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P ovestea lui Marian, șofer ro -
mân ce lucrează în Vestul Eu -
ro pei, despre care am scris în

editorialul lunii trecute, a stârnit mai
multe comentarii.

Unii consideră că o atitudine mai
prie tenească, mai empatică a anga -
ja torilor față de șoferi reprezintă cea
mai bună soluție pentru detensionarea
conflictului ce a atins cote nefirești.

Alții, pe de altă parte, nu pot ac -
cep ta să zâmbească în fața unei rea -
lități... să îi spunem cu blândețe „je -
nante“. Cum ar putea!? Niște angajați
cu studii precare, cu o muncă în ge -
ne ral simplă, lucrând pe niște vehicule
care au dus zona de confort și sigu -
ranță pe culmi fantastice și care pri -
mesc venituri ce depășesc alte seg -
men te mult mai bine privite în
so cietate, în loc să aprecieze și să
pre țuiască șansa primită, se apucă să
fure fără scrupule, provocând pierderi
care, uneori, pun sub semnul întrebării
însăși existența firmei unde lucrează.

Este un moment potrivit pentru o
altă poveste, la rândul ei adevărată,
precum a lui Marian.

De această dată este vorba de -
spre patronul unei mici firme de trans -
port, care a decis cu câțiva ani în urmă
să aducă întreaga activitate „la ve de -
re“. A considerat că un om de afaceri
trebuie să aibă toate informațiile de -
spre activitatea desfășurată, să con -
tro leze fiecare element de cost. Cel
mai important pas a fost trecerea la
un consum de motorină real. Practic,
cu ajutorul unor dispozitive moderne
(pia ța este plină de soluții la acest ca -
pitol) a monitorizat consumul camioa -
ne lor. În primele două luni, toți șoferii
au plecat. Firesc, veți spune. Respec -
tivii șoferii sustrăgeau multă motorină
și, atunci când acest lucru nu a mai
fost posibil, au plecat. Bineînțeles, au
fost angajați alți șoferi, însă și aceștia
au plecat repede... Iar acest proces a
continuat fără ca vreun șofer să rămâ -
nă pe termen lung și fără a exista o
explicație clar formulată pentru plecări.
După aproximativ doi ani de chin,
respectivul patron și-a făcut calculele
și a descoperit că activitatea nu era
pro fitabilă. Afacerea de transport a
fost închisă, iar astăzi se ocupă de
alte activități.

O asemenea întâmplare ar merita
un studiu aprofundat despre afacerea

de transport și forța de muncă im pli -
cată.

Însă, pentru moment, ne rezumăm
doar la câteva întrebări.

Este posibil pentru un transportator
să stopeze în totalitate furturile șo fe -
rilor?

Multe firme acceptă tacit un anumit
nivel de furt. Șoferii par mai mulțumiți,
nu pleacă, iar pierderile nu sunt atât
de mari încât să amenințe prof it a bi -
litatea. În plus, aceste „prime“ nu sunt
impozabile.

Dacă există un anumit nivel de
rela xare în fața „micilor găinării“, pot
o peratorii de transport spera ca masa
șoferilor corecți să crească sau, mai
degrabă, lucrurile o vor lua razna în
și mai mare măsură?

Nivelul motivării fiecărui angajat
tre buie să reprezinte o preocupare im -
por tantă pentru orice manager. Și
oare, cum poți motiva mai bine șoferii?

Sistemele complicate de evaluare,
ce au la bază în majoritatea cazurilor
pro  gramele dezvoltate de producătorii
de camioane, sunt bune pentru redu -
ce rea consumului de carburant, dar câți
șoferi înțeleg și mai ales câți dintre
aceștia se pot autoevalua, pentru a con -
firma rezultatele obținute, astfel, creân -
du-se premisele pentru dezvol ta rea
sentimentului de mândrie pentru mun -
ca prestată, de reușită profes io nală?

Dacă banii sunt singurul instru -
ment utilizat, atunci transformi toți
șoferii în mercenari. Iar istoria a arătat
că, în majoritatea cazurilor, mercenarii
sunt periculoși în special pentru pro -
pria tabără.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Spune-ți părerea!

Despre tarife
Cum estimaţi că vor evolua tarifele de transport
în următorul an?
1. Vor creşte.
2. Se vor menţine la acelaşi nivel.
3. Vor scădea.
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MOL ROMÂNIA SUSŢINE
COPIII GRAV BOLNAVI

MOL România şi Fundaţia pentru
Comunitate au lansat la începutul
lunii octombrie cea de-a şaptea
ediţie a Programului MOL pentru
Sănătatea Copiilor, care are ca
scop finanţarea proiectelor de
terapie emoţională sau terapie prin
artă pentru copiii cu boli grave sau
care se află în proces de
recuperare după afecţiuni severe.
Sponsorizările, în valoare totală de
313.500 de lei, vor fi acordate
organizaţiilor non-profit care
desfăşoară astfel de proiecte şi
care îndeplinesc criteriile de
jurizare. Evenimentul de lansare a
celei de-a şaptea ediţii a

Programului MOL pentru
Sănătatea Copiilor s-a desfăşurat
în Amfiteatrul Spitalului Clinic de
Urgenţă pentru Copii Marie Curie,
în prezenţa reprezentanţilor a
17 organizaţii non-profit, care au
beneficiat de finanţare în ediţia
precedentă şi care au prezentat
proiectele implementate pe
parcursul ultimului an.

ARTRI TRAGE UN
SEMNAL DE ALARMĂ

Asociaţia Română pentru
Transporturi Rutiere Internaţionale
(ARTRI) constată cu surprindere şi
amărăciune că niciunde în Europa
transportatorii nu au fost scutiţi de
problemele grave generate de
fluxul de emigranţi. „Mai mult,
această categorie profesională,
indispensabilă societăţii
contemporane, nu a primit din
partea autorităţilor europene
niciun fel de protecţie şi sprijin
pentru evitarea situaţiilor în care
au fost răniţi sau ucişi şoferi, au
fost amendate şi penalizate
administrativ firme pentru întârzieri

sau anulări de curse, iar unii
conducători auto au fost chiar
reţinuţi şi acuzaţi pe nedrept de
implicare în traficul de emigranţi“,
se arată într-un comunicat al
asociaţiei. ARTRI atrage atenţia
asupra faptului că experienţa ne
arată că nicio ţară europeană nu
poate gestiona, în acelaşi timp, şi
fluxul de emigranţi, şi fluxul de
călători şi de mărfuri, atunci când
acestea se intersectează. În plus,
toate planurile pentru situaţii de
criză au eşuat. Printr-o Scrisoare
deschisă transmisă preşedintelui
României, prim-ministrului,
miniştrilor de Interne, de Externe şi
al Apărării, ARTRI solicită ca,
măcar în cel de-al doisprezecelea
ceas, autorităţile naţionale
competente să ia măsuri concrete
prin care să prevină orice fel de
distrugeri de bunuri şi
infrastructură, ocuparea abuzivă
sau ilegală a spaţiului carosabil,
blocarea drumurilor, atacarea
camioanelor şi a celorlalte
mijloace de transport.

EDUCAŢIE RUTIERĂ
PENTRU PREŞCOLARI

Preşcolarii de la Grădiniţa „King
George” din Cartierul Militari au
primit lecţii despre educaţia rutieră
chiar de la poliţiştii locali ai
Sectorului 6 din Bucureşti, pentru
a înţelege mai bine rolul poliţistului
şi a conştientiza responsabilitatea
fiecărui participant la traficul rutier.
Cei 100 de copii au învăţat reguli
de circulaţie: cum şi când se
traversează în condiţii de
siguranţă şi care sunt
semnificaţiile culorilor semaforului,
având în vedere că una dintre
principalele cauze ale accidentelor
rutiere este nerespectarea
regulilor de către pietoni. Poliţiştii
locali i-au sfătuit ca, în cazul în
care se rătăcesc de casă, să
ceară ajutorul unui poliţist şi -
foarte important - să-şi cunoască
numele, prenumele şi adresa.

Proba practică pentru
obţinerea permisului auto va
putea fi susţinută din nou
fără a mai repeta proba
teoretică în caz de eşec la
„traseu”, timp de un an, cu
condiţia efectuării a 6 ore de
pregătire între două
examene. Noua prevedere
apare în Ordinul ministrului
de Interne pentru
modificarea şi completarea
Ordinului din 2010 privind
procedura de examinare
pentru obţinerea permisului
de conducere, şi a intrat în
vigoare pe 5 octombrie.
„Sala” promovată va permite
susţinerea succesivă a

„traseului” timp de un an de
la data absolvirii cursurilor
de pregătire teoretică şi
practică, în caz de eşec,
după cel puţin 15 zile de la
eşecul la sală şi prezentarea
dovezii efectuării a 6 ore de
pregătire practică. Proba
practică se susţine numai în
poligon pentru
autovehiculele din categoria
AM, în poligon şi traseu -
pentru autovehiculele din
categoriile A1, A2 şi A şi
numai în traseu - pentru
autovehiculele din
categoriile B1, B, BE, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,
Tr, Tb şi Tv.

REGULI NOI PENTRU PERMISUL AUTO

CUGETARE
„Nu te teme să faci pași mari.
Nu poți trece o prăpastie din
două salturi mici”.

((DDaavviidd  LLllooyydd  GGeeoorrggee))
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Puteţi transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secţiunea 
„Întrebarea lunii“.

Criza
refugiaţilor
afectează
transportul
internaţional

Momentele tensionate prin care
trece Europa, dat fiind contextul in ter -
naţional vizavi de criza refugiaţilor si -
rieni, îşi au ecoul şi în industria trans -
por turilor. Cât de mult sau de puţin este
afectată activitatea companiilor de
transport ce sunt implicate în curse in -
ternaţionale de către valul de re fu giaţi,
care încearcă să se stabilească în
Europa, am încercat să aflăm de la
cititorii revistei ce au răspuns la în tre -
barea lunii septembrie: „Activitatea
companiilor de transport implicate în
curse internaţionale este afectată de
valul de refugiaţi care încearcă să se
sta bilească în Europa?“. 77% dintre
par ticipanţii la sondajul Ziua Cargo sunt
de părere că efectele se resimt deja,
exis tă cozi semnificative la intră ri le în
ţările din Vest (ex. Austria şi Ger ma nia),
iar riscurile sunt în cre ş te re. Iar în a -
ceastă situaţie sunt ne ce sare măsuri
su plimentare privind com baterea aces -
tora. 19 procente din tre respondenţi
consideră că efectele re simţite de către
cei implicaţi în trans porturi sunt reduse,
în timp ce, la polul opus, doar 4% cred
că momentul dificil cau zat de această
criză a refugiaţilor si rieni nu afectează
transportul in ternaţional.

