ce se întâmplă în ex -
te riorul clădirii. Spre exemplu, una din -
tre cele mai expuse zone este parca -
rea. „Pentru aceasta, promovăm mult
sistemele de supraveghere care includ
atât camere convenționale, cât și ca -
mere termice - modele ce nu sunt de -
pendente de lumină. Camerele cu ter -

moviziune asigură o pază perimetrală
eficientă, oferind un nivel de detecție
avansat. O altă funcționalitate este
po sibilitatea instalării de aplicații inteli -
gente în cameră. Aici mă refer, de
exem plu, la modulul de „crossline de -
tec tion”, care creează un gard virtual;
în momentul în care cineva îl traver -
sea ză, camera generează o alarmă
în mod automat”, explică Bogdan
Gavril. De asemenea, reprezentantul
Axis adaugă faptul că nici camioanele
nu au fost uitate: sunt disponibile so -
luții de supraveghere cu camere fron -
tale, laterale și posterioare, pentru un
grad înalt de securitate a transpor -
turilor.

Instrumente
de marketing
După cum am amintit, un alt do -

me niu important vizat de către Axis
este cel al retailerilor. „Pentru noi cel
mai mult contează necesitățile clien -

tu lui, care sunt problemele cu care se
confruntă și ce soluţie i se potriveşte”,
ne-a declarat Aleksey Mayorov, Busi -
ness Development Manager Retail
Sec tor Axis Communications, cu oca -
zia evenimentului din București. 

Camerele de supraveghere Axis
pot fi folosite atât pentru utilizările cla -
si ce, cum ar fi surprinderea hoților sau
di mi nuarea pagubelor, dar, de ase -
menea, şi pentru acţiuni precum
numă rarea persoanelor care sunt inte -
re sate de unele zone, maparea zo -
nelor de interes, analiza compor ta -
men tului clienților. Aceste informații
sunt esențiale diferitelor departa men -
te, cum ar fi cel de marketing, de
vânzări sau cel operațional. Datele se
colectează automat și pot fi trimise
sub forma unor rapoarte. Clientul
poate primi aceste informații în timp
real sau cu regularitatea dorită (pe
oră, pe zi, pe săptămână etc) și poate
realiza comparații. 

„Recent, clienții au început să
solicite din ce în ce mai mult aceste
ser vicii. Este un trend crescător în do -
meniul retail-ului. Oamenii au început
să înțeleagă, printre altele, cum pot să
își calculeze amortizarea investiției
prin intermediul acestui sistem. De
exem plu, unii dintre ei, cu elementele
ana litice instalate, și-au crescut vân -
ză rile cu 20% într-o singură lună. Am
avut un caz în care, pe baza informa -
ți ilor din sistem, clienții au rearanjat
poziția rafturilor din magazin, pentru
un flux mai bun de cumpărători și o
vi zibilitate mai bună asupra mărfii”, a
concluzionat Aleksey Mayorov.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Tehnologia Axis Zipstream
analizează și optimizează
transmisia de la camerele de rețea
în timp real. Scenele care conțin
detalii interesante sunt înregistrate
la o calitate și rezoluție maxime,
imaginile de fundal și elementele
statice au un grad de compresie
ridicat, ceea ce conduce la o
reducere a necesarului de date
stocate cu 50%.

Bogdan Gavril

Axis a dezvoltat o cameră cu cinci
senzori de imagine care
monitorizează suprafețe de până la
20.000 mp. Avantajul este că ai
atât o perspectivă globală, cât și
imagini detaliate din zonele de
interes.



P roiectul reprezintă una dintre
po veștile de succes privind co -
la borarea dintre doi produ că -

tori aflați în competiție pe piață, efor -
tu rile acestora fiind sprijinite de către
furnizorul de servicii logistice STEF și
de către doi administratori neutri,
BABM (Asociația Belgiano-Luxem bur -
ghe ză pentru Producători de Marcă)
și TRI-VIZOR. 

În afară de Medalia de Aur ELA,
acest proiect a mai câștigat și Premiul
1 al Juriului pentru „Cel mai bun pro -
iect de colaborare pe orizontală” în
ca drul conferinței „Collaborative Con -
cepts for Co-modality” și Trofeul pentru
Supply Chain Audience 2014. 

Servicii „la pachet”
În cadrul acestui proiect, Nestle și

PepsiCo și-au reunit activitățile de de -
po zitare, împachetare și distribuție a
produselor lor proaspete și refrigerate
către clienții de retail din Belgia și Lu -
xemburg. Ca furnizor comun de ser -
vicii logistice, a fost selectat operatorul
STEF. BABM a acționat ca inițiator și
a delegat compania TRI-VIZOR ca
administrator și mediator legal pentru
a asigura respectarea prevederilor
anti-trust și neutralitatea colaborării
orizontale între cei doi competitori.
Prin consolidarea, echilibrarea și sin -
cro nizarea încărcăturilor parțiale ale
Nest le și PepsiCo în cadrul unor trans -
por turi de tip „camion complet”, coo -
pe rarea generează importante eco -
nomii din punct de vedere al costurilor
și reduceri ale emisiilor de CO2. 

Provocări și
răspunsuri pe măsură
Producătorii din domeniul FMCG

au, de obicei, fluxuri logistice de tip
LTL (mai puțin de un camion complet)
către principalii clienți, în special centre
de vânzare cu amănuntul. Cum mulți
dintre acești producători deservesc
ace leași centre de retail, colaborarea
ori zontală pare a fi o opțiune inte re -

san tă. După ce câteva încercări ale al -
tor companii din piață n-au avut suc -
ce sul scontat, proiectul despre care
dis cutăm a debutat în anul 2010, când
BABM a desemnat compania TRI-
VIZOR ca administrator neutru. Ope -
ra țiunile comune Nestle și PepsiCo
au început în al doilea trimestru al
anului 2012.

O problemă foarte importantă a
re prezentat-o conformitatea cu legile
anti-trust. Nestle și PepsiCo fiind com -
pe titori, aspecte precum detaliile pri -
vind costurile sau informațiile privind
livrările nu puteau fi împărtășite celor
două părți. Procesul a fost monitorizat
îndeaproape de către un reprezentant
legal specializat extern, precum și de
către departamentele juridice din ca -
drul PepsiCo și Nestle. 

În cadrul depozitului său sub tem -
pe ratură controlată din Saintes (Bru -
xelles), STEF operează în prezent 220

SKU și 21.000 t de mărfuri combinate
pentru parteneriatul Nestle-PepsiCo.
Sunt deserviți 112 clienți, cu 20% adre -
se de livrare comune. Acești clienți
co muni reprezintă 90% din volumul
total de livrări. 

Pentru a crea mai multe astfel de
si nergii, următorul pas va fi trans for -
marea acestui parteneriat într-un clus -
ter cu acces liber pentru activitatea
de depozitare și distribuție de produse
proaspete și refrigerate, la care vor fi
invitați să participe producători sau
expeditori compatibili. O dată ce un
astfel de cluster va fi pus la punct cu
suc ces, intenția este de a crea un
efect de „bulgăre de zăpadă”, pentru
a atrage și mai mulți parteneri sau vo -
lume, în avantajul tuturor. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Un proiect de aur
Colaborare între competitori
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L a aniversarea celor 10 ani de
ac tivitate, au participat Luc Na -
dal, Președintele Consiliului de

administrație GEFCO, Pierre-Jean
Lorrain, Director pentru regiunea Eu -
ro pa Centrală, Balcani și Orientul Mij -
lociu, Jérôme Chevrolet, Area Mana -
ger Balcani și Director general al
GEFCO România și Bulgaria.

Decada GEFCO
De la inaugurarea în 2005, filiala

lo cală a Grupului GEFCO a crescut
con stant. După numai un an de pre -
zen ță în România, compania a reușit
să își dubleze cifra de afaceri de la 5,2
m ilioane de euro în 2006 la 11,9 mi -
li oa ne euro în 2007, iar numărul de sa -
la riați de la 16 la 34, ajungând ca în
2014, GEFCO România să numere
106 angajaţi. Compania este un ju că -
tor foarte important pe piața de lo gis -
tică, după cifra de afaceri, dar şi unul
din tre cei mai importanţi furnizori pen -
tru industria auto locală, oferind o ex -
per tiză 360° în managementul lanțului
de aprovizionare pentru cei peste 300
de clienţi. „Subsidiara din România
con tinuă să crească în fiecare an,
într-un mediu în continuă schimbare
și plin de provocări. GEFCO România
este al doilea cel mai mare operator
logistic de pe piață și dezvoltă în mod
con stant soluţii inovative şi com pe ti -
tive, bazându-se pe o expertiză solidă
şi îndelungată în domeniul logisticii
au to şi o cunoaştere profundă a sec -

toa  relor industriale strategice, cum ar
fi electrocasnicele şi electronicele. So -
luţiile noastre multimodale includ utili -
za rea celor 8 platforme existente la
nivel naţional, precum şi accesul direct
la Marea Neagră prin portul Con stan -
ţa, ce conferă clienţilor şi partenerilor
noştri variante strategice pentru dez -
voltarea comerţului maritim“, a de cla -
rat Jérôme Chevrolet.