Florinel
Andrei
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MAN ÎN NOUL MILENIU 

Anul acesta, MAN sărbătorește cea
de-a 100-a aniversare în construcția
de autovehicule comerciale, ceea ce
constituie un bun prilej de
rememorare a celor mai importante
performanțe și puncte de reper ale
unei cariere de succes în construcția
de vehicule comerciale. 
Istoria recentă ne arată că unul
dintre cele mai de succes modele
de camion al anilor ’90 a fost MAN
F2000. Seriile grele de camioane au
introdus injecția electronică în
standard încă din anul 1994. Mai
mult, MAN a început mileniul cu noi
inovații. În 2000, seria „Trucknology
Generation Type A”, numită TGA, a
stabilit noi standarde legate de
confort și ergonomie, precum și noi
tehnologii, cum ar fi MAN TipMatic
sau MAN Comfort-Shift pentru
schimbarea optimă a treptelor de
viteză. 
Introducerea motoarelor D20 cu
injecție common rail în 2004 a fost o
adevărată piatră de hotar în

dezvoltarea tehnologiei motoarelor.
MAN a modernizat și seria ușoară și
medie, prin introducerea TGL și
TGM în 2005. Doi ani mai târziu, au
fost prezentate două modele ca
urmași ai TGA în seria grea: modelul
TGX a fost proiectat pentru
transportul pe distanțe lungi, iar
modelul TGS a fost utilizat în
intervențiile ce necesită forță de
tracțiune și în traficul de distribuție
grea. MAN a primit premiul „Truck of
the Year” pentru a 7-a oară și pentru
ambele modele, ceea ce constituie
un record în acest sector.

DAF INTRODUCE LF 2016 

DAF introduce un număr mare de
inovații pe seria LF destinată
transportului de distribuție. Lanțuri
cinematice optimizate, un nou
pachet aerodinamic și o și mai mare
varietate de ampatamente și
rezervoare de combustibil contribuie
la un grad și mai înalt de eficiență.

Cele mai multe modele LF 2016
sunt echipate, de asemenea, cu
cele mai recente tehnologii de
siguranță și confort, cum ar fi AEBS,
FCW, ACC și LDWS. 
Un software îmbunătățit și un sistem
mai bun de management al căldurii
și aerului la nivelul sistemului de
post-tratare a gazelor de eșapament
fac motorul PACCAR PX-5 (152-213
CP) cu până la 5% mai economic
din punctul de vedere al consumului
de combustibil. Motorul de 6,7 l
PACCAR PX-7 (223-314 CP) este
acum disponibil opțional cu o cutie
de viteze automatizată de viteze AS
Tronic, cu 12 viteze. 
Unul dintre avantajele majore ale
noului LF 2016 este abilitatea de a
proiecta vehiculul potrivit pentru
orice aplicație, datorită a șapte noi
ampatamente cu lungimi de până la
6,90 m, care permit montarea unor
rezervoare de combustibil de până
la 1.240 l. 
Nu în ultimul rând, pachetul
aerodinamic oferă o economie
suplimentară de combustibil de
până la 4 procente. 

ACTROS CU HIGHWAY
PILOT A IEȘIT ÎN LUME 

La începutul lunii octombrie, pe
autostrada germană A8 între
Denkendorf și Aeroportul Stuttgart,
a avut loc premiera mondială a
unui camion de serie operat în
sistem de conducere automat pe
un drum public, un Mercedes-Benz
Actros echipat cu Highway Pilot.
Camionul este aprobat ca vehicul
de test în conformitate cu legislația
germană. 
Combinația de senzori și de sisteme
de asistență de nouă generație
permit vehiculului cu sistem
Highway Pilot să observe în mod
continuu întreaga zonă din fața
vehiculului și să preia controlul direct
în anumite situații, ceea ce îi permite
șoferului să ridice mâinile de pe
volan fără niciun fel de risc. Dacă
vehiculul se apropie prea mult de cel
din fața lui, frânează automat,
urmărind, de asemenea, banda de
circulație și ajustând direcția ori de
câte ori e nevoie. Dacă se apropie
de un obstacol, sistemul îi cere
șoferului să preia din nou controlul
asupra vehiculului. 

Suspensia independentă
Volvo Trucks poate fi de acum
înainte comandată împreună
cu Volvo Dynamic Steering.
„Aceasta este o combinaţie cu
adevărat unică și oferă
şoferului senzaţia perfectă de
condus şi manevrabilitate”,
declară Kristin Signert, Long
Haul Segment Manager, Volvo
Trucks.
Combinaţia îşi arată întregul
potenţial în aplicaţiile în care
diferenţa în materie de
stabilitate, precizie şi control
este sesizată în special în
decursul zilelor lungi de
condus, specifice acestui tip
de transport. Mai mult decât
atât, virarea devine mai
uşoară şi mai lină la viteze
mici. Datorită suspensiei
independente, roţile din faţă
nu se influenţează reciproc,
ceea ce înseamnă o deplasare
mai lină şi mai stabilă pe
autostradă. Mecanismul de
direcţie cu pinion şi

cremalieră asigură un
răspuns mai direct şi oferă o
senzaţie mai clară de precizie
şi control. Mişcările volanului
cauzate de vibraţiile
transmise de la suprafaţa
drumului sunt reduse
considerabil cu Direcţia
Dinamică Volvo. Rezultatul
este nu doar o manevrare mai
uşoară şi mai lină pentru
şofer, dar, de asemenea,
solicită mai puţin muşchii şi
încheieturile pe timpul
curselor lungi.
Combinaţia acestor două
sisteme poate fi comandată
acum pentru Volvo FH şi FH16.

VOLVO TRUCKS  - O COMBINAȚIE UNICĂ
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„G radul de penetrare al asi -
gu rărilor s-a majorat cu
0,03 puncte procentuale

față de primul semestru din anul 2014,
la 1,42%. În ceea ce privește densi -
ta tea asigurărilor (raportul între volu -
mul primelor brute subscrise și popu -
lația totală rezidentă de la 1 ianuarie)
se constată o creștere cu 9% în primul
semestru comparativ cu aceeași pe -
ri oadă a anului trecut, ajungând la ma -
ximul ultimilor cinci ani (217,2 lei/loc)”,
se precizează în raportul ASF.

Pe segmentul asigurărilor de răs -
pun dere civilă pentru vehicule (RCA
și CMR), volumul primelor brute sub -
scri se a crescut cu 19,84%, la 1,67 mi -
liarde lei, reprezentând 47,94% din
totalul subscrierilor pentru asigurări
ge nerale. Față de S2 din 2014, avan -
sul a fost de 18,66%, se arată în ra -
port. Asigurările Casco au generat un
volum de prime brute subscrise de
824,98 milioane lei, în scădere cu
3,11% față de același interval al anului
tre cut, și au reprezentat 23,69% din
total asigurări generale. Față de S2 din
2014, scăderea a fost de 0,92%.

La asigurări generale, primele brute
subscrise au fost de 3,48 mi li ar de lei,
în creștere cu 9,02% față de același
interval al anului trecut și cu 7,03% com -
parativ cu nivelul înregistrat în ultimele
șase luni din 2014. La asi gu rări de viață,
primele brute subscrise au fost de
837,92 milioane lei, în creș tere cu
7,54% față de perioada simi la ră a anului
anterior, însă în scădere cu 2,33% față
de ultimele 6 luni ale anului 2014.

Primele brute subscrise în cate go -
ria asigurărilor generale dețin cea mai
importantă pondere în structura pri -
melor brute subscrise, în timp ce pon -
derea primelor brute subscrise în
asigurările de viață reprezintă circa o
cincime din totalul subscrierilor. „Piața
asigurărilor din România este carac te -
rizată de un grad ridicat de concen -
trare. În semestrul I 2015, 80,69% din
vo lumul total de prime subscrise a fost
realizat de 10 societăți de asigurare, din
cele 36 de societăți care au desfă șu -
rat activitate de asigurare/reasi gu rare”,
se mai precizează în raportul ASF.

Asigurările de incendiu și alte ca -
la mități naturale au generat un volum

al primelor brute subscrise de 485,37
milioane lei, în creștere cu 5% față de
aceeași perioadă a anului trecut, re -
pre zentând 13,94% din totalul sub -
scri erilor pentru asigurări generale.
Față de S2 din 2014 s-a înregistrat o
scădere de 1,38%.

Pe segmentul asigurărilor de viață,
anuități și asigurări de viață supli men -
tare, s-a înregistrat o creștere cu
4,69% față de S1 din 2014 și cu 9,59%
față de S2 din 2014. La categoria asi -
gu rărilor de viață și anuități care sunt
legate de fonduri de investiții, avansul
a fost de 14,85% față de S1 din 2014.
Societățile de asigurare au raportat
indemnizații brute plătite, cumulat pen -
tru cele două categorii de asigurări, în
sumă de 2,38 miliarde lei, în scădere
cu 3,65% față de aceeași perioadă a
anu lui trecut și în creștere cu 0,38%
față de ultimele șase luni ale anului.
Din valoarea totală a indemnizațiilor
bru te plătite, 84,28% sunt aferente
contractelor de asigurări generale.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Piaţa asigurărilor: 20%
creştere la RCA în S1
Piața asigurărilor a crescut cu 8,73% în primul semestru (S1) faţă
de aceeaşi perioadă din 2014, la 4,32 miliarde lei, şi cu 5,08% față
de S2 al anului trecut, potrivit Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF).
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uzina Audi din Gyor, vestul Ungariei.
La rândul său, Seat, subsidiara spa -
niolă a VW, a mărturisit că a fabricat
700.000 de astfel de motoare. 

În România, 105.000
de maşini „trucate”
Ulterior, într-o scrisoare trimisă

Par lamentului german, Volkswagen a
comunicat că 8 milioane de vehicule
diesel înmatriculate în Uniunea Euro -
pea nă au softuri pentru inducerea în
eroare a testelor de emisii. Dintre
aces tea 2,8 milioane au fost vândute
în Germania, 1,2 milioane în Marea
Bri tanie, aproape 950.000 în Franţa,
648.458 în Italia etc. România nu a
scă pat de ţeapa constructorului ger -
man: 105.000 de autovehicule diesel
- dintre care 56.000 noi - au cărţi de
identitate, iar pentru alte 300 de maşini
noi EURO 5 diesel marca Volks wa -
gen, Audi, Skoda şi Seat aflate în sto -
curile dealerilor, RAR a blocat elibe -
ra rea cărţilor de identitate, a anunţat
ministrul Transporturilor, Iulian Ma ta -
che. Maşinile second-hand cu soft de
manipulare a emisiilor poluante pot fi
înscrise în continuare în circulaţie, in -
di ferent dacă au fost cumpărate din
Ro mânia sau din altă ţară, deoarece
au fost deja înmatriculate anterior şi
au carte de identitate, a explicat minis -
trul. Totodată, autovehiculele deţinute
în leasing nu întâmpină probleme, fiind
deja înmatriculate.

„În Germania a fost stabilită data
de 7 octombrie pentru transmiterea
de către grupul VW a planului de mă -
su ri şi a calendarului de implementare
pentru remedierea neconformităţilor
aces tor autoturisme - în această si -
tuaţie se află motoarele EURO 5 die -
sel de 1.2, 1.6 şi 2 litri -, sens în care
am solicitat Ministerului Transporturilor
din Germania să ne comunice aceste
infor maţii de îndată ce ajung în pose -
sia lor”, a amintit ministrul român al
Transporturilor.