Cifre bune anul are
În 2014, activitatea de Logistică

pen tru Vehicule Finite (FVL), com -
petența de bază a GEFCO a raportat
o creștere importantă, compania din
România transportând 155.000 de

vehicule finite. Linia de business FVL
se adresează producătorilor auto, pre -
cum și importatorilor și distribuitorilor,
oferind o gamă largă de soluții, de la
sche me de transport simple la soluții
mul timodale de optimizare. Creșterea
afacerii în 2014 este, de asemenea,
un rezultat al proiectelor logistice inte -
gr ate dezvoltate pentru clienţii inter -
na ţionali. Pentru GEFCO România,
2014 a însemnat și o oportunitate de
a-și consolida poziția între liderii pieței
și statutul de partener de încredere.
Jérôme Chevrolet, recent numit în
func ția de director general al filialei
din România, îşi propune să menţină
ritmul de creștere în 2015, promovând
România ca un hub regional. GEFCO
România este poziţionată între estul
şi vestul Europei, în imediata veci nă -
tate a Balcanilor şi Orientului Mijlociu
şi beneficiază de reţeaua interna ţio -
nală a GEFCO. Pentru perioada ur -
mă toare, Grupul are în plan extinderea
în regiune, prin deschiderea unor noi
filiale în Grecia şi Serbia, dar și o creș -
tere de 15% pentru market clients,
dez voltarea afacerii în și cu zona 1520
(Ru sia, Ucraina, Statele Baltice, Ka -
zah stan) și concentrarea pe serviciile
de Overseas (transport maritim și ae -
rian) și logistică, precum și ambalaje
reu tilizabile.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

GEFCO a aniversat 10 ani
de activitate în România
GEFCO România a sărbătorit un deceniu de activitate ca furnizor
de servicii logistice, fiind una dintre cele mai importante prezențe
pe piața românească. Pentru anul 2014, compania a raportat o
cifră de afaceri de 52 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o
creștere de 10 ori față de 2005, primul an al GEFCO în România, și
cu 10% mai mult față de 2013. 

Nestle
- Cifră totală de afaceri: 91,6 mld

CHF
- 197 țări
- 442 fabrici
- În Belgia și Luxemburg: 550 mil.

EUR, 40 mărci, 1 fabrică
- Mărci: Nespresso, Nestle,

Nescafe, Movenick, Herta,
Nesquick, Purina, One, Beneful,
Felix, Valvert, Gourmet, Friskies,
S. Pelegrino, Vittel, Perrier,
Maggi, KitKat, Smarties, Lion,
Fitness etc

PepsiCo
- Cifră totală de afaceri: 66 mld

USD
- 200 țări
- 285.000 angajați
- În Belgia și Luxemburg: 220 mil.

EUR, 14 mărci, 900 angajați, 2
fabrici

- Mărci: Pepsi, Pepsi Max, 7UP,
Mountain Dew, Gatorade,
Tropicana, Lay's, Duyvis, Doritos,
Looza, Snacks a Jacks, Alvalle,
Quaker

Mecanismul de
împărțire a
beneficiilor

Beneficiul rezultat din transportul
cu un singur camion este alocat
producătorilor în funcție de
volumul pus la comun.
Exemplu: livrarea a 20 de paleți
într-o singură locație
Compania A: 8 paleți
Compania B: 12 paleți
Câștig = 100 EUR
Cum se împart banii:
Compania A: 100 x 8/20 = 40 EUR
Compania B: 100 x 12/20 = 60 EUR

Pierre-Jean Lorrain, Director pentru regiunea
Europa Centrală, Balcani și Orientul Mijlociu: 

„GEFCO România generează 7% din cifra de afaceri regională. Dinamismul,
alături de avantajele sale strategice, cum ar fi localizarea, au ajutat filiala să
obțină aceste rezultate pozitive. Există un potențial semnificativ de creștere
în regiune. GEFCO România este o zonă care s-a dezvoltat puternic și rapid,
cifra de afaceri fiind impresionantă. În continuare, avem așteptări mari, de
creștere anuală cu 12-15% pentru următoarea perioadă. Chiar dacă punctul
nostru forte este industria automotive, așteptăm în continuare creșteri atât
aici, cât și pe alte segmente. În România, se poate observa dorința oamenilor
de dezvoltare, dar ne lovim și de unele probleme, precum infrastructura, care
este cel mai mare hop în dezvoltarea României la nivelul Cehiei sau al
Slovaciei. Pentru GEFCO România, avem în plan extinderea capacității de
transport pentru automotive, atât cu vehicule grele, cât și prin asigurarea
unui transport feroviar către Constanța și către țările din Vest, aceasta fiind o
alternativă foarte bună pentru noi."

Luc Nadal (centru), Pierre-Jean Lorrain (dreapta) 
și Jérôme Chevrolet (stânga).

După cum subliniam în numărul anterior, Asociaţia Europeană de
Logistică (ELA) a organizat, pe 22 aprilie, la Bruxelles, un
eveniment devenit deja tradiție, prin care premiază, în fiecare an,
cele mai interesante proiecte europene din domeniul logisticii şi
cei mai buni profesionişti din domeniu. „European Gold Medal in
Logistics & Supply Chain 2015” i-a revenit proiectului de „Creare a
unei comunități de colaborare orizontală pentru distribuția de
alimente proaspete și refrigerate între PepsiCo și Nestle”.
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Ziua Cargo: Despre ce
investiţii noi putem vorbi
în 2015?
Dana Bordei: Federal Mogul a

decis să realizeze o investiţie nouă în
Plo ieşti. Este vorba despre o facilitate
de producţie pentru ştergătoare de ma -
şini, cu o suprafaţă de 14.500 mp, într-o
clădire închiriată de la WDP. Vor an -
ga ja iniţial 400 de oameni, pentru ca,
ulterior, numărul lor să se extindă la
700. De asemenea, furnizorul de echi -
pa mente electronice Kimball Elec tro -
nics a demarat o investiţie la Timi şoa -
 ra. Fabrica va fi localizată într-o clă  dire
proprie, care va fi construită de către
dezvoltatorul Helios Phoenix. Leoni
creşte la Bistriţa iar în Turda va in vesti
un producător care realizează com -
ponente pentru industria aero spa ţială,
în timp ce Eurocopter se extinde la
Bra şov. De asemenea, în Sibiu, se va

rea liza primul parc industial con struit de
către un dezvoltator, cu oca zia unei
tranzacţii imobiliare. Dacă rea lizaţi o
analiză a listei companiilor din industria
auto, veţi vedea că toate se extind. Nu
cred că există produ că tor care să nu
fie implicat într-un astfel de proces.

Mai este loc în Timişoara
pentru investitori?
Da, dar nu pentru investiţii mari în

producţie. Poate fi accesată forţa de
muncă pentru o facilitate care an ga -
jea ză 2-300 de persoane, însă nu
pentru una unde cifra ajunge la 3.000.
Astfel de investitori migrează astăzi
către alte zone. 

Spre ce alte zone încep să
se uite investitorii?
Am avut, spre exemplu, cerere

pen tru Craiova, în condiţiile în care
aceas tă zonă nu a adunat, aşa cum
a adunat Piteştiul, furnizori pentru in -
dus tria auto. Dacă te uiţi pe hartă, in -
ves tiţiile încep să migreze în oraşele
ală turate Timişoarei, Aradului şi Ora -
dei, în condiţiile în care managementul
ră mâne în zonele în care s-au făcut
in vestiţiile iniţiale. De exemplu, com -
paniile multinaţionale vizează oraşe
precum Lugoj, Caraş-Severin, Hune -
doa ra sau zone din judeţul Gorj. Avem
un client care a decis să investească
la Târgu Jiu. A ales această locaţie
da torită disponibilităţii forţei de muncă.
Forţa de muncă este principalul criteriu
pe care îl iau în considerare în acest
mo ment investitorii. Angajatorii foarte
mari aleg distanţe decente pentru in -
vestiţii noi faţă de locaţia unde este
sta bilită conducerea, precum Yazaki,
care a optat pentru Brăila datorită bu -
ne lor conexiuni logistice și a dis po ni -
bilității forței de muncă. 

Pe hartă se vede foarte clar ten -
din ţa investitorilor.

Ţinând cont de importanţa
disponibilităţii forţei de
muncă, interesul pentru
Moldova este în creștere?
Da şi nu. Sunt multe companii de

out sourcing, care nu fac logistică sau
pro ducţie, care aleg Iaşiul, dar, deo -
cam dată, nu avem autostradă, iar
curse le spre Vest din Moldova nu pot
fi efi cientizate. Nimeni nu trece cu ve -
hiculele grele prin Pasul Prislop, iar în
condiţiile actuale de infrastructură,
pentru a se putea ieşi din ţară, este
ne cesară o zi în plus. Atâta timp cât
ora şele din Transilvania şi chiar din
sudul României vor avea disponi bi li -
ta te de forţă de muncă, întâi acestea
se vor umple. Abia apoi se vor uita in -
vestitorii către Moldova.

Cum este privit
Bucureştiul?
În Bucureşti, se dezvoltă investitorii

existenţi. Chiar dacă nu putem vorbi
despre mulţi clienţi noi, aproape toţi
marii angajatori cresc în prezent. A -
vem în derulare contracte cu clienţi e -
xistenţi care îşi majorează supra fe ţele.

Dar Constanţa?
Practic, nu există cereri ale unor

com panii de logistică privind Con stan -
ţa. Singurii interesaţi sunt marii cerea -
lieri.

Vă aşteptaţi ca interesul
investitorilor să vizeze, şi
în următorii ani, cu
preponderență industria
auto?
În opinia mea, producţia va fi majo -

ri tar auto, dar au început să fie vizate
şi alte industrii, precum cea aero spa -
ţială. Disponibilitatea forţei de muncă
este astăzi determinantă. Vorbim
despre o forţă de muncă relativ brută,
angajaţii fiind instruiţi pe loc. Dacă,
însă, forţa de muncă nu va deveni mai
sofisticată în timp, nu se va specializa,
vom pierde pentru că, pe lângă pro -
duc ţia care se mută din Europa de
Vest (ce presupune costuri foarte
mari), există producţie care se tran s -
feră din Europa de Est către Europa
de Est. Se păstrează în vechile locaţii
pro duse cu valoare adăugată mai
mare pentru ca, în România, de exem -
plu, să producă elemente mai ieftine. 

Va creşte, în următoarea
perioadă, interesul pentru
investiţii în România?
A crescut şi cred că va continua

să crească. Dacă economia va ră mâ -
ne în această zonă, în care se stabi -
liz ează, interesul pentru România se
va majora cu siguranţă. Sunt multe

com panii germane care vin în Ro -
mânia, apreciind faptul că este o piaţă
care nu are foarte multe sindicate,
precum în alte ţări. Investitorii fug de
sin di cate. Dacă nu vor exista turbu len -
ţe majore, anul acesta va fi mult mai
bun decât anul trecut, mai ales în con -
diţiile în care perioadele de analiză
pen tru luarea deciziilor s-au micşorat
deja semnificativ, ajungând sub 1 an.

Cred că, o dată ce producţia va
creş te, va veni vremea logisticienilor să
intre în scenă, pentru că respec ti ve le
volume vor trebui „plimbate” de cine va. 

Astăzi, cele mai multe spaţii indus -
tri ale sunt „build to suit”, în condiţiile
în care rata de neocupare a scăzut
foar te mult, ajungând, de exemplu,
sub 7-8% în Bucureşti. În acest mo -
ment, nu poţi închiria în zona Bucu -
reş tiului 10.000 mp de pe o zi pe alta.
În viitor însă, centrele logistice nu vor
mai fi atât de centralizate pe Bucureşti,
ci vor urma producţia. Vom regăsi cen -
tre de genul celor din Capitală şi în
celelalte zone ale ţării. 

Ce se întâmplă cu chiriile?
Având în vedere că nu se con stru -

ieşte nimic speculativ, chiriile vor
rămâne, în cel mai bun caz, la nivelul
la care sunt acum, dar există şi va -
rian ta să crească uşor în anumite zo -
ne, în funcţie de cerere. Avantajul este
că piaţa ştie că nu se mai construieşte
speculativ şi se pregăteşte din timp. 

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

România este, în prezent, foarte interesantă, mai ales pentru
investitorii care activează în industria componentelor auto. Timpul
de analiză pentru demararea construcţiei unei noi fabrici s-a redus,
iar perioada curentă marchează încheierea mai multor contracte
care vizează facilităţi de producţie în România... viitorii clienţi ai
companiilor de logistică şi transport. Despre direcţiile din care ar
putea veni în viitor cererile pentru sectoarele de transport şi
logistică, am stat de vorbă cu Dana Bordei, Head of Industrial
Agency CBRE Romania.

Clienţi noi,
la linia de start

Dana
Bordei
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- după livrarea efectivă la bene fi -
ciari, șoferii returnează documentele
confirmate iar acestea sunt scanate
(soluție automatizată pe bază de co -
duri de bare) și salvate în TMS pentru
a fi accesate online de clienți.

La o cantitate de peste 2000 ship -
ment-uri zilnic, acuratețea și viteza

sis te melor este crucială; există peste
100 de utilizatori conectați simultan în
am be le sisteme, care procesează, pla -
ni fică și înregistrează comenzi, iar cos -
tu rile erorilor pot fi importante, drept
urma re a curatețea nu oferă doar rapi -
ditate în decizii, ci salvează și costuri
nedorite. 

Colaborarea celor două sisteme
poate reprezenta cheia cooperării între
departamente diferite ale aceleiași
com panii, rezultatul fiind satisfacția
clien ților și optimizarea costurilor prin
consolidare. Nivelul de interfațare și
transparența informației determină
ges t ionarea unui volum foarte mare
de expediții, cu o echipă optimizată.

Paul NIŢĂ
Logistics Director KLG Europe Logistics

p.nita@ro.klgeurope.com
Daniel RADU

National Distribution Director 
KLG Europe Logistics

d.radu@ro.klgeurope.com

K LG a înțeles, prin investiții în
sistemele sale, că va optimiza
costurile clienților săi, care vor

avea parte de o evidență clară și control
al comenzilor. Soluțiile folosite aco peră
integral particularitățile pro ce se lor de
depozit și de transport fur ni zând, într-
un final, acuratețe și ra pi ditate.

TMS-ul permite vizualizarea indi vi -
duală a fiecărui detaliu de transport (lo -
cație, orar de descărcare, tipul de ma -
șină necesar descărcării în bune
con  diții, detalii privind clasele ADR), cât
și vizualizarea tuturor partidelor de mar -
fă de livrat într-o anumită zonă, într-un
interval de timp. Aceste facilități per mit
planificarea zilnică a mai mult de 2000
de shipment-uri cu o echipă for mată
din șase coordonatori de trans port. 

Cheia succesului
Arhitectura construcției interfeței

între cele două sisteme este una foar -
te complexă, care implică multe mesa -
je, multe actualizări ale stărilor comen -

zi lor, statusuri și multe chei de ve ri fi -
care/transformare. Targetul in ter feței
este acela de a furniza informații co -
rec te, în timp real, tuturor părților im -
plicate, mai exact:

- coordonatorii de activitate din de -
p o zit (utilizatori WMS) care orga ni zea -
ză echipele de oameni (pickeri, sti -
vuitoriști, manipulanți, gestionari etc);

- coordonatorii de transport (plan -
neri) care organizează camioanele
pen tru colectare/tranzit/distribuție na -
țio nală sau europeană;

- toate HUB-urile implicate în tra -
se ele mărfurilor, astfel încât să poată
orga niza activități de descăr ca re/încăr -
ca re rapidă;

- clientul care primește update-uri la
fiecare moment important în par cur sul
comenzii (încărcare, tranzit, li vra re la
beneficiar) și documentele con firmate.

Colaborarea între cele două sis -
te me devine crucială atunci când can -
titatea de informații este suficient de
mare, iar timpul de procesare/livrare

este foarte scurt. În activitatea zilnică,
se întâlnesc următoarele situații:

- comenzile clienților sunt recep -
țio nate în ambele sisteme în funcție
de localizarea stocului: în cazul în care
stocul este prezent în depozitele KLG,
mesajul este preluat de WMS, iar în
caz contrar mesajul este preluat de
TMS;

- sistemele comunică imediat între
ele, astfel încât coordonatorii de acti -
vi tate și plannerii să analizeze aceleași
in formații/volume;

- pentru a fi puse împreună, este
ne cesară identificarea unor chei co -
mune și transformarea informației din -
tr-un sistem într-altul în cel mai scurt
timp posibil (mai puțin de o secundă).
Ambele sisteme folosesc principii re -
la tiv similare, însă rezultanta fiecăreia
este diferită: WMS-ul gestionează arti -
cole, calculează cu o acuratețe de
peste 95% spațiul ocupat în camion
și transmite informația TMS-ului, care
determină data de livrare, în funcție de
zonă și de tipul de serviciu solicitat de
client (livrare standard sau expres); 

- fiecare comandă începută în
depozit (WMS) este transmisă către
TMS și fiecare comandă planificată
(în TMS) este transmisă către WMS
- în acest fel, fiecare departament este
informat despre statusul comenzii res -
pec tive, ușurând accesul la informații;

- după prezentarea camionului la
în cărcare și începerea efectivă a în -
cărc ării, toate mărfurile încărcate sunt
scanate, iar planerii și colegii din
HUB-uri primesc informația în timp
real (modulul de cross dock scanning)
astfel încât, la sosirea camioanelor de
linie (hub-hub), procesul de descăr -
ca re/încărcare să dureze cât mai puțin
- fiecare scanare schimbă statusul
mărfurilor pe portalul de track & trace,
astfel încât clientul va cunoaște întot -
deauna ultima poziție a mărfurilor sale;

Multe companii folosesc WMS pentru depozitele lor, însă nu s-au
concentrat foarte mult și în gestionarea transporturilor, preferând
externalizarea acestora. Transportatorii folosesc în mare parte
sisteme de management al flotelor de camioane și nu caută să
optimizeze costurile logistice integrate (depozitare și transport).
Operatorii logistici, care acoperă integral lanțul logistic,
gestionează în totalitate produsele, de la pregătirea mărfurilor
până la preluarea documentelor de livrare confirmate de clienți.
Pentru aceasta, folosirea unei structuri compuse din WMS și TMS
devine obligatorie.