Cu o zi înainte de data respectivă,
Volkswagen a lansat şi pe site-ul din
Ro mânia - la câteva zile după ce apă -
ru se pe site-ul VW din Germania - o
mo dalitate prin care proprietarii de

autoturisme pot afla dacă maşina lor
este echipată cu softul care falsifică
r ezultatele testelor antipoluare. Astfel,
la http://info.volkswagen.com/ro/ro/
home.html, clienţii pot verifica dacă
au tovehiculul pe care îl deţin este
afec tat de scandalul poluării. Sistemul
verifică exclusiv seriile de şasiu (cod
VIN) pentru mărcile Volkswagen şi
Volks wagen Autovehicule Comerciale.
Totodată, posesorii de VW vor fi ţinuţi
la curent cu planul de măsuri al VW
pentru remedierea autovehiculelor cu
motor diesel EA 189 EURO 5.

Vânzări suspendate
Elveţia a suspendat vânzarea ma -

şi nilor diesel noi produse de grupul
ger man, iar Belgia şi Italia, pe cele cu

mo tor EURO 5. Mai multe ţări, printre
care Japonia, Coreea de Sud, Franța
şi Marea Britanie au decis să inves ti -
ghe ze dacă producătorii auto respectă
nor mele de emisii poluante. Spania,
Olanda și Belgia au anunțat că retrag
de pe piață mașinile Volkswagen cu
mo toare diesel echipate cu softul
„otră vit”. Procurorii din Suedia iau în
considerare deschiderea unei inves -
ti gații legate de un potențial caz de
corupție.

Pentru a aplana tărăboiul stârnit la
nivel mondial, Volkswagen a anunţat că
o să aloce 6,5 miliarde de euro, în tri -
mestrul trei al anului în curs, pentru a
acoperi costurile remedierii nere gu lilor.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Înşelăciunea a fost depistată de
Agenţia americană pentru Pro tec -
ţia Mediului (EPA), care a des co -

perit instalarea unor sisteme electr o -
ni ce la motoarele a 482.000 de
auto tu risme VW Jetta din perioada
2009-2014, VW Beetle şi Golf, VW
Passat din 2014-2015 şi Audi A3, spe -
cial pentru a evita standardele federale
din SUA privind emisiile de dioxid de
carbon. CEO-ul Volkswagen SUA, Mi -
chael Horn, a ieșit la rampă și a de -
cla rat: „Compania noastră nu a fost
onestă. Am dat-o de gard, cum spu -
nem noi în Germania”.

Demascat, concernul Volkswagen
din Germania a recunoscut că a trişat:
pe 11 milioane de maşini vândute în
ultimii 5-6 ani în toată lumea a fost
mon tat câte un software care a permis
vehi culelor să îndeplinească în timpul
tes telor standardele referitoare la po -
luare, dar nu și după aceea, când

noxe le curgeau gârlă. Concret, emi -
siile reale de oxizi de azot, care se
fac vinovate de afecţiunile pulmonare
a milioane de oameni, sunt de 40 de
ori mai mari decât cele impuse de lege
în SUA. Oxizii de azot formează smo -
gul - acel aer întunecat, murdar, care
îi împiedică pe oameni să vadă, iar
pe unii să respire - și amplifică pa r ti -
cu lele minuscule de funingine.

Escrocheria este cu atât mai mare
cu cât autorităţile americane au acor -
dat ajutoare de 1.600 de dolari pentru
fiecare maşină cumpărată, tocmai
pentru ca populaţia să achiziţioneze
au toturisme nepoluante. Din acest
motiv, este de aşteptat ca VW să fie
dată în judecată de către toţi cei înşe -
laţi. Iar cum se ştie că în SUA este un
cult naţional tranşarea în sala de jude -
cată a „şmecheriilor”, cei păgubiţi
obţin, de cele mai multe ori, despă -
gu biri consistente. Primul semnal: a -

me ricanii au botezat deja „Dieselgate”
tot acest scandal. 

Scandalul s-a rostogolit ca un
bulgăre de zăpadă în Europa. Direc -
to rul general Martin Winterkorn a
demi sionat, fiind înlocuit cu Matthias
Müller, directorul Porsche - una dintre
cele 12 mărci ale Volkswagen. Audi,
divi zia de lux a VW, a anunţat că a
vân dut 2,1 milioane de automobile
echi pate cu softul ilegal, iar construc -
torul auto ceh Skoda - tot divizie a
gru pului Volkswagen -, a dat pe faţă
că a „trucat” 1,2 milioane dintre maşi -
ni le sale. Guenther Scherelis, șeful
diviziei vehicule comerciale de la
Volks wagen AG, a comunicat că 1,8
mi lioane de furgonete și camionete
au motoare diesel echipate cu softul
ilegal. În fine, ministrul ungar al Eco -
no miei, Mihaly Varga, a declarat că 2
milioane din cele 11 milioane de
motoare falsificate au fost produse la

PUBLICITATE

Volkswagen 
a trişat
Constructorul auto german Volkswagen (VW) a vândut în toată
lumea 11 milioane de autovehicule diesel echipate cu un soft care
falsifică rezultatele testelor antipoluare.

Ultima oră
Volkswagen începe în ianuarie
2016 rechemarea la service a celor
11 milioane de vehicule echipate
cu softul „otrăvit”, operațiune ce
va fi încheiată până la sfârșitul
anului. Compania va avea nevoie
de 2-3 ani „pentru a străluci din
nou”, a declarat în 7 octombrie
noul director general al VW,
Matthias Müller, într-un interviu
acordat publicației germane
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
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C odul poştal şi căutarea pe zo -
nă permit găsirea ofertelor lo -
cale. Prin căutarea extinsă,

cli enţii TimoCom pot găsi acum mai
rapid oferte de marfă din proximitatea
ve hiculului monitorizat. După selec ta -
re, locaţia vehiculului este folosită ca
parametru de căutare în lista măr fu -
ri lor. În funcţie de setările preselectate
de către utilizator, instrumentul afişea -
ză rezultatele pentru o suprafaţă de
până la 200 km din jurul locului unde
se află vehiculul. Utilizatorii pot ac tua -
liza lista rezultatelor prin apăsarea bu -
tonului „Actualizare”. Astfel, se actua -
li zează şi locaţia vehiculului. Este
avantajos deoarece introducerea ma -
nuală a locaţiei nu mai este necesară.
Adiţional, pentru căutarea mărfurilor
nu este necesară determinarea loca -
ţiei vehiculului.

Marcel Frings, Chief Repre sen ta -
tive TimoCom, subliniază: „Clienţii
noştri trebuie să găsească marfă cât
mai rapid în proximitatea vehiculului,
pentru o încărcare suplimentară sau
de schimb. Prin urmare, este impor -
tant ca noi să oferim un instrument
cum este noua funcţie de căutare.
Acum, ei pot vizualiza toate locaţiile
şi pot contacta imediat furnizorii co res -
punzători.” 

Funcţii noi pe
TC eMap® 
Clienţii au acum posibilitatea de a

adăuga locaţia vehiculului ca punct
de pornire, prin butonul din meniul tra -
sabil care se află pe interfaţa de mo -
nitorizare, aceasta fiind permanent ac -
tua lizată. Acest sistem este avantajos,
deoa rece introducerea manuală a
loca ţiei vehiculului nu mai este nece -
sară. Noua funcţie permite utilizatorilor
calcularea rapidă a traseului de trans -

port, inclusiv distanţa faţă de locul de
încărcare. Alternativ, poziţia vehi cu lu -
lui se poate vizualiza pe hartă şi se
poa te adăuga drept punct de por nire
la traseu cu click dreapta. 

Preluarea automată a vehiculelor
pentru monitorizare este a treia funcţie
nouă. Pentru a acorda acces parte ne -
rilor de afaceri la locaţia vehiculului pe

o perioadă determinată, utilizatorii tr e -
buie să selecteze opţiunea „Acti va re
tracking” din meniul trasabil de pe in -
ter faţa de monitorizare. Acesta va des -
chide automat opţiunea „Apro bă ri pro -
prii” în care deja apar vehi cu lele
mo ni torizate. Furnizorul de servicii IT
a îmbunătăţit simbolurile şi efectele
mouse-over pentru statusul vehi cu lului.

TimoCom

Soluţii conectate
Deoarece localizarea vehiculului devine importantă pentru
căutarea mărfurilor, TimoCom a conectat soluţia de calculare şi
monitorizare TC eMap® cu bursa de transport TC Truck&Cargo®,
prin urmare oferind un sprijin suplimentar pentru activitatea de zi
cu zi a clienţilor. Utilizatorii pot selecta acum vehicule
monitorizabile la căutarea mărfurilor şi pot găsi oferte de marfă
din proximitatea vehiculului. Adiţional, furnizorul de servicii IT
permite utilizatorilor să folosească locaţia vehiculelor pentru
calcularea extinsă a rutei în TC eMap®, cea mai mare platformă
independentă de tracking din Europa, cu peste 150 de parteneri
telematici.
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ITATEMai multe informaţii despre TimoCom găsiţi pe www.timocom.ro.

Despre TimoCom
TimoCom Soft- und Hardware GmbH a fost înfiinţată în 1997 ca furnizor de
servicii IT pentru toate companiile implicate în transport. În doar câţiva ani,
TimoCom s-a dezvoltat, de la start-up, într-o companie mijlocie. Cu o echipă
internaţională mare, TimoCom oferă trei platforme europene de achiziţie:
liderul de piaţă - bursa de transport TC Truck&Cargo®, TC eBid®, platforma
de licitare online pentru contracte pe termen lung, precum şi o bursă de
depozitare cu depozite și spaţii logistice corespunzătoare. Ultima adiţie la
portofoliu este TC eMap®, soluţia pentru calcularea şi planificarea traseului
cu funcţia de tracking integrat. 
Pe bursa de transport TC Truck&Cargo® sunt publicate atât mărfuri cât şi
oferte de transport, din toată Europa. TC eBid® ajută companiile expeditoare
şi casele de expediţie în managementul licitaţiilor şi simplifică derularea
afacerilor între acestea şi furnizorii de transport. Bursa de transport
paneuropeană oferă acces până la 30.000 de spaţii logistice şi de depozitare
în 44 ţări din toată Europa. Cu soluţia de tracking şi calculare TC eMap®, toţi
furnizorii GPS implementaţi sunt afişaţi pe o singură platformă. În paralel, se
poate calcula traseul, care va fi afişat pe hartă.
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Soluția Ungariei
pentru criza șoferilor

D acă, la nivelul României, in -
for maţiile privind criza şo fe -
rilor reies mai mult din decla -

ra ţiile marilor transportatori, în Ungaria
această situaţie este confirmată prin
datele oficiale, se arată într-un co mu -
ni cat transmis la redacţie de WebEye.

Formare profesională
prin fonduri europene
Astfel, deficitul de forţă de muncă

în acest domeniu este de 6.500 de
con ducători auto, iar transporturile
sunt pe poziţia a doua într-un top al
celor mai afectate sectoare ale eco -
no miei, din punctul de vedere al lipsei
forţei de muncă. Potrivit Ministerului
ungar al Economiei, cele 11.700 de
fir me de transport îşi desfăşoară ac -
ti vi tatea cu un parc auto de 62.720
de maşini. În total, transportatorii ge -
ne rează 3,5% din forţa de muncă a
Ungariei, iar impozitele plătite de şoferi
se ridică la aproximativ 16 miliarde de
euro pe an. În aceste condiţii, Gu ver -
nul de la Budapesta a anunţat că va
angaja fonduri europene pentru a

acoperi costurile aferente şcolarizării
şi obţinerii permiselor de conducere
pentru categoriile C şi D pentru 6.000
de persoane. Polonia face şi ea efor -
turi să găsească soluţii pentru a di mi -
nua impactul crizei şoferilor asupra
eco nomiei, acest lucru devenind o pri -
oritate naţională, iar statele din Vestul
Europei complică şi mai mult situaţia,
angajând personal calificat din Sud-
Estul Europei.

WebEye propune
DrivingStyle
Prin soluţia telematică Dri -

vingStyle, şoferii sunt evaluaţi con -
stant, iar companiile au informaţii de -
ta liate, la zi, despre cât de bine este
ex ploatat parcul auto. În acest fel, ma -
nagerii au la îndemână un instrument
care le permite să minimizeze pier -
derile provocate de un stil de şofat
de fectuos, care pot ţine atât de uzura
maşinii, cât şi de consumul de car bu -

rant. Utilizarea acestui sistem pot
aduce o scădere a costurilor cu între -
ţi nerea maşinilor de 15 - 20%, iar chel -
tu ielile pentru combustibil, cu 5-8%.
Dri vingStyle permite evaluarea com -
ple xă a şoferilor, urmărind fiecare miş -
care a acestora: cât de corect folosesc
pedala de frână, cât de bine aleg
turaţia, cât accelerează, dacă utili zea -
ză corespunzător tempomatul şi retar -
derul etc. Analiza datelor obţinute se
traduce într-un veritabil sistem de no -
tare a şoferilor iar managerii ştiu cum
să distribuie în mod optim sarcinile de
lucru. De asemenea, aceştia pot de -
ci de, acolo unde este cazul, să ofere
cursuri de pregătire şoferilor cu re -
zultate mai slabe. Soluţia DrivingStyle
are avantajul că este integrată în sis -
te mul de servicii al WebEye, aşadar
cli enţii nu trebuie să utilizeze soluţiile
mai multor sisteme diferite.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Levente Gall, director
de vânzări WebEye

România:
„Putem vorbi de o criză a şoferilor
profesionişti, nu doar în România,
ci la nivelul întregii Europe.
Companiile de transport găsesc
greu personal calificat aşa că sunt
nevoite să angajeze şoferi cu mai
puţină experienţă. Este însă o
soluţie care implică alte costuri cu
trainingul acestora. În tot acest
context, WebEye a dezvoltat o
soluţie telematică, prin intermediul
căreia angajatorii au posibilitatea
să verifice cât de bine şofează
angajaţii.”

Lipsa şoferilor profesionişti începe să se simtă tot mai acut, în
condiţiile în care cei mai experimentaţi acceptă oferte de muncă
în străinătate şi tot mai puţini tineri aleg această meserie.



D ar cu siguranţă că nu veţi
cum păra aceste vehicule nu -
mai pentru a profita de extra -

va ganta călătorie propusă de către
Clubul Globetrotter. Este vorba despre
nişte camioane care îm bu nă tăţesc
pro ductivitatea şi profitabilitatea afa -
ce rii dumneavoastră, iar ser viciile şi
ele men  tele ad i ţio nale ga ran tează un
con fort excepţional pen tru şofer şi un
grad înalt de si gu ranţă.

Optimizare 
pentru economie
Fie că este vor ba despre ver siu -

nea cu mo to ri zare de 500 de CP sau
de cea de 460, vehiculele vin echipate
cu cele mai im por tante elemente şi
op ţiuni pentru a vă ajuta să ob ţi neţi be -
neficii ma xi me în activitatea de zi cu
zi. Astfel, camioanele men ţionate sunt
dotate cu I-Shift, cu pa chet Economie

Com bustibil, ce in clude sistemul I-See,
oprirea mo torului la relanti şi com pre -
sor de aer de cu plabil, pachet Vi si bility
Plus, pachet Siguranţă Activă, pachet
Drive+, pachet de protecţie personală
şi pachet pre-plătit pentru serviciul
Dyna fleet Combustibil&Mediu pentru
2 ani (modelul de 500 CP) sau 1 an
(cele trei camioane de 460 CP) etc.
De asemenea, camionul de 500 CP
este echipat cu cabină Globetrotter

octombrie 2015 ............................................................................................................................................
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XL, celelalte trei fiind dotate cu cabină
Globetrotter. 

Sistemul I-See memorează dru -
mu rile parcurse deja şi, atunci când
vă deplasaţi pe un traseu cunoscut,
con trolează schimbările treptelor de
viteză, precum şi viteza vehiculului,
pen tru a utiliza la maximum inerţia au -
to camionului, fapt ce determină redu -
ce rea substanţială a consumului de
combustibil. 

Tot pentru reducerea consumului
de combustibil, de data aceasta în tim -
pul staţionării, a fost conceput şi sis te -
mul de oprire a motorului, aceasta rea -
 lizându-se automat, după două mi nute
şi jumătate de funcţionare la relanti. 

De asemenea, compresorul de aer
este decuplat în mod automat atunci
când nu este necesar.

Confort maxim
cu I-Shift 
I-Shift îşi foloseşte inteligenţa in -

tegrată pentru a alege rapid şi automat
treapta de viteză potrivită în orice si -
tua ţie. Iar software-ul dispune de ap -
titudini de schimbare a treptelor de vi -
teză imposibil de egalat chiar şi de
către cei mai buni şoferi. 

I-Shift este proiectat, bineînțeles,
să reducă şi mai mult consumul de
com bustibil. Înainte de toate, pierderile
interne de energie sunt diminuate -
de fapt mai reduse decât în cazul
schim bătoarelor de viteze manuale.
Însă electronica face de fapt diferenţa.
Atunci când vă deplasaţi în modul
Eco nomy, fiecare schimbare a trep -
te lor de viteză este sincronizată cu
exac titate, pentru a lăsa motorul să
func ţioneze în intervalul cel mai efi -
cient de rotaţii pe minut. 

Dar un alt avantaj major oferit de
acest sistem este confortul la volan, stre -
sul la care este supus şoferul fiind di -
minuat în mod semnificativ, acesta pu -
tându-se relaxa şi putându-se con cen tra
mai mult pe celelalte com po nen te ale
conducerii economice şi în si guranţă. 

Şi pentru că tot a venit vorba de -
spre confort, demn de subliniat este
fap tul că versiunea de cabină Globe -
trotter XL oferă o înălţime interioară de

220 cm, în timp ce Globetrotter oferă
205 cm. Ambele cabine pot fi e chi pate
cu 1 sau 2 paturi şi pun la dis po ziţia şo -
fe rilor o bogăţie de spaţii de depozitare. 

Dynafleet
Combustibil&Mediu
Pachetul Dynafleet Combus ti -

bil&Me diu vă permite să urmăriţi per -
for manţa autocamioanelor şi a şo fe -
rilor dumneavoastră. În numai câte va
secunde, puteţi genera rapoar te pe
baza unei game ample de parametri
şi puteţi descoperi de ce un anumit
şofer obţine un consum de combustibil
mai mare decât altul, folosind acelaşi
autocamion. Astfel, economiile poten -
ţia le pot fi identificate mai rapid şi cu
un grad mai mare de precizie decât
până acum.

Raportul privind Punctajul de efi -
cien ţă a utilizării combustibilului vă
ofe ră imediat o prezentare generală
a performanţei de utilizare a com bus -
tibilului pentru şoferi şi vehiculele lor.
Un punctaj de la 0 la 100, prezentat
atât prin coduri de culoare, cât şi prin
cifre, vă va indica performanţa în patru
domenii cheie: anticipare şi frânare,
utilizarea motorului şi a treptelor de
viteză, adaptarea vitezei şi staţionare.

Funcţia Fuel Efficiency Score vă
permite să vă comparaţi şoferii în
detaliu şi, de asemenea, să urmăriţi
evo luţia lor de-a lungul timpului. Acest
lucru face ca Punctajul de eficienţă a
utilizării combustibilului să fie un instru -
ment perfect pentru instruirea activă
a şoferilor şi pentru controlul asupra
consumului de combustibil în timp.

Nu în ultimul rând, Driver Coaching
este o funcţie care îi oferă şoferului sfa -
turi despre conducerea eficientă, care
oferă o analiză permanentă pe pe rioada
întregii curse, astfel încât şo ferul să
poată răspunde schimbărilor inter venite.

Vis tropical
all-inclusive
Călătoria anului 2016 duce Clubul

Globetrotter în Sri Lanka şi în Maldive,
unde vă puteţi bucura de tot ce este
mai bun şi de cele mai luxoase ex pe -
rien ţe pe care aceste miracole exotice
le pot oferi. Lungile zile relaxante la ma -
lul mării se împletesc cu aventuri in ci -
tante şi pline de culoare. Vă aş teap tă
o călătorie plină de gust şi aro mă, de
pe isaje incredibile, de jungle mis te -
rioase, plaje albe, cer albastru şi multe,
multe altele. Iar totul este all-inclusive. 

Prima escală este minunata şi in -
ci tanta Sri Lanka. O cultură străveche,
viaţă de stradă colorată şi dinamică,
pă duri tropicale spectaculoase şi plaje
care se întind la nesfârşit. Vizitele la
tem plele budiste, plimbările pe elefanţi
sau vizitele la plantaţiile de ceai şi bu -

că tăria condimentată fac deliciul aces -
tei destinaţii. 

În Maldive, cei 26 de atoli, în con ju -
raţi de recifuri de corali şi brăzdaţi de
ca nale naturale şi lagune, sunt pur şi
simplu unici. Aici, veţi avea nepre ţu ita
ocazie... de a nu face nimic. Dar veţi
pu tea, de asemenea, să vă bu cu raţi de
o plimbare cu catamaranul sau de
scufundări pe timp de zi sau de noapte. 

Iar toate acestea se vor întâmpla
în februarie, când acasă este o vreme
fri guroasă şi umedă şi, adesea, nă -
meţii de zăpadă au dimensiuni im -
presionante... 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

VVoollvvoo  TTrruucckkss  GGlloobbeettrrootttteerr  CClluubb

CCăăllăăttoorriiee
eexxoottiiccăă......  ppee
ddrruummuull  eeffiicciieennţţeeii
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V-aţi închipuit vreodată cum ar fi să fugiţi pentru o vreme de stres, de
probleme şi de intemperiile anotimpului rece, pentru a evada în paradisul
tropical al unor insule exotice? Clubul Globetrotter poate să vă împlinească
acest vis chiar peste câteva luni, invitându-vă într-o expediţie fabuloasă, în
Sri Lanka şi în Insulele Maldive. Pentru a profita de această ofertă de
nerefuzat, tot ceea ce trebuie să faceţi este să achiziţionaţi fie un Volvo FH
500 CP, fie trei unităţi FH 460 CP. 

Volvo FH 500 CP - 1 camion = 
1 călătorie

Volvo FH 460 - 3 camioane =
1 călătorie
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I ar experiențele trăite la eve ni -
men tul de la Zahorie au fost cu
a devărat de excepție. Practic,

com petițiile, atât cea destinată clien -
ților, cât și cea dedicată jurnaliștilor, au
in clus trei probe: un concurs de în de -
mâ nare, cronometrat, pe teren acci -
dentat, pe un Renault Trucks din ga -
ma K, o cursă la volanul unui buggy
prin ni si purile poligonului militar, și o
com  petiție „go and stop”. În cadrul

aceas teia din urmă, la volanul unui
Renault Trucks T, fiecare competior a
trebuit să accelereze pe o secțiune
de drum în rampă, pentru a opri în
fața a trei co nuri, așezate pe carosabil,
în tri unghi, în așa fel încât să-l dărâme
nu mai pe cel din mijloc.