WMS și TMS
Acuratețe și rapiditate
în procesele integrate

Colaborare 
WMS-TMS

Sistemele WMS și TMS
implementate de KLG permit
urmărirea într-un mod transparent
a KPI-urilor agreați cu clienții și au
o contribuție însemnată în
respectarea acestora. De
asemenea, clienții au acces în timp
real la informații, până în acest
moment fiind dezvoltate soluții și
pentru cele mai exigente solicitări.

Paul Niță și Daniel Radu, artizanii colaborării WMS-TMS în cadrul KLG. 



ge ment - a reieșit că 50,35% dintre
ace știa con sideră că aroganța este
tră sătura de comportament cea mai
preg nantă în cazul liderilor care con -
duc către alie na rea echipei și non-
pro ductivitatea acesteia. 

Aroganța, din perspectiva leader -
shipu lui organizațional, poate fi definită
drept credința oarbă în propriile opinii.
Unul dintre cele mai dificile lucruri este
să păstrezi echilibrul între încredere în
sine și prea multă încredere în sine.
Două fețe ale aceleiași monede: un lider
de succes trebuie să aibă încre de re în
propriile abilități, în timp ce un lider care
eșuează a avut cel mai po sibil prea
multă încredere în sine. E o graniță
foarte fină aici, până ca aro gan ța să
ducă la eșec, un lider poate fi văzut ca
extrem de încrezător în pro priile forțe.

Aroganța va opera într-un mod
sub til la început, însă trebuie iden ti fi -
cată și conștientizată pentru a-i putea
contracara efectele negative, atât de
distructive în mediul de business. Cele
mai cunoscute efecte negative ale aro -
ganței sunt: capacitatea scăzută de
învățare, refuzul repetat de a fi res -
pon sabil, rezistența la schimbare, in -
ca pacitatea de a-și recunoaște pro -
pri ile limite și rezistența la feedback.
Li derii aroganți cred că ei fac totul
bine. Nu își văd defectele și devin pe -
ri culoși pentru ei înșiși, dar și pentru
ceilalți. Managerii care cred că le știu
pe toate, care cred că pot gestiona
orice situație și se grăbesc să ia decizii
în domenii în care au puțină expe rien -
ță sau chiar deloc, ajung într-un final
să creeze probleme extraordinar de

gra ve atât pentru ei, cât și pentru or -
ga nizație.

Aroganța ajunge să distrugă ca riera
managerilor pentru că nu sunt dis puși
să recunoască și să con știen tizeze că
această trăsătură îi face mai puțin
eficienți decât ar trebui să fie. 

Primul pas în vederea detoxifierii
orga nizațiilor începe cu auto con știen -
ti zarea. După autoconștientizare, în -
ce pe partea grea, și anume schim ba -
rea comportamentală, preferabil cu
aj u torul coaching-ului. Însă aceasta
ră mâne singura cale în care putem
scă dea nivelul de toxicitate la locul de
mun că. 

Cristi MIHAI
Head of Psychology Department 

HART Consulting
cristi.mihai@hart.ro
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M ediul de afaceri occidental
este sursa prolifică de po -
vești cu lideri toxici, expuse

în spațiul public. Din anii 80 încoace,
se vorbește intens în mediul orga ni -
za țional de factorii comportamentali
de raianți, mai ales la vârful com pa ni -
ilor. Să ne imaginăm, spre exemplu,
în crederea în forțele proprii ca și ele -
ment pozitiv și important pentru un
lider. Când această încredere în sine
se transformă în aroganță, narcisism,
efectele sunt nocive. Iar când aceste
ten dințe comportamentale exagerate
sunt neconștientizate și necontrolate,
con secințele asupra eficienței în busi -
ness sunt de-a dreptul catastrofale.
Avem de a face cu lideri care nu mai
sunt capabili să învețe din propriile
gre șeli, care nu și le mai asumă, care
gă sesc mereu vina în alții, care nu pot
for ma coaliții și echipe în jurul lor și
care, în cele din urmă, eșuează. Astfel
de comportamente sunt numite com -
por tamente toxice. Studiile pionier în
acest sens au fost cele conduse de
către Center for Creative Leadership
și Hogan Assessments. Acestea au
de monstrat că există un set de 11 tră -
să turi de personalitate ce pot apărea
în situații de stres, presiune, oboseală,
care afectează negativ abilitatea de
a colabora cu ceilalți și, mai ales, cu
echipa din subordine.

În cadrul acestui articol, vom dis -
cu ta pe larg despre primul din cele 11
com portamante toxice: aroganța.

Managerii atotștiutori
sau despre aroganța
în leadership
Sunt geniali, sunt persoane cu o

in te ligență sclipitoare, cu o educație
mult peste medie, carismatici, intuitivi,

cu o energie de nestăvilit, sunt în po -
ziții de putere, manageri executivi,
CEO, admirați, invidiați. Totuși, unii
din tre ei au reușit să înregistreze cele
mai spectaculoase eșecuri. Care sunt
factorii care i-au condus către cădere? 

Într-un studiu realizat în 2012 de
HART în România pe un eșantion de
284 de respondenți, cu media de
vârstă de 34 ani și care ocupă poziții
di fe ri te - de la entry level la top mana -

Am ajuns să petrecem la birou cea mai mare parte dintr-o zi. Destul
de ironic, dacă ne gândim la previziunile futurologilor de la mijlocul
secolului trecut. Însă, indiscutabil, stăm foarte mult la birou. Drept
urmare, este normal, dar nu și scuzabil, să ajungem uneori ca în
spațiul de muncă să lăsăm jos cenzura comportamentală, mai ales
în situații de presiune, stres, oboseală. Aceste comportamente
sunt numite de către specialiști comportamente toxice.

Toxicitate în
mediul organizației

PUBLICITATE

CELE 11 COMPORTAMENTE TOXICE ÎN ORGANIZAȚIE
Aroganța are încredere excesivă în sine, este arogant, supraestimează propria persoană, ignoră feedbackul

altora
Manipularea îşi asumă riscuri inutile, testează limitele şi caută provocări, manipulativ şi seductiv
Pasiv-agresiv afişează o atitudine aparent cooperantă, devenind iritabil, încăpăţânat şi necooperant când este

întrerupt cu solicitări, centrat pe propria agendă
Neîncrederea constantă neîncrezător în intenţiile altora, cinic, sensibil la critici şi centrat pe aspecte negative
Volatilitate emoțională pasional, capricios, se enervează uşor, iritabil, greu de mulţumit şi volatil emoţional
Melodrama teatral, caută să fie în centrul atenţiei, întrerupe des, nu ascultă, nu se poate concentra
Excentricitatea gândeşte şi acţionează în moduri neobişnuite sau excentrice
Perfecționismul meticulos, exact, greu de mulţumit şi cu tendinţe către micromanagement
Precauția excesivă nehotărât, se opune schimbării, nu îşi asumă riscuri şi evită prin amânare luarea deciziilor
Dorința de a plăcea doreşte să placă şi evită acţiunile independente sau contrare opiniei generale
Detașarea distant, indiferent la sentimentele celorlalţi şi necomunicativ

LLiiddeerriiii  ccaarree  aauu  îînnccrreeddeerree  îînn  ssiinnee:: LLiiddeerriiii  ccaarree  aauu  pprreeaa  mmuullttăă  îînnccrreeddeerree  îînn  ssiinnee::
Sunt dispuși să lupte pentru convingerile lor Nu sunt dispuși să renunțe la o luptă pentru nimic în lume
Sunt convinși că perspectiva lor este corectă, Cred că perspectiva lor este corectă, înainte de a evalua ideile celorlalți
după evaluarea altor puncte de vedere
Se considera responsabili atunci când strategia Refuză să-și asume responsabilitatea atunci când strategia 
sau ideea lor nu funcționează sau ideea lor nu funcționează
Se adaptează opiniilor susținute cu tărie pentru Reinterpretează evenimentele astfel 
a se afla în concordanță cu noile informații încât acestea să se afle 
sau direcții de evoluție în concordanță cu opiniile lor
Au un ego puternic, care îi ajută să aibă Au un ego puternic, care îi ajută să-i domine pe ceilalți
impact asupra celorlalți

Sursa: „De ce eșuează un CEO”, David L. Dotlich & Peter C. Cairo, Editura Curtea Veche, 2011
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Întrebările lunii IUNIE (etapa 67)

1. CPFR include:
a. 3 etape: 

planificare, previzionare,
aprovizionare

b. 3 etape: 
planificare, coordonare, 
control

c. 4 etape: 
planificare, previzionare, 
control, acţiune

d. 4 etape: control, coordonare,
planificare, previziune

2. Care dintre următoarele
afirmaţii nu sunt paşi în

procesul executiv de planificare
S&OP?

a. Planificarea cererii
b. Sedinţe de brainstorming
c. Colectarea datelor
d. Sedinţă executive

3. Modelul celor 5 forţe analizează:
a. Competitivitatea unui sector

industrial/unei pieţe
b. Politicile de marketing ale

competiţiei
c. Competenţele furnizorilor din

Supply Chain

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 67-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.