Dar adevărata surpriză a eveni -
men tului a constituit-o experimentarea
condițiilor unei curse de rally raid, la
bordul camioanelor competiționale ale

echipei Mammoet Rallysport, cei doi
piloți, Martin van den Brink și Pascal
de Baar, fiind responsabili cu adre na -
lina, dar și cu siguranța participanților
și demonstrându-și măiestria la volan
pe denivelările și terenurile nisipoase
de pe poligon. 

Cei doi câștigători desemnați din
rândul clienților, cei care au obținut
cele mai bune rezultate cumulate pe
cele trei probe, au avut ocazia de a

par ticipa, alături de MKR Technology
și echipa Mammoet Rallysport, la raliul
OiLibya, care s-a desfășurat în pe ri -
oada 3-9 octombrie, în Maroc. Aceștia
au avut oportunitatea de a vedea și
simți pe viu condițiile de raliu, însoțind
echipa pas cu pas și trebuind inclusiv
să doarmă în bivuac, în deșert. Iar
această experiență a fost cu atât mai
interesantă și mai plină de bucurie,
cu cât pilotul Martin van den Brink și-a
adjudecat medalia de aur în cadrul
competiției din Maroc!

De serie... și Special
Dakar
Toți cei prezenți au rămas extrem

de plăcut impresionați de perfor man -
țe le camioanelor din noile game, care
se disting prin forță, confort și mane -
vra bi litate, pe orice fel de teren. Re -
nault Trucks K s-a dovedit a fi extrem
de manevrabil și foarte ușor de con -
dus, chiar dacă traseul ales a fost foar -
te solicitant, cu rampe și pante a brupte,

curbe foarte strânse, denivelări și
terenuri nisipoase. Garda la sol
impresionantă și tracțiunea impecabilă
fac practic imposibil să te împotmolești
în nisip sau noroi, iar precizia direcției
și razele mici de bracaj oferă o mane -
vrabilitate optimă. La gradul înalt de
confort la volan, precum și la eficiența
în conducere și în negocierea pantelor
și a virajelor, contribuie foarte mult și
cutia de viteze robotizată Optidriver,
schimbările de treaptă realizându-se lin
și exact la momentul potrivit. La toa  te
acestea se adaugă un pachet de mo -
 torizări puternice, DTI 11 (380-460 CP)
sau DTI 13 (440-520 CP). 

Nu în ultimul rând, cei prezenți au
avut ocazia să afle, direct de la Mario
Kress, conducătorul echipei tehnice
MKR Technology, cum anume se con -
struiește un camion special pentru
Dakar și care sunt cele mai importante
diferențe față de un model de serie. 

Astfel, printre cele mai importante
elemente se înscrie un șasiu special
dez voltat, extrem de rigid, capabil să
su porte forțe de până la 6 G. De ase -
me nea, în timp ce motorizările cami -
oa nelor standard au un cuplu de 2.200
Nm, cuplul dezvoltat de către camioa -
ne le pentru Dakar este mai mult decât
dublu: 4.800 Nm. 

O altă diferență este că pe modelul
K standard sunt instalate frâne cu tam -
bur, în timp ce pentru Dakar Special
a fost dezvoltat un sistem de frânare
împreună cu Meritor, bazat pe frâne

disc. De asemenea, un alt aspect im -
por tant este protecția sistemului elec -
tronic de control al frânelor, pentru
condițiile de temperatură, umiditate și
șo curile înregistrate în timpul curselor. 

Toate informațiile recoltate în tim -
pul curselor de rally raid despre com -
por tamentul vehiculelor și despre pro -
blemele apărute sunt înaintate către
Renault Trucks, astfel încât produ că -
torul să se poată folosi de această ex -
periență pentru a-și îmbunătăți con -
stant sistemele. 

Dar nu numai atât. Săptămâna
dedicată acestui eveniment a repre -
zentat în sine o importantă platformă
de testare pentru camioanele de rally
raid, echipa de tehnicieni folosindu-se
de orice oportunitate pentru a în cerca
aceste vehicule în condiții cât mai
apropiate de cele competiționale. 

Raluca MIHĂILESCU
Zahorie - Senica, Slovacia

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Renault Trucks și MKR Adventure 
Aptitudini
și adrenalină
Către sfârșitul lunii septembrie, Renault Trucks, împreună cu
partenerul său, MKR Technology, alături de care participă la raliul
Dakar, a organizat, în poligonul militar de la Zahorie-Senica
(Slovacia), un eveniment inedit, plin de aventură. În cadrul
acestuia, clienții și jurnaliștii de specialitate din Europa au avut
ocazia să se întreacă la volanul modelelor K și T, dar și să trăiască
pe viu emoțiile unei curse de rally raid.



FFiinnaallaa  eeccoo--șșooffeerriilloorr
Renault Trucks a adus cei mai buni eco șoferi la Lisabona pentru
cea de-a treia finală a concursului internațional Optifuel
Challenge.
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Renault Trucks T 460
Optifuel - Euro 6

Ampatament: 3.800 mm
Raport de transmisie: 2,64
Masa totală în cadrul probelor: 32 t
Anvelope: Michelin XLINE
ENERGY Z/D - 315/70R22.5
Fuel eco Pack: Eco Cruise Control,
oprire automată a motorului 5
minute, inhibarea modului Power,
compresor de aer decuplabil,
pompă de direcţie cu debit
variabil.
Echipamente aerodinamice:
deflectoare de plafon, deflectoare
laterale, carenaje laterale,
prelungirea uşii, rezervor de aer şi
motorină din aluminiu, jante din
aluminiu.
Alte echipamente: sistem de
navigaţie inclus, pre-dispunere
Optifleet şi Optifuel Infomax,
retarder hidraulic Voith.

Î n competiția ce pune accent pe
condusul economic s-au întrecut
37 de șoferi din 20 de țări.

Câștigătorul titlului de „Best Eco-
driver 2015“ a fost José Ramón Jano
Gago, șofer și manager la compania
spa niolă Janocargo, urmat de Vy -
tautas Luotè, șofer al companiei litua -
nie ne Stella Nova, iar pe locul al treilea
s-a clasat Vitor Pereira, șofer pentru
compania portugheză JLS. 

Cei doi reprezentanți ai României,
Marius Filip de la Transportes Filip din
Cluj și Costin Anghelescu - Costi

Trans, București, au avut evoluții no -
tabile, reușind să se plaseze în pri ma
jumătate a clasamentului. Mai mult
decât atât, Costin Anghelescu a ob ți -
nut poziția a patra, fiind despărțit doar
de un punct de locul care l-ar fi plasat
pe podium.

Teorie și practică
Competiția s-a desfășurat în două

etape. În prima, candidații au răspuns
unor chestionare menite să le testeze
cu noștințele legate de condusul eco -

no mic. Cea de-a doua etapă a constat
în parcurgerea unui traseu predeter -
mi nat, ce a durat aproximativ 40 de
mi nute. Cursa, realizată la volanul unui
Re nault Trucks T Optifuel, s-a des fă -
șu rat pe drumuri publice, având
numeroase elemente de dificultate,
niciu nul dintre concurenți neavând po -
si bi litatea să îl parcurgă înainte. Astfel,
capacitatea de anticipare, aten ția la
condițiile de drum și trafic și, bineîn -
țe les, stăpânirea emoțiilor au jucat un
rol important alături de profesio na -
lismul de care toți finaliștii au dat do -

Renault
Trucks T
Optifuel -
reducere

cu 10,9% a
consumului,
certificată

de TÜV
În primăvara acestui
an, TÜV Rheinland a
certificat faptul că
Renault Trucks T
Optifuel consumă cu
10,9% mai puțin
carburant decât
modelul T standard,
după ce șoferii au
parcurs un program
complet de instruire
Optifuel Training.
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Condiţii egale
Proba de condus s-a desfăşurat pe
reţeaua rutieră publică, în condiţii
reale de circulaţie, fiind utilizate
opt vehicule identice, la care s-au
cuplat semiremorci, având
specificaţii identice.
Un al nouălea autovehicul a jucat
rolul de referinţă pentru fiecare
schimb. 
Cele nouă vehicule au dispus de
aceeaşi versiune software pentru
motor şi cutia de viteze.
Autovehiculele au fost testate
înainte de începerea concursului
pentru a permite etalonarea
acestora. Un coeficient de corecţie
validat de către șoferii instructori
şi de către arbitri a putut fi atribuit
fiecăruia dintre schimburi, fiind
luat în calcul în nota finală a
participanţilor, în funcţie de
evoluţia rezultatelor pentru
camionul de referință.
Nota finală s-a bazat pe rezultatul
chestionarului, raportul de analiză
privind proba de condus și
raportul șoferului instructor
privind eventualele abateri de la
codul rutier sau de la regulament.

37 finaliști
20 țări
2.214 companii
și 9.000 șoferi
au luat parte la
etapele
regionale și
naționale
470 zile de
competiție
2.000 ore de
condus

Criterii punctate
Chestionar 10
Condus 90, din care
Principiile condusului raţional
Timp cu piciorul ridicat de pe acceleraţie (%) 10
Piciorul pe pedala de frână număr/100 km 10
Carburant în zona verde (%) 10
Viteză comercială
Viteză medie urmărită când vehiculul rulează (km/h) 30
Consum de carburant
Consum mediu de carburant urmărit când motorul rulează (l/100 km) 30

va dă încă din etapele de calificare or -
ga nizate la nivelul fiecărei țări în parte.

Sistemul Optifuel Infomax a mo ni -
torizat și analizat comportamentul șo -
fe rilor la volan, sesiunea de drive-test
având o pondere de 90% pentru
scorul final.

Șoferii au fost evaluați pentru ca -
li tatea condusului rațional, viteza de
de plasare și consumul de carburant.

Finaliștii au condus același model
de camion, un Renault Trucks T, ca -
mion ce a primit titlul „International
Truck of the Year 2015”.

Mai mulți 
participanți
După Sevilia în 2012 și Nisa în

2014, a venit rândul capitalei Portu -
ga liei să găzduiască finala interna ți o -
nală Optifuel Challenge.

Cei 37 de finaliști au fost selectați
în urma concursurilor naționale orga -
ni zate în 20 de țări din Europa și Nor -
dul Africii. Față de ediția precedentă,
în acest an, cinci țări noi au intrat pe
harta competiției.

Țările participante la finala Optifuel
Challenge 2015 au fost: Germania,
Belgia, Bulgaria, Spania, Franța, Ma -
rea Britanie, Ungaria, Italia, Polonia,
Lituania, Luxembourg, Maroc, Portu -
ga lia, Republica Cehă, România, Ru -
sia, Slovacia, Elveția, Tunisia și Turcia.

Optifuel Challenge se încadrează
în misiunea pe care Renault Trucks
și-a asumat-o, aceea de a reduce cos -
tu rile operaționale ale clienților săi,
prin oferirea unei abordări globale în
ve derea reducerii consumului de car -
bu rant.

Câștigătorul competiției a primit ca
premiu un voucher de cumpărături în

va loare de 8.000 de euro valabil în
ori ce lanț de magazine, iar compania,
al cărui angajat este, a primit un an
de utilizare (toate costurile incluse) a
unui camion Renault Trucks T 460
Optifuel.

Premiul pentru locul doi a fost re -
pre zentat de un voucher de cumpă -
ră turi cu valoare de 2.000 euro, com -
pa nia la care lucrează primind un bon
de cumpărare în valoare de 3.000 de
euro, ce se poate utiliza în reţeaua
Renault Trucks.

Cel de-al treilea clasat a primit un
voucher cu valoare de 1.000 euro,
com pania primind un bon în valoare
de 2.000 de euro ce se poate utiliza
în reţeaua Renault Trucks.

Radu BORCESCU
Lisabona, Portugalia

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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S ub sloganul „Camionul pe care
orașul îl iubește“, Iveco a lan -
sat noul Eurocargo, finalizând

astfel evoluția întregii game de auto -
ve hicule, ce cuprinde și modelele
Stralis și Daily. Produs la fabrica din
Bres cia, noul autovehicul marchează
îm plinirea a 40 de ani de Iveco.

Reduceri importante
ale consumului
La doi ani de la lansarea versiunii

EURO VI, constructorul italian pro pu -
ne noi îmbunătățiri pentru modelul
Euro cargo, menite să asigure o redu -
ce re a consumului de carburant, pre -
cum și manevrabilitate și versatilitate

ne cesare operațiunilor urbane de
trans port.

Misiunea de a proiecta un autove -
hi cul mai bun nu a fost ușoară în con -
dițiile în care modelul anterior și-a
dovedit din plin calitățile, fiind utilizat
de jumătate de milion de clienți în Eu -
ropa, Africa, Orientul Mijlociu, Australia
și America Latină.

Noul Eurocargo este singurul ca -
mi on EURO VI din gama medie ce
uti lizează un singur sistem pentru a
res pecta normele de protecție a me -
diu lui. HI-SCR cu filtru de particule
die sel pasiv (DPF) nu aduce modificări
pro cesului de combustie, ce func țio -
nea ză cu ajutorul aerului curat, fără a
recurge la recircularea gazelor arse.

Vehiculele din gama medie sunt
uti lizate în principal pentru activități
de distribuție urbană și servicii muni -
ci pale, iar Iveco a conceput noul Euro -
cargo pentru performanțe îmbunătățite
și consum mai mic de carburant.

Opt motoare sunt disponibile pen -
tru noul model. Două Iveco Tector 5,
cu patru cilindri, dezvoltând 160 și
190 CP sunt optimizate pentru condiții
de transport în interiorul orașelor. În
plus, da torită dezvoltării unui nou tur -
bo com presor, cuplul a crescut la viteze
ale mo torului de sub 1.200 rpm și
astfel vehi culul răspunde mai rapid la
acce lerări și plecări de pe loc, acest
as pect asigurând o reducere a con -
su mului de carburant cu 8%. Totodată,

siste mul EcoSwitch, precum și funcția
EcoRoll optimizează utilizarea trans -
misiei și reduce consumul pe cursele
extraurbane.

Siguranța a fost, la rândul ei, îmbu -
nă tățită. Pe lângă volanul cu funcții
încor porate și airbag, noul Eurocargo
poa te fi comandat cu numeroase sis -
te me de asistență precum sistemul
de avertizare la părăsirea accidentală
a benzii (LDWS), sistemul avansat
pen tru frânarea de urgență (AEBS) și
Adap tive Cruise Control (ACC). 

Luminile de zi sunt LED în dotarea
stan dard, opțional putând fi coman -
date faruri cu Xenon. Designul este
co mplet nou, reflectând stilul lansat
de noul Daily.

Iveco a lucrat atât la reducerea
consumului de motorină pentru motoa -
rele diesel, cât și la oferirea de soluții
alter native de carburanți precum gazul

NNoouull
EEuurrooccaarrggoo
--  eevvoolluuțțiiee
ppee  ttooaattee
lliinniiiillee

Soluția Iveco, fără recircularea gazelor de eșapament (EGR), asigură
reducerea consumului de carburant și creșterea vieții filtrului de particule
(DPF).
Toate modelele Eurocargo echipate cu motoare Iveco Tector 5 și Tector 7
EURO VI nu au EGR, utilizând doar sistemul HI-SCR.

Mai elegant, mai ecologic, mai sigur, mai confortabil, mai
manevrabil - noul Eurocargo punctează la toate capitolele.

na tural comprimat (CNG) și gazul
natural lichefiat (LNG).

De altfel, Iveco are în utilizare la
nivel european 5.500 de autobuze și
8.500 de vanuri și camioane ce uti li -
zea ză gazul pe post de carburant.

Noile sisteme telematice fac posi -
bi lă interacțiunea noului Eurocargo cu
sis teme de management al flotelor și
control al traficului, contribuind, totoda -
tă, la redu cerea TCO (Total Cost of
Ownership).

Confort și
conectivitate
La interior, cabina oferă mult spațiu

și libertate de mișcare. Trecerea de pe
scaunul șoferului pe cel al pasagerului
se realizează cu ușurință datorită con -

so lei plate și compacte, de asemenea
tu nelul motorului având dimensiuni
scăzute.

Volanul are un design complet nou
și au apărut noi butoane pentru con -
tro lul aerului condiționat, lumini și
trans misia automată.

Bordul a fost conceput în ideea
aco peririi nevoii de conectivitate. Ast -
fel, zona din centrul parbrizului, aflată
lângă camera pentru LDWS, poate fi
uti lizată pentru montarea unui smart -
phone. De asemenea, există porturi
USB pentru încărcarea dispozitivelor.
La cerere, poate fi montat și un ecran
detașabil pentru sistemul telematic.

Practic, întregul design interior a
fost gândit pentru funcționalitate, as -
pect ce se regăsește în amplasarea și
forma comenzilor, funcțiile ce pot fi con -
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trolate de pe volan, precum radioul și
telefonul, spațiile de depozitare ce a -
co peră o gamă largă de posibile ne voi
(sticle, priză de 12 V, documente etc).

Scaunele sunt, de asemenea, un
ele ment ce a fost îmbunătățit. Pentru
noul Eurocargo a apărut un nou tip
de scaun pentru șofer - „high-comfort“
- pneumatic, spătar complet ajustabil,
centură de siguranță reglabilă pe înăl -
ți me, încălzire și ventilație.

Există mai multe tipuri de cabine,
scurte, lungi sau duble, astfel putând
fi acoperite potențialele nevoi ale cli -
en ților, în funcție de modul de utilizare
a vehiculului.

Sistem telematic
Eurocargo a fost echipat cu un sis -

tem avansat telematic, având ca scop
controlul integrat al tuturor opera țiu nilor.
Informațiile sunt colectate și ana lizate
automat, managerul de flotă putând
accesa un portal în care sunt oferite
numeroase detalii precum uti li zarea
vehiculului și stilul de con du cere al
șoferului, totodată putând fi pla nificat
fluxul de muncă și activitățile individuale. 

Fiecare aspect este evaluat prin
indi catori de performanță, esențiali
pen tru reducerea costurilor și creș te -
rea eficienței.

Având în vedere că șoferul are o
con tribuție majoră pentru eficiența
ope rațiunilor de transport, cabina
Euro cargo a devenit un centru multi -

func țional, dotat cu toate elementele
ne cesare pentru a păstra vehiculul și
șo ferul permanent conectați.

Noul Eurocargo oferă precon figu -
rare pentru conectarea dispozitivelor
personale smart, majoritatea tele foa -

Fabrica din Brescia este „casa“ modelului
Eurocargo

Această fabrică a fost aleasă în 1991 pentru a porni producția Eurocargo,
fiind complet modernizată în 2008.
La ora actuală, la fabrica din Brescia, lucrează 2.100 de angajați, capacitatea
de producție fiind de 140 de unități pe zi.
Din 2007 a fost introdus un standard mondial pentru fabrici (World Class
Manufacturing - WCM), care este un sistem integrat de producție adoptat în
aproape toate fabricile CNH Industrial din lume. Este o metodologie ce
țintește crearea unui proces fără erori, eliminarea punctelor slabe,
ineficienței, deșeurilor și accidentelor (numărul accidentelor a scăzut cu 90%
după implementarea WCM).
Fabrica din Brescia a obținut recent certificarea „Silver Level“ în cadrul
WCM, fiind astfel una dintre cele zece fabrici ce au acest nivel, din totalul de
59 deținute de CNH Industrial în toată lumea.
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nelor, tabletelor și sistemelor de navi -
ga ție fiind compatibile.

Din punct de vedere profesional,
noul sistem telematic este modular și
poate fi setat la diferite nivele. Opțio -
nal, vehiculul poate fi dotat cu Iveco
UTP Telematics Box, ce asigură colec -
tarea datelor de la distanță și oferirea
de rapoarte.

Pentru o și mai bună pro duc -
tivitate, clienții pot instala la bord un
display, Iveco DriverLinc, ce asigură
un flux structurat de informații între
șofer și birou. De asemenea, acest
dis pozitiv reprezintă un instrument
pen tru reducerea consumului de car -
burant prin „driver coach“, ce asigură
su port șoferilor pentru îmbunătățirea
performanțelor în timp real.

Radu BORCESCU
Brescia, Italia

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Noul Eurocargo va fi livrat și în varianta „super-eco“, cu motor Tector de 6
litri și 210 CP, ce utilizează gazul natural comprimat (CNG).

Motoare EURO VI Nr. cilindri Cilindree Putere Cuplu Maxim
Iveco Tector 5 4 în linie 4,5 l 160 CP la 2.200 rpm 680 Nm la 1.100 - 1.600 rpm
Iveco Tector 5 4 în linie 4,5 l 190 CP la 2.200 rpm 700 Nm la 1.100 - 1.600 rpm
Iveco Tector 5 4 în linie 4,5 l 210 CP la 2.500 rpm 750 Nm la 1.400 - 1.800 rpm
Iveco Tector 7 6 în linie 6,7 l 220 CP la 2.500 rpm 800 Nm la 1.250 - 1.900 rpm
Iveco Tector 7 6 în linie 6,7 l 250 CP la 2.500 rpm 850 Nm la 1.250 - 2.050 rpm
Iveco Tector 7 6 în linie 6,7 l 280 CP la 2.500 rpm 1.000 Nm la 1.250 - 1.950 rpm
Iveco Tector 7 6 în linie 6,7 l 320 CP la 2.500 rpm 1.100 Nm la 1.250 - 1.900 rpm



.............................................................................................................................................. octombrie 201532

Consumul de AdBlue se situează
la aproximativ 5% din cel al motorinei,
noul motor aducând o ușoară creștere
la acest capitol - un preț extrem de re -
zo nabil, plătit pentru cele trei procente
câștigate la carburant.

Confort și
performanță
Traseul ales de reprezentanții

Daim ler pentru testarea noului motor
a fost în Slovenia - drumul ce leagă
Lju bljana de Koper (Marea Adriatică).