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe 5 iulie
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 iunie şi
variantele corecte de răspuns vor
fi publicate în numărul din iulie al

revistei ZIUA CARGO.

Întrebările lunii MAI (etapa 66) şi răspunsurile corecte:

1. Care instrument din proiect
management ne ajută cel mai bine
să determinăm cea mai lungă
durată de finalizare a unui proiect?

a. WBS-ul (Structura de alocare a
activităţilor)

b. Reţeaua cu activităţi - CORECT
c. Diagrama cu bare
d. Graficul de proiect

2. .................... e o tehnică ce ajută
la identificarea, clasificarea şi
reliefarea cauzelor posibile ale
unor probleme sau situaţii.

a. Diagrama Ishikawa 
- CORECT

b. Analiza Pareto
c. Analiza SWOT
d. Curba de învăţare

3. Pentru ca un proiect 
să fie considerat de succes,
acesta trebuie să aibă 
în primul rând:

a. Obiective SMART 
- CORECT

b. Caracter temporar
c. Obiectiv general
d. Un plan bine stabilit

Câştigătorii lunii MAI
GGaabbrriieell  CCoovvaassnniiaannuu,,  EEmmaannuueell  OOcchhiiaannaa  şşii  LLuucciiaann  VVaassiilleessccuu

EEii  aauu  ffoosstt  aalleeşşii  pprriinn  ttrraaggeerree  llaa  ssoorrţţii  ddiinnttrree  ccoonnccuurreennţţiiii  ccaarree  aauu
rrăăssppuunnss  ccoorreecctt  llaa  îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  aapprriilliiee,,  cceeaa  ddee  aa  6666--aa  eettaappăă  aa
ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă..

LLiissttaa  ccoonnccuurreennţţiilloorr  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt::
FFlloorriinn  GGeenneeţţ,,  LLuucciiaann  VVaassiilleessccuu,,  GGaabbrriieell  CCoovvaassnniiaannuu,,  AAddiinnaa  BBăănneessccuu,,
EEmmaannuueell  OOcchhiiaannaa..

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (67)

Inovații în afacerea
de transport
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CURSE TURISTICE
RELUATE DE RATB 

Linia turistică „Bucharest City
Tour” a început noul sezon estival
cu cele patru autobuze etajate ce
funcţionează între orele 10.00-
21.00 pe traseul Piaţa Presei,
Muzeul Satului, Arcul de Triumf,
Piaţa Victoriei, Calea Victoriei,
Palatul Parlamentului, Piaţa Unirii,
Universitate, Piaţa Romană, Piaţa
Victoriei, Piaţa Charles de Gaulle,
Şos. Kiseleff şi Piaţa Presei.
Timpul este parcurs în circa 50 de
minute şi sunt 14 staţii. Tarifele
sunt aceleaşi de 6 ani: 25 lei/card
pentru adulţi şi 10 lei/card pentru
copiii între 7 şi 14 ani.
Copiii cu vârsta de până la 7 ani,
însoţiţi de adulţi, beneficiază de
transport gratuit.
Cardul este valabil 24 de ore de la
prima validare şi se poate procura
din autobuzele turistice. Turiştii au
la dispoziţie ghiduri audio în
română, engleză, franceză şi

italiană, hărţi şi pliante, sistem
internet wireless gratuit.

OTOPENI, 
LOCUL 3 ÎN EUROPA

Airports Council International-
Europe a clasat Aeroportul „Henri
Coandă” - Otopeni pe locul 3 în
topul european al aerogărilor cu
cea mai mare creştere a traficului
aerian în T1, la categoria 5 - 10
milioane pasageri. Primele două
locuri au fost ocupate de
aeroporturile Milano Orio al Serio
şi Porto. Pe locurile 4 şi 5 sunt
Heraklion şi Berlin Schonefeld.
Otopeni se află şi pe locul 4 la cea
mai mare creştere a traficului
aerian în luna martie, în categoria
5 - 10 milioane pasageri.
Aeroportul a înregistrat în T1 un
trafic aerian record, de 1,8
milioane pasageri, în creştere cu
15,5%. Cele 31 de companii
aeriene transportă pasageri către
70 de destinaţii.
Aeroportul Internaţional Henri
Coandă Bucureşti a înregistrat, în

primul trimestru al anului 2015, un
trafic aerian record, de 1.808.332
pasageri și 21.532 mișcări de
aeronave (aterizări și decolări).
Faţă de aceeași perioadă a anului
trecut, numărul pasagerilor care
au tranzitat AIHCB în primele trei
luni din 2015 a înregistrat o
creştere de 15,5%. Evoluţia
numărului de pasageri pe cele
două aeroporturi ale Companiei
Naţionale Aeroporturi Bucureşti
devansează semnificativ tendinţa
generală de 5,2%, înregistrată la
nivel european.

WIZZ AIR FĂRĂ
CRAIOVA 

Wizz Air şi-a suspendat
operaţiunile de la şi spre
Aeroportului Craiova, din cauza
lucrărilor de reabilitare a pistei ce
se desfăşoară pe parcursul
acestei veri. Aeronava şi
personalul operatorului low-cost
aeroport au fost relocate către alte
pieţe. În România, Wizz Air mai
operează pe aeroporturile din
Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara, Constanţa, Târgu
Mureş, Arad, Sibiu şi Iaşi.
Compania aeriană operează o
flotă de 55 de aeronave Airbus
A320 de la 19 baze, pe 360 de
rute care asigură legătura între
110 destinaţii din 37 de ţări.

REDUCERI DE 35% 
LA TREN

CFR Călători acordă prin Biletul
de weekend reduceri de până la
35% pe orice rută tur-retur, cu
orice tren, în funcţie de numărul
weekendurilor alese dintr-o lună
(2, 3 sau 4). Compania asigură
legături directe spre multe
destinaţii turistice iar pasagerii își
pot planifica, la prețuri accesibile,
excursii de weekend din marile
orașe: București, Craiova,
Timișoara, Cluj Napoca, Brașov,
Suceava etc spre zonele turistice
- Valea Prahovei, Băile Herculane,
Călimănești, Buziaș, Șuncuiuș,
Tășnad, Rupea, Sighișoara, Băile
Tușnad, Cacica, Vatra Dornei etc.
- din proximitatea centrelor
urbane.

Aeroportul Internaţional
„Traian Vuia” Timişoara a
fost tranzitat în primele 4 luni
ale anului de aproape
270.000 de pasageri, cu 28%
mai mulţi faţă de aceeaşi
perioadă din 2014. Destinaţia
favorită a fost München, cu
50.596 pasageri,
reprezentând 18% din
numărul total. Pe locul doi se
află Bucureşti (48.853
pasageri), apoi Bergamo
(22.812) şi Londra (21.353).
Pe ţări, cele mai multe
călătorii s-au înregistrat în
Germania (30%), Italia (26%)
şi România (18%). Ruta
München-Timişoara şi retur a
fost operată de 21 de ori pe
săptămână, ruta Bucureşti-
Timişoara şi retur - de 28 de
ori, Bergamo - de 4 ori iar
Londra - de 5 ori/săptămână.

Din iunie, ruta Bergamo-
Timişoara-Bergamo este
asigurată de 6 zboruri
săptămânale.

TRAFIC SPORIT LA AEROPORTUL TIMIŞOARA
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E venimentul, aflat la prima edi -
ț ie, are la bază o alăturare ine -
di tă între Bavaria Bus, dealer

de autobuze, și Autogari.RO, furnizor
de servicii online dedicate transportului
rutier de călători. Astfel, transportatorii
prezenți la eveniment au primit in for -
mații complexe legate de potențiale
so luții pentru îmbunătățirea activității.

Practic, Autogari.RO s-a concen -
trat pe soluțiile de creștere a numărului
de pasageri prin utilizarea unor me -
to de moderne de comunicare, rezer -
va re și vânzare a biletelor în mediul
on line, în timp ce Bavaria Bus a pre -
zen tat tendințele în lumea vehiculelor
co merciale, evidențiind avantajele
noilor tehnologii.

Călătoriile 
în era digitală
Autogari.RO este unul dintre cei

mai mari promoteri ai transportului pu -
blic auto din România, activând în do -
meniu de peste 10 ani, perioadă în
care s-a observat progresul, inovaţia,
organizarea şi viziunea în domeniul
transporturilor. Peste 50.000 de că lă -
tori folosesc în fiecare zi platforma
Autogari.RO, pentru a căuta informaţii,
a rezerva o călătorie sau pentru a
cum păra un bilet online. Compania
s-a specializat pe soluții dedicate
trans portatorilor de călători, contri bu -
ind la creșterea vitezei de imple men -
tare a tehnologiilor moderne pe acest
seg ment. 

Aplicațiile dezvoltate sunt modu la -
re, fiind posibilă construcţia unui modul
personalizat pentru abonamente
călători online, dar şi clasic, folosind
car duri RFID şi cititoare de card per -
so nalizate. 

Evenimentul a reprezentat un bun
prilej de a prezenta încă o dată relația
firească dintre Autogari.RO, REZMax
și Bileteria.

Astfel, REZMax este sistemul care
se ocupă de rezervările online, putând
fi adaptat inclusiv pentru a asigura
sin cronizarea bazelor de date de la
agen țiile din țară și a prelua informații
de la cursele-antenă.

Autogari.RO este instrumentul de
căutare a curselor, ușor de accesat
de către orice potențial călător.

REZMax permite actualizarea infor -
ma țiilor din Autogari.RO în mod gratuit,
însă, pentru a beneficia de ges tio na -
rea rezervărilor, transportatorii trebuie
să plătească un abonament.

Bileteria reprezintă un alt serviciu,
care se ocupă de vânzarea biletelor,
după încheierea în prealabil a unor
con tracte cu transportatorii.

Conform dezvoltatorilor aplicației,
vânzarea de bilete online este în creș -
tere și s-a ajuns la 25.000 de bilete
vândute lunar gestionate prin REZMax
(include online și agenții), în timp ce
numărul rezervărilor realizate online
s-a stabilizat.

„Tehnologia creează numeroase
posibilități. De exemplu, REZMax POS
este un produs care asigură eliberarea

în mod automat a bonului fiscal îm pre -
ună cu biletul de călătorie“, a arătat Mir -
cea Săracu, cofondator Autogari.RO.

Iveco Bavaria CNG
Turistic
Vedeta incontestabilă a evenimen -

tu lui a fost autocarul pe gaz Iveco
Bavaria CNG Turistic. Asistăm, pro -
ba bil, la lansarea unei noi tendințe în

Flexibilitate maximă în configurarea autobuzelor, pentru a
răspunde cât mai fidel nevoilor de transport, utilizarea
carburanților alternativi și, bineînțeles, creșterea capacității de
informare prin folosirea internetului sunt câteva dintre soluțiile
prezentate cu ocazia Bus Managers Forum 2015.

IInnoovvaațțiiii  îînn  aaffaacceerreeaa
ddee  ttrraannssppoorrtt

FIŞĂ TEHNICĂ – IVECO 70C17 BAVARIA CNG
TURISTIC

Capacitate cilindrică: 2.998 cmc
Putere: 140 CP
Dimensiuni (lungime/înălțime/ampatament): 8.400/2.310/4.750 mm
Masa totală autorizată: 7.200 kg
Capacitate locuri: 30 (28+1+1)
Autonomie CNG: 350 km
Cală bagaje: 3 mc

Dragoș Ghidibacă,
director general

Bavaria Bus: 
„„OOppttiimmiizzaarreeaa  nnuummăărruulluuii  ddee  llooccuurrii
șșii  mmaașșiinniillee  ppee  ggaazz  nnaattuurraall  ssuunntt
mmeettooddee  pprriinn  ccaarree,,  aassttăăzzii,,
ttrraannssppoorrttaattoorruull  rroommâânn  ppooaattee  ssăă
ssaallvveezzee  ddiinn  ccoossttuurrii..““

Paul Cranja, cofondator
Autogari.RO, și Dragoș Ghidibacă,
director general Bavaria Bus.
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U na dintre cele mai uşoare şi
ra pide soluţii pentru autorităţi,
ope ratori şi deţinătorii de busi -

ness-uri în industria de infrastructură
de a creşte nivelul de securitate al
ser viciului de transport o reprezintă
insta larea unui sistem de suprave ghe -
re video. Un astfel de serviciu creează
un mediu securizat, care inspiră sigu -
ran ţă, reduce numărul actelor de van -
da lism şi violenţă şi permite un acces
în timp real la imaginile video înregis -
tra te. În acest fel, se poate face tre -
ce rea de la a nu mai emite presu pu -
neri la luarea unor decizii corecte,
bazate pe fapte.

Elementele cheie
Un sistem de supraveghere video

este compus din două tipuri de pro -
du se. Primul, cel evident, este, bineîn -
ţe les, camera video. Al doilea este
uni tatea de stocare. 

Pe piaţă regăsim un număr ridicat
de camere de supraveghere, dedicate
transportului public, acestea fiind dez -
voltate de diverse companii. Astfel,
achiz iţia se poate face dintr-o serie
ex tinsă de produse. 

Atunci când ajungem însă la uni -
tatea de stocare, lucrurile sunt un pic
diferite. Asta pentru că hard disk-urile
dedicate supravegherii video inte grea -
ză o serie de capabilităţi şi compo -
nen te unice. În supravegherea video
nu este recomandată folosirea hard
disk-urilor tradiţionale de desktop.
Aces tea au fost dezvoltate pentru a fi
folosite zilnic pentru o perioadă limitată
de aproximativ 8 ore. În plus, nu sunt
fiabile în medii în care nivelul de tem -
pe ratură şi vibraţii este ridicat. Aceşti
fac tori pot influenţa eficienţa unui sis -
tem de supraveghere, care operează
24/7. 

Seria WD Purple reprezintă cea
mai nouă adiţie adusă liniei de pro -
duse Color of Choice, produsă de
com pania Western Digital. Disponibile
în două variante, WD Purple şi WD
Pur ple NV, unităţile de stocare sunt
de dicate special configuraţiilor de su -
pra veghere şi pot funcţiona fără pro -
ble me 24/7. Acestea sunt construite
pentru a funcţiona în parametrii optimi
chiar şi în condiţii ridicate de tempe -
ra tură, asigurând un playback video

de calitate. Unitatea WD Purple este
recomandată pentru sistemele de se -
cu ritate cu maxim 8 bay-uri şi sunt
opti mizate pentru lucrul cu 32 de ca -
mere HD. În schimb, unităţile WD
Purple NV pot funcţiona cu până la
64 de camere şi pot fi integrate în
configuraţii cu un număr mai mare de
bay-uri. Una dintre cele mai importante
specificaţii ale ambelor modele este
consumul redus de energie. Această
caracteristică este crucială în mediile
de supraveghere, care funcţionează
fără întreruperi. Hard disk-ul WD
Purple™ folosește tehnologia pro prie -
tară IntelliSeek, care calculează vite -
ze le optime pentru a limita consumul
de energie și pentru a reduce zgomo -
tul și vibrațiile. Când investești într-un
hard disk pentru supraveghere video
premium îți faci probleme mai puțin și
te bucuri de avantaje o perioadă mai
lun gă de timp. De asemenea, mulţu -
mi tă tehnologiei AllFrame, cadrele
pier dute nu mai sunt acum o pro ble -
mă. Atunci când un sistem de supra -
ve ghere integrează o unitate WD
Purple, acestea sunt reduse la minim.

În multe capitale europene, inclusiv Bucureşti, transportul public
este promovat ca fiind o alternativă optimă de călătorie, acesta
rămânând până la urmă o soluţie eficientă pentru oameni din
punct de vedere al costului călătoriei. Dar, pentru ca acest
serviciu să fie îmbunătăţit şi pentru ca el să poată să evolueze,
este esenţial ca nivelul de securitate pe care îl oferă să se afle la
anumite standarde. 

WD Purple, soluţia optimă de stocare
dedicată supravegherii video 

Transportul public:
Securitatea pasagerilor
şi a infrastructurii

Transportul public trebuie să se
reinventeze pentru a evolua. Una
dintre soluţii o reprezintă
asigurarea unui nivel ridicat de
securitate. Graţie noilor tehnologii
disponibile pe piaţă, se poate
monitoriza eficient, spre exemplu,
o parcare, o intrare subterană sau
o staţie de metrou sau transport în
comun de suprafaţă, cu doar
câteva camere şi cu ajutorul
soluţiei de stocare de la WD.
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transportul rutier de călători, iar acesta
a fost punctul de început. Utilizarea
ga zului natural asigură protejarea me -
diu lui prin reducerea emisiilor po luan -
te, însă pentru operatorii de transport
înseamnă în primul rând o oportunitate
importantă pentru reducerea costurilor
de exploatare. În cadrul evenimentului,
autovehiculul a putut fi testat și deja
o parte dintre transportatorii prezenți
își fac planuri serioase pentru achi zi -
țio narea sa. Practic, atât din punct de
ve dere al pasagerilor, cât și al șo fe -
rului, autovehiculul oferă același grad
de confort și siguranță în exploatare
ca un model clasic, diesel. Iar pe mă -
su ră ce numărul stațiilor de alimentare
cu CNG va crește la nivel național,
ope ratorii vor apela cu siguranță la
noua tehnologie.