Cea mai mare parte a traseului a fost
reprezentată de autostradă, cu nu me -
roa se și lungi schimbări de nivel. Ast -
fel, noul OM 471 și-a demonstrat din
plin calitățile, iar noul vârf de gamă,
ce dezvoltă 530 CP și 2.600 Nm este
ale gerea potrivită pentru astfel de con -
diții de drum. Practic, a fost o nouă de -
mon strație a modului în care Mer -
cedes-Benz țintește performanța - o
combinație între viteza medie ridicată,
consum redus de carburant și un șofer
care conduce relaxat, indiferent de
ca racteristicile drumului. Drumul par -

curs cu ocazia acestui drive-test ar
reco manda în condiții clasice un efort
sporit din partea unui conducător auto
atent la consum. Anticiparea corectă
a înclinației drumului, precum și stra -
tegia potrivită de selectare a treptelor
de viteză devin esențiale în acest con -
text. Însă noul motor, împreună cu
trans misia prevăzută cu PPC, asigură
ecua ția performanței, șoferul păstrând
per manent cuplat pilotul automat.

Radu BORCESCU
Slovenia

radu.borcescu@ziuacargo.ro

R eprezentanții Daimler consi -
de ră că următorii ani vor fi
mar cați de „un joc al amănun -

telor“. Practic, discutăm de o îmbună -
tă țire a tehnologiei existente, multe
ele mente și funcții urmând a fi optimi -
za te pentru o eficiență crescută. Astfel,
este de așteptat ca, an de an, să fie
in troduse în producție upgrade-uri me -
nite să ofere scăderi ale consumului
de carburant. Ținta Daimler este men -
ți nerea procentului de 3-5% reducere
a consumului în fiecare an, pentru ur -
mătoarea perioadă.

Este o strategie câștigătoare pen -
tru toată lumea - operatorii de trans -
port devin mai eficienți, șoferii conduc
camioane mai sigure, cu o dinami ci -
tate superioară și disponibilitate de pu -
tere îmbunătățită, inclusiv la pleca rea
de pe loc, iar societatea în ansam blu
câștigă datorită unei poluări redu se.

Mai economic
și mai dinamic
Noul OM 471 reprezintă etapa

2015 în strategia Daimler de reducere
a consumului de carburant - un motor

cu un grad de complexitate mai mic,
dar mai eficient și mai robust. Noile
per formanțe sunt posibile printre altele
da torită celei de-a doua generație a
sis temului de injecție X-Pulse, o soluție
pa tentată de recirculare a gazelor,
dez voltarea unui turbocompresor foar -
te precis, precum și o rație mai lungă
pentru axe.

Noul OM 471 asigură scăderea
con sumului de carburant, oferind toto -
dată o dinamicitate superioară. Cuplul
crește rapid chiar de la cea mai mică
viteză a motorului, asigurând o ac ce -
le rație puternică de la început și este
aproape de maxim chiar înainte de
1.000 rpm. Aproximativ 95% din cuplul
maxim este disponibil între 1.300 și
1.400 rpm.

Deși noul motor oferă aceleași va -
lori din punct de vedere al puterii și
cu plului, operează cu mult mai multă
pu tere în zonele de turații cele mai
frec vent utilizate, între 1.000 și 1.500
rpm. Iar acest lucru se traduce inclusiv
prin tr-o creștere a confortului pentru
șofer.

OM 471 oferă cinci variante de pu -
tere, între 421 CP și 530 CP, cuplul

ma xim fiind cuprins între 2.100 Nm și
2.600 Nm. Variantele de motor având
421 CP, 449 CP și 476 CP sunt com -
ple tate cu versiuni „top cuplu“, pentru
aces tea o valoare suplimentară de
200 Nm fiind adăugată cuplului maxim
la nevoie, în cea mai mare treaptă de
viteză a transmisiei automate Merce -
des PowerShift 3. Astfel, sunt reduse
schimbările treptelor de viteză și în
com binație cu o rație mai lungă pentru
pun tea spate crește viteza de de pla -
sa re fără o suplimentare a consumului
de carburant.

D
R

IV
E

-T
E

S
T

DD
RR

IIVV
EE

--TT
EE

SS
TT

Jocul amănuntelor
Mercedes-Benz Actros a
devenit mai eficient cu
noul motor OM 471.
Testele realizate de
Daimler au arătat că
acesta asigură o
reducere a consumului
de motorină cu 3% față
de generația
precedentă.

OM 471 DISPONIBIL ÎN CINCI VARIANTE
Putere Cuplu

421 CP la 1.600 rpm 2.100 Nm la 1.100 rpm
449 CP la 1.600 rpm 2.200 Nm la 1.100 rpm
476 CP la 1.600 rpm 2.300 Nm la 1.100 rpm
510 CP la 1.600 rpm 2.500 Nm la 1.100 rpm
530 CP la 1.600 rpm 2.600 Nm la 1.100 rpm

13% reducere a consumului în patru ani
Din 2011, de la lansarea noului Actros și respectarea normelor EURO VI, o
serie de inovații, precum noua generație de motoare și Predictive Powertrain
Control (PPC - sistemul ce adaptează pilotul automat în funcție de topografia
drumului) au dus la scăderea consumului mediu de carburant cu 13%, față de
modelele precedente de Actros.
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datorită vizualizării com  pa ra tive a
performanţelor anve lo pelor din parc. 

Aplicaţia TireLogTM poate fi des -
căr cată gratuit, în 11 limbi, din Google
Play sau AppStore. 

iCheck - diagosticare
rapidă
iCheck face posibilă o verificare mult

mai consistentă a stării anve lo pe lor,
timpul dedicat inspecţiei fiind redus, în
acelaşi timp, la o treime din cel necesar
verificării manual-vizuale. Prin inter me -
diul unui kit de instru men te speciale,
se pot verifica şi moni to ri za presiunea
în pneuri, adâncimea pro filului şi starea
generală a anvelo pe lor, datele precise
astfel colectate per miţând o coordonare
optimă a ope ra ţiilor ce trebuie realizate
asupra an ve lopelor flotelor mari, care
deţin ate lier propriu. 

Cine e prevenit, e pregătit: iCheck
ofe ră acces la informaţia potrivită, la mo -
mentul potrivit. Riscul unor imo bi li zări ne -
prevăzute şi îndelungate ale ve hi cu le lor
este minimizat, reca ne la rea se poa te
face la timpul potrivit şi fiecare mili me tru
al profilului este ex ploatat în în tre gime,
fără pierderi. Aces te lucruri con duc la
reducerea cos tului pe kilo me tru şi
îmbunătăţesc pro fitabilitatea companiei. 

Pentru a beneficia de toate ele -
men tele iCheck, transportatorii trebuie
să se aboneze prin înscrierea în
portalul MyAccount pe site-ul
trucks.michelin.eu. Aceştia vor primi o
unitate de testare, care conţine un
instrument destinat implementării in -
specţiilor şi obţinerii rapoartelor despre
anvelope. 

iManagement -
anvelope conectate
Soluţia iManage permite urmărirea

in dividuală a fiecărei anvelope, de la
începutul şi până la sfârşitul „vieţii”
sale operaţionale, în cadrul unor flote
mari, care dispun de atelier propriu.
Per mite o trasabilitate totală a anve -
lo pelor, care sunt identificate prin inter -
me diul unui cip RFID. 

iManage presupune colectarea şi
sto carea tuturor datelor privind an ve -
lo pele de pe flota de vehicule într-un
mod simplu, automat şi rapid, pe tot
par cursul duratei de utilizare a anve lo -
pelor, prin monitorizarea şi înre gis trarea
fiecărei operaţiuni la care a ces t ea sunt
supuse. Portalul MyAccount de pe web-
site-ul mai sus menţionat cen tralizează
toa te aceste date şi le per mite trans -
por tatorilor să aibă acces la analize şi
ra poarte despre toate an velopele din
flo tă. Cuprinde informaţii organizate lo -
gic despre presiunea în pneuri, despre
gra dul de uzură al pro fi le lor, starea ge -
ne rală a anvelopelor şi stocul existent,
ele mente care fac po sibilă anticiparea
şi planificarea operaţiunilor de men te -
nan ţă, într-un mod mai degrabă pre -
ven tiv decât curativ. 

Soluţiile digitale Michelin Tire Care
au fost lansate în SUA la începutul
anului 2015 şi în numai 5 luni au fost
efectuate nu mai puţin de 11.000 in -
spec ţii în cadrul a 100 de flote care
s-au abonat la aceste servicii. Iar
acum este disponibil şi în Europa. 

Raluca MIHĂILESCU
Paris, Franța

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

octombrie 2015 ............................................................................................................................................
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Cele trei soluţii Michelin Tire Care
Pentru flote mici: 
- TireLogTM (aplicaţie GRATUITĂ)
Pentru flote de peste 100 de vehicule, care deţin atelier propriu pentru
anvelope:
- iCheck - instrument de diagnostic predictiv
- iManage - management conectat al costurilor cu anvelopele
Cel mai cuprinzător abonament pentru aceste două instrumente pentru flote
mari va costa între 1 şi 9 EUR per camion pe lună, ceea ce va rezulta în până
la de patru ori această sumă în profituri. 

Michelin intră
în era digitală
La începutul lunii octombrie, Michelin a lansat, în Europa, Michelin
Tire Care, primul pachet de soluţii conectate pentru transportatori.
Tehnologia digitală va simplifica activitatea cărăuşilor şi
operaţiunile de întreţinere a anvelopelor, crescând, în acelaşi timp,
siguranţa operaţiunilor lor şi reducându-le costurile operaţionale. 

A stăzi, monitorizarea anve lo -
pe lor este, încă, o activitate
care se realizează în mare

par te manual, colectarea informaţiilor
ne fiind nici automatizată, nici rapidă.
Astfel, eficientizarea managementului
costurilor cu anvelope prin intermediul
unor instrumente digitale reprezintă
un element care poate oferi un im por -
tant avantaj competitiv. Soluţiile intro -
du se de către Michelin sunt de natură
să reducă timpul cheltuit pentru in -
spec tarea anvelopelor la o treime din
cel necesar în prezent, în cazul ope -
ra ţiunilor manuale. Iar datorită trasa -
bi lităţii anvelopelor, transportatorii vor
şti de acum înainte precis care este
sta rea pneurilor de pe întreaga lor
flotă şi nevoile lor iminente şi vor fi
ca pa bili să anticipeze comenzile şi
timpii de imobilizare a vehiculelor.

Serviciile Michelin Tire Care pun
ac centul pe coletarea rapidă şi auto -
ma tă a tuturor informaţiilor (exacte!)
privind anvelopele de pe vehiculele din
flotă. Toate acestea vor fi orga ni za te în
mod logic şi administrate optim, putând
fi accesate via un dispozitiv la alegerea
clientului: smartphone, PC sau PDA. 

În Europa, Michelin va oferi trei
astfel de servicii, şi anume TireLog -
un „jurnal” digital de buzunar simplu
şi practic, iCheck - destinat diagnos -
ti că rii predictive a anvelopelor şi
iManage - care combină mentenanţa
in dividuală şi trasabilitatea pentru fie -
care anvelopă conectată. 