Modelul prezentat cu ocazia eve -
nimentului este un MidiBus Iveco Ba -
varia 70C17 CNG Turistic, cu tem po -
mat şi retarder Telma, alternator de
180 A, radio CD cu microfon şi uşi de
ac ces pentru pasageri electrice, atât în
faţă, cât şi în spate. Sistemul de cli ma -
tizare este de tip Delfi Diavia Dewasto
de 18 kW, tubulatura AC are suport de
bagaje încorporat, lumini şi duze de
ventilaţie individuale, gea mu rile sunt
panoramice, de tip termopan, iar lista
do tărilor continuă cu încăl zi to rul în sta -
ţionare de 4 kW şi calorifere laterale cu
pompă de recirculare. Con fi guraţia

acestui model este 29 + 1 locuri,
existând cale de bagaje atât la terale, cât
şi în partea din spate. Spe cialiştii
Bavaria Bus au realizat un calcul din
care reiese că la un consum de 14 kg
de gaz comprimat la 100 km şi o
distanţă de 350 km pe zi se va rea liza
o economie lunară de peste 1.400 euro.

Soluția corectă
Operatorii de transport prezenți la

eveniment au confirmat faptul că
numărul călătorilor este, în general,
în scădere la nivel național, în parte
din cauza plecărilor în străinătate, la
muncă, a unui număr mare de oameni
și, totodată, pe fondul lipsei locurilor
de muncă în România.

Astfel, găsirea unei soluții corecte
din punct de vedere al configurației
autobuzelor utilizate devine esențială.
O capacitate mare duce la creșterea
nejustificată a costurilor de achiziție
și exploatare, însă, pe de altă parte,
capacitățile mici de transport nu oferă
confortul așteptat de călători.

În aceste condiții, autovehiculele
de capacitate medie (aproximativ 30
de locuri) par să fie cele mai căutate.

Prin vehiculele comercializate, Ba -
varia Bus răspunde la condiţiile şi ce -
rinţele pieţei din România. Oferta este
variată, fiind posibile carosări multiple
în cazul MidiBus-urilor.

„Pe modelul Mercedes Benz
Sprin ter 516 sau 519 putem avea con -
fi guraţia Standard, City, School Bus,
Tu ristic sau Vip, dar se poate opta şi
pentru Iveco Daily, unde mai apar ver -
siuni precum School Bus L, Intercity
sau Intercity L. Pentru cei ce aleg Ive -
co, modelele pe care se face ca ro sa -
rea sunt 50C14/17, 70C17 sau 60C17.
Pentru segmentul Intercity însă, sunt
mai multe propuneri, fiind disponibile
şi autocare, Magellis sau Crossway“,
a arătat Dragoș Ghidibacă, director
general Bavaria Bus.

Autocarul Crossway E6-Pro oferă
o zonă spaţioasă pentru șofer, pu nân -
du-se accent pe confortul său, însă
nici pasagerii nu au fost neglijaţi, scau -
nele lor fiind, de asemenea, spaţioase,
confortabile şi sigure, iar căile de
acces au fost extinse, facilitând ac ce -
sul. Motorizarea este Cursor 9, ce dez -
voltă 360 CP şi cutia de viteze stan -
dard este ZF, manuală, dar mai există
şi alte variante, fiind disponibile 5 tipuri
ZF şi una Voith, automată.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Mircea Săracu,
cofondator

Autogari.RO: 
„„RREEZZMMaaxx  ȘȘooffeerr  ppeerrmmiittee
ddeessccăărrccaarreeaa  ddiiaaggrraammeelloorr  îînn  ttiimmpp
rreeaall  ppeennttrruu  șșooffeerr..  AAssttffeell,,  tteerrmmeennuull
ddee  rreezzeerrvvăărrii  ppooaattee  ffii  llăărrggiitt  ppâânnăă  llaa
3300  ddee  mmiinnuuttee  îînnaaiinnttee  ddee  pplleeccaarree..
DDee  aasseemmeenneeaa,,  ssiisstteemmuull  ppeerrmmiittee
uurrmmăărriirreeaa  ppeerrssooaanneelloorr  îîmmbbaarrccaattee..““
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P robabil că unele dintre cele mai
vechi tipuri de locuințe umane
sunt cele total sau parțial în -

gro pate, de tipul bordeielor. Vestigii
ale unor astfel de locuințe care datea -
ză încă din neolitic au fost descoperite
peste tot în Europa. Și pe teritoriul
Ro mâniei, bordeiul este documentat
ar helogic din cele mai vechi timpuri.
Folosirea locuinței semi-îngropate în
părțile noastre a fost reținută de scri -
itori antici, Ovidiu, Strabon, Vitruviu și
a fost surprinsă pe columna lui Traian.
Avantajele pe care acest tip de lo cu -
ință le-a oferit, în contextul unei clime
de câmpie cu diferențe mari de tempe -
ra turi dintre iarnă și vară și al lipsei
materialelor de construcții, au condus
la folosirea bordeielor, în Oltenia, până
în prima jumătate a secolului XX.
Două astfel de bordeie oltenești sunt
ex puse la Muzeul Satului din Bucu -
rești.

Bordeiul Castranova,
Dolj, sec. XIX 
Castranova se află în județul Dolj,

între Craiova și Caracal, într-o zonă
cu mare importanță arheologică, în
apro piere fiind situat un castru roman,
de la care comuna și-a luat și numele. 

Conform informațiilor de pe web -
site-ul Muzeului Satului, bordeiul din
Cas tranova a fost transferat la Bu cu -
rești în 1949 și cuprinde 4 încăperi:

„gâr liciul” în pantă (de la intrare), ca -
mera „la foc” (unde se află gura de
alimentare a sobei care încălzește în -
trea ga locuință), „celarul” (depozit de
ali men te) și camera de locuit. Groapa
a fost excavată și izolată împotriva

apei prin ardere de lemne, pereții lon -
gi tu di nali, care o căptușesc fiind
construiți din blăni de stejar, iar cei
transversali din cărămidă. Acoperișul,
în două ape, este construit din trun -
chiuri de stejar, peste care s-au pus
trestie, paie și pământ. 

Intrarea este flancată de doi așa-
ziși „cosorobi” sculptați în formă de
cap de cal, care, conform superstițiilor

po pulare din zonă, protejează casa
de duhurile rele. 

Bordeiul Drăghiceni,
Olt, sec. XIX 

Bordeiul din Drăghiceni a fost con -
struit în jurul anului 1800, fiind trans -
ferat în muzeu în anul 1949. Și în
acest caz, s-a folosit aceeași tehnică,
de excavare, apoi ardere a gropii cu
lemne, pentru izolare, și căptușire cu
blăni de stejar. Pereții despărțitori din -
tre încăperi sunt realizați din cărămidă. 

Bordeiul cuprinde trei încăperi,
„gâr liciul” în pantă, încăperea „la foc”
și camera de locuit. 

La intrare, se află un portal îm po -
do bit cu motive tradiționale, cum ar fi
frân ghia, cercul solar sau rozetele.
Nici în acest caz nu lipsesc capetele
de cai. 

Interesant de menționat este și
faptul că bordeiele nu ofereau numai
avan  tajul unei temperaturi constante
po zitive pe timp de iarnă, care făcea
în călzirea spațiilor de locuit mai simplă
și mai „economică”. Un alt avantaj era,
în vremuri de demult, protecția în fața
nă  vălirilor turcilor, cărora le cam plă -
cea să pârjolească satele în calea lor.
Conform informațiilor de pe site-ul
Muzeului, în Oltenia, până și unele bi -
se rici au fost „camuflate” în stilul bor -
de ielor, din același motiv.

Gospodăria Chiojdu
Mic, Buzău 
Casa din muzeu a fost reconstruită

în anul 1936, după un exemplar de la
în ceputul secolului XVIII. Potrivit mu -
ze ului, în Buzău s-a dezvoltat o ar hi -
tectură populară impresionantă, cu
tră să turi specifice. Apariția caselor cu
două caturi a fost „cauzată” în acest
caz de ocupația predominantă din zo -
nă, și anume pomicultura. La primul
ni vel sunt plasate beciuri destinate
păs trării fructelor proaspete și butoa -
ie lor cu țuică, la etaj fiind situate ca -
me rele de locuit. 

Temelia casei este construită din
zidărie de piatră de râu, iar pereții -
din bârne de brad, capetele depășind
linia pereților. Peste intrarea beciului
este plasat un foișor pe stâlpi de lemn.
Acoperișul din patru ape este acoperit
cu șiță. Locuința este formată dintr-o
tindă, o „odaie mare”, o „odaie mică”
și o prispă cu foișor. 

Moişeni, 
com. Certeze, 
jud. Satu Mare
Casa, construită în anul 1780, a

fost transferată la muzeu în 1936, pen -
tru a reprezenta Ţara Oaşului. „Intra -
rea în gospodărie se face printr-o
poartă de tip vraniţă cu boc, acest gen

de poartă având trei piese compo nen -
te: bocul (un buştean gros de stejar
fixat în pământ), vraniţa propriu-zisă
(o grindă parţial cioplită pe 4 feţe, la
un capăt rămânând buşteanul necio -
plit, pentru contragreutate) şi stâlpul
în care se fixează vraniţa”, se arată
pe site-ul Muzeului Satului București.

Construcția are o temelie din bolo -
vani de râu şi cărămidă și trei încăperi:
camera (soba), tinda şi cămara, la
care se adaugă o prispă parțială. Pe -
reţii casei sunt formaţi din blăni de
stejar. Pardoseala casei este muruită
cu lut. Acoperişul este în patru ape,
cu pante foarte repezi, are colţurile
ro tu njite, iar pe coamă se află o hor -
netă cu două lucarne semirotunde pe
panta din faţă pentru evacuarea fu -
mului din pod. 

Sălciua de Jos, 
jud. Alba
Ansamblul arhitectural din Sălciua

de Jos, judeţul Alba, alcătuit din casă
şi cămară (găbănaş) a fost construit
în 1815 şi transferat în muzeu în anul
1936. 

Planul casei cuprinde tinda şi o
ca meră, prispa la faţadă, cu stâlpi uniţi
prin arcade. Casa este construită din
bârne de brad cioplite pe patru feţe,
pe temelie de piatră, cu acoperiş de
trei ori mai înalt decât pereţii, (proporţii

de 1/3) cu pante repezi, ca adaptare
la clima cu precipitaţii abundente şi
pen tru a asigura conservarea ma te -
ria lelor. Învelitoarea este realizată din
paie de grâu recoltate manual.

Cămara serveşte ca depozit pen -
tru alimente și haine. Este construită
din lemn, pe temelie înaltă din piatră,
cu pivniţă, sub acoperiş din paie, cu
structura şi faţada aproape identice
cu ale casei, scoţând în evidenţă uni -
tatea ansamblului.

Gospodăria Şuici,
judeţul Argeş, 
sec. al XX-lea

Gospodăria din Şuici, construită
în Muzeul Satului în 1936, după un
mo del tradiţional existent în sat, repre -
zintă un tip arhitectonic caracteristic
pentru sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea. „Casa cu
legătură”, ce reuneşte sub un singur
aco periş două construcţii dispuse în
unghi drept, a apărut ca urmare a ne -
ce sităţii de a asigura o locuinţă se pa -
rată tinerei familii, ce se constituia
după căsătoria celui mai mic fecior.
În alte situaţii (când nu locuiau două
fa milii în acelaşi imobil), o parte a ca -
sei îndeplinea funcţia de reprezentare,
fiind rezervată primirii oaspeţilor, iar
cea laltă era destinată vieţii cotidiene.
Lo cuinţei i s-au adăugat ulterior graj -
dul, magazia de provizii şi pătulul de
porumb. (www.muzeul-satului.ro)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

După cum am promis, continuăm prezentarea câtorva dintre cele
mai interesante exemple de arhitectură populară românească, așa
cum sunt ele înfățișate la Muzeul Satului din București.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” (II)

Incursiune 
în viața la țară

Bordeiul 
Castranova, Dolj,

sec. XIX 

Bordeiul Drăghiceni, 
Olt, sec. XIX

Gospodăria Chiojdu Mic, 
Buzău

Moişeni, com. Certeze, 
jud. Satu Mare

Sălciua de Jos, 
jud. Alba

Gospodăria Şuici,
judeţul Argeş,
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Urmează o perioadă de
mari schimbări în viaţa

dumneavoastră. Din punct de
vedere profesional, toate acţiunile
conduc spre o promovare ori spre
încheierea unor parteneriate
extrem de avantajoase. Dar cele
mai multe evenimente vor avea loc
în plan personal. Veţi călători mult.
Atenţie în trafic: conduceţi cu
prudenţă şi nu ignoraţi regulile de
circulaţie.

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Aveţi nevoie de puţină
ordine în viaţa

profesională, dar şi în cea
personală: căutaţi să găsiţi cele
mai bune metode de a vă organiza
agenda şi a vă eşalona activităţile.
Perioada se anunţă a fi plină de
evenimente. Găsiţi-vă echilibrul în
tot ceea ce faceţi. Atenţie la drum
lung: lipsa de concentrare pe fond
de stres vă poate crea numeroase
neplăceri. 

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Este o perioadă
încărcată de

responsabilităţi, dar dificultăţile se
rezolvă în timp şi cu multă
răbdare. Concentraţi-vă pe
organizarea eficientă a tuturor
activităţilor pe care le întreprindeţi
şi succesul nu va întârzia să apară.
Energia este la cote maxime -
lucrurile par să meargă ca pe
roate, mai ales în plan financiar.
Nu se întrevăd călătorii lungi. 

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Veţi călători mult în
interes de serviciu. Pentru

că stările de stres se acumulează cu
uşurinţă, încercaţi să îmbinaţi
activităţile profesionale cu cele de
relaxare. Înregistraţi succese
deosebite în plan profesional şi
financiar, în special datorită
fermităţii cu care veţi lua deciziile
potrivite. Atenţie în trafic: nu apăsaţi
prea tare pedala de acceleraţie. 

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Se întrevăd
schimbări pe toate

planurile: personal, profesional şi
financiar. Lucrurile par să se
echilibreze. Acolo unde sunt
minusuri, balanţa tinde spre plus...
dar şi invers. Ignoraţi agitaţia
specifică perioadei şi adoptaţi o
conduită relaxată. Veţi călători
mult. Atenţie la volan: sporiţi
atenţia şi nu uitaţi să purtaţi
centura de siguranţă! 

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

În plan profesional şi
financiar, se întrevăd

schimbări substanţiale,
majoritatea pozitive. Important
este să acordaţi atenţie tuturor
colaborărilor. Cuvântul cheie este
diplomaţia. Veţi călători mai mult
decât de obicei. Este o perioadă în
care stările de tensiune se
acumulează cu uşurinţă, motiv
pentru care ar fi bine să aveţi mare
grijă în trafic.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Instabilitatea financiară
continuă să se manifeste,

motiv pentru care mai aveţi de
aşteptat o vreme pentru a rezolva
toate problemele de această
natură. Important este să
menţineţi ritmul activităţii la un
nivel ridicat şi să vă educaţi
răbdarea. Lucrurile se îndreaptă
pe parcurs. Veţi călători mult,
acţionaţi cu prudenţă! Purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă!

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Urmează o perioadă
liniştită din toate punctele

de vedere şi cu succese în plan
financiar. Trebuie doar să
renunţaţi la a despica firul în patru
şi să acţionaţi cu veselie şi
optimism. Veţi călători destul de
mult, aşa că înarmaţi-vă cu
răbdare şi concentraţi-vă asupra
traficului. Conduceţi cu prudenţă
şi respectaţi regulile de circulaţie.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Atât forma fizică dar
şi cea psihică sunt

de invidiat. În plan profesional,
dar mai ales financiar, lucrurile
stau, de asemenea, foarte bine.
Atenţie, însă, în plan personal:
treceţi printr-o perioadă marcată
de agitaţie şi nervozitate. Şi în
trafic trebuie să vă regăsiţi calmul
şi să conduceţi cu prudenţă: nu
apăsaţi prea tare pedala de
acceleraţie.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Perspectivele sunt
grozave pe toate planurile.

Mai ales din punct de vedere
financiar, lucrurile stau extrem de
bine. Concentraţi-vă atenţia pe
realizarea obiectivelor pe care vi
le-aţi propus, dar acceptaţi să
rezolvaţi şi situaţii neprevăzute.
Acţionaţi cu mult calm, gândiţi
liber, păstraţi-vă mintea limpede şi
eliminaţi stările de agresivitate...
în special în trafic.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Veţi călători ceva mai
mult în această perioadă

şi veţi încheia parteneriate de
succes. Este foarte important să
urmăriţi cu perseverenţă
îndeplinirea obiectivelor pe care vi
le-aţi propus. Dorinţa de acţiune
este însoţită adesea de grabă şi
impulsuri de moment. Atenţie mai
ales în trafic: conduceţi cu
prudenţă şi nu apăsaţi prea tare
pedala de acceleraţie!

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Se anunţă o perioadă de
efervescenţă creatoare,

benefică pentru orice proiect
începeţi. Este momentul să
înlăturaţi toate piedicile şi să plecaţi
într-o călătorie de totală relaxare. Nu
vă faceţi probleme din punct de
vedere profesional şi financiar.
Lucrurile merg şi aici ca pe roate.
Aveţi grijă în trafic totuşi: lipsa de
atenţie vă poate da bătăi de cap.
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