„Datorită acestor inovaţii digitale
de la Michelin, intrăm acum într-o
nouă eră, în care logica mentenanţei
pre ventive trebuie să ia locul men te -
nan ţei curative care domină în pre -
zent”, a declarat Serge Lafon, vicepre -
şe dinte executiv, Truck Product Line
Michelin. 

TireLogTM - de la
hârtie la smartphone
TireLogTM este o aplicaţie gratuită

pentru smartphone, disponibilă atât
pen tru Apple cât şi pentru An droid,
care le per mite trans por ta torilor, mai
ales celor cu flote de sub 20 de vehi -
cu le, să-şi admini s tre ze în mod simplu
şi eficient an ve lo pele. 

Conform sta tis ti ci lor, com pa niile cu
flote sub 20 de ve hi cu le re pre zin tă 95%

din totalul fir me lor
de trans port din
Europa. Moni to  ri -
za rea an ve lo pe lor
este în pre zent o
ope ra ţiune manuală,
iar colec ta rea in -
formaţiilor nu este au -
tomatizată şi nici ra -
pidă. TireLogTM le va
permite trans por ta to ri -
lor să accese ze in forma -
ţi ile privind anve lo pele lor
ori unde, ori când şi cu ra -
pi ditate.

„Jurnalul” digital îi va
aju ta pe ma na gerii com -
paniilor mici să adopte de -
cizii rapide şi sigure în ceea
ce pri veşte anvelopele din
flotele lor, ge nerând beneficii
cheie. În primul rând, se câşti -
gă un timp preţios şi se rea li -
zează o optimizare a pla ni fi cării
operaţiunilor de în tre ţi nere, a
celor de resculptare a pr o fi lu lui,
a re şapărilor sau schim bării
anvelopelor. De ase me nea, sis te -
mul simplifică a dop tarea deciziilor,
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E -cube reprezintă „formula“ prin
care Hankook își manifestă
atenția față de mediul în co n -

ju rător, de consumul de combustibil
și de productivitate. 

Filosofia anvelopei
premium de la
Hankook
Cei care au proiectat această an -

ve  lopă au avut în vedere toate nevoile
pieței. Astfel, umerii anvelopei sunt for -
mați din blocuri inovative, cu spații op -
ti mizate pentru a preveni uzura nere -
gu lată și pentru a oferi per for man țe
ex celente în tracțiune. Șanțurile pro -
iectate 3D ajută la creșterea duratei de
viață și a numărului de kilometri ce pot
fi parcurși, prin îmbunătățirea ade renței
și a tracțiunii. Spațiile dintre „bl ocurile“
de cauciuc aflate pe su pra fața de rulare
oferă o foarte bună res pin gere a pie -

tre lor întâlnite pe ca ro sabil. Reținerea
pie trelor poate încetini miș carea acestor
blocuri, fapt ce influențează major
rezistența la rulare a anvelopei.

Clasificare
europeană 
Conform sistemului de etichetare

a anvelopelor la nivel european, acest
model de anvelopă a primit cla si fi ca -
rea C în ceea ce privește consumul
de combustibil și tot calificativul C pen -
tru nivelul de aderență și de frânare
la rularea pe carosabil ud. Cel de-al
treilea indice specificat pe eticheta
europeană se referă la nivelul de
zgomot produs de rulajul anvelopei, în
cazul modelului prezentat, DL10+
e-cube max, acesta ajunge la 75 de -
ci beli. Nivelul de zgomot este influențat
în mare parte și de profilul anvelopei,
iar în această situație discutăm de o anvelopă dedicată timpului rece,

având indicativul M+S.

Tehnologii
„K“ din Kontrol Technology în seam -

nă „Kinetic“ sau mișcare. Aceas tă
mișcare reprezintă filosofia tehno lo giei
folosite la anvelopele Hankook. Miș ca -
rea anvelopei poate controla in terac -
țiunea dintre șofer și vehicul, între
vehicul și drum, și între drum și șofer.
În plus, aceasta reprezintă principiul de
tehnologie de control al perfor man țelor,
astfel încât elemente ce țin de rulaj,
manipulare, putere, stabilitate, sau de
mediu ar putea fi aplicate în mod optim
pentru beneficiul clientului. Totodată,
anvelopa beneficiază și de o nouă
tehnologie în ceea ce privește stra turile
ce compun anvelopa, între cele clasice,
făcându-și loc și o „curea de oțel“, grație
acesteia crescând re zistența la încăr -
ca re, oferind mai multă durabilitate.
Pentru a aduce îm bu nă tățiri și pe partea
de consum de com bus tibil, inginerii ce
au proiectat aceas tă anvelopă au con -
ceput o struc tură specială de carbon,
la nivel molecular, ce au îmbunătățit
cifrele obținute în teste. Concret, vorbim
de o creștere a eficienței cu 8 procente,
dar și a durabilității anvelopei cu 55 de
procente. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

HANKOOK

DL10+ e-cube max
Hankook propune pieței românești un model de anvelopă de
tracțiune, premium, dedicată distanțelor lungi. Aceasta se
numește DL10+ și este parte din generația de anvelope e-cube.

Dimensiuni
disponibile

315/70R22.5
315/80R22.5
315/60R22.5



du cere a unei organizații din FMCG,
al cărei produs începuse să-și piardă
din atractivitate. Specialiștii au forțat
piața cu campanii extrem de agresive,
pen tru că strategia aceasta dăduse
re zultate în trecut. Au pus la bătaie
un buget mare, dar nu au obținut decât
furie din partea acționarilor, fiindcă au
redus profitul firmei în anul respectiv.

Calitatea prestațiilor echipei a în ce -
put să scadă, la fel și calitatea pro du -
sului. În plus, compania a pierdut clienți
mi zând pe această strategie agre sivă de
marketing. Lecția cea mai dură a fost
cea legată de limitele forței: să for țezi
nota, fie prin intervenții agre sive, fie prin
abțineri de la urmarea unor ten dințe
naturale, ceea ce poate fi extrem de
obositor, ce îți consumă toată ener gia. 

Toată energia echipei de conduce -
re era pierdută în acest tip de interac -
țiune ineficientă și, paradoxal, tot ei
erau cei care se plângeau că muncesc
cel mai mult, în interiorul organizației.

Când eforturile noastre eșuează
în a produce îmbunătățiri de durată,
ne forțăm și mai tare, convinși - ase -
me nea lui Boxter - că munca din ce
în ce mai asiduă ne va ajuta să învin -
gem obstacolele.

Din păcate, în realitate, lucrurile nu
stau chiar așa. Devenim orbi la mo dul

în care noi înșine contribuim la aceste
obstacole. De cele mai multe ori, în
acest moment, echipele, mana ge rii se
dau bătuți și pleacă ori devin inerți, căci
nu mai găsesc soluții, însă abia aici
poate începe învățarea prin coaching.

- Muncești din greu? Contribui zi
de zi la „glorificarea suferinței” în
echipa/proiectul în care ești?

Rodica OBANCEA 
rodica@rodicaobancea.ro
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P oate vă mai amintiți filmul făcut
după cartea lui George Orwell,
„Ferma Animalelor”. Era un

per sonaj în poveste - calul Boxter -
care avea același răspuns la orice si -
tua ție dificilă: „Voi munci din greu, voi
munci mai mult.” La început, sârguința
lui bine intenționată a inspirat toate
ani malele de la fermă, dar, treptat,
mun ca asiduă a început să aibă efecte
ne dorite în moduri subtile. Cu cât lucra
mai mult, cu atât era mai multă muncă
de făcut!

Despre mituri
și eficiență
Ceea ce Boxter nu știa era că ani -

ma lele care se ocupau de fermă îi
ma nipulau pe toți pentru a crește pro -
fi tul. Sârguința inspirată de Boxter îi
îm pie dica pe ceilalți să observe ce fă -
ceau șefii. „Ferma Animalelor” este o
bună metaforă pentru „glorificarea su -
fe rinței”, a „cât de mult muncesc eu
și uite ce primesc în schimb”.

Uitați-vă la acest gen de situație
din altă perspectivă, aceea de coach -
ing: intervențiile bine intenționate atrag
răspunsuri care compensează bene -
fi ciile intervenției. Parcă sună cu nos -
cut: cu cât încerci mai mult, cu atât mai
tare sistemul te respinge; cu cât depui
mai mult efort pentru a îmbunătăți lu -

cr urile, cu atât mai mult efort pare că
ți se cere.

Poate vă ajută câteva paralele și
din alte domenii. De pildă, din cel per -
so nal. O persoană care încearcă să
se lase de fumat, apoi începe să se
în grașe, suferă pentru că nu mai arată
bine și începe să fumeze iar, pentru
a se elibera de stres. Sau, exemplul
ma mei protectoare, care vrea atât de
mult ca fiul/fiica ei să se înțeleagă bine
cu prietenii din grădiniță/școală/cartier,
încât încearcă mereu să îi rezolve pro -
blemele și sfârșește prin a avea un
copil care nu este în stare să se des -
curce de unul singur, să facă față rea -
lității.

În domeniul organizațional, noul ve -
nit în companie, plin de entuziasm, este
atât de dornic să se integreze, că nu
răs punde la criticile subtile le ga te de
mun că și sfârșește prin a fi plin de dez -
amăgire și frustrare că, deși a muncit
multe ore și a vrut doar să ajut e
compania, colegii i-au pus deja eti cheta
de „persoană cu care lucrezi greu”.

Când greșelile
sunt ignorate
Am văzut acest tip de proces ine -

fi cient și în activitatea unei echipe pe
care am antrenat-o în calitate de
coach. Am lucrat cu echipa de con -

Glorificarea
suferinței
Cum persistăm în greșeli, fără să ne atingem potențialul
În ultimii ani, văd antreprenori care muncesc foarte mult. Aud
povești din organizații despre cât de mult muncesc unii manageri
și cât de mult sunt „prinși în povestea aceasta - o glorifică”. Și
cum profesia mă determină să fiu parte a soluției, nu a problemei,
articolul acesta îl scriu pentru toți cei care au asemenea
probleme: muncesc mult și caută perspective noi de a trece la
nivelul următor.

Rubrica „LIDERI
INSPIRAȚI”

Din postura de Coach profesionist
pentru conducători și echipe,
RODICA OBANCEA vă inspiră
periodic la perspective noi, simple,
concrete despre cum putem ca
lideri să creștem performanța
companiilor conduse, facilitând
schimbarea durabilă și inovația. 

Profil Rodica Obancea
Rodica Obancea este Executive & Team Coach, având o competență
profesională de coaching, certificată la nivel internațional de către
International Coach Federation (PCC). Contribuitor la dezvoltarea sustenabilă
a leadershipului în România, antrenează liderii pentru a crea medii de lucru și
mentalități noi, în care schimbarea durabilă, inovația, performanța, eficiența
sunt puse în practică. 
Partener al transformării pentru lideri și echipe pentru a învăța împreună să
creeze rezultatele pe care și le doresc.
rodica@rodicaobancea.ro; 0724824541
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D ebutul operaţiunii a avut loc pe
overpasul de la km 65, spre
Petrovaselo, urmând să se

con tinue pe porţiunea de autostra dă ter -
minată cu asfalt de uzură - până acum
pe circa 14 km din totalul de 25,6 km -
pe direcția de mers spre Lugoj. În rest,
cu excepţia câtorva zeci de metri sub
pasajul de la km 63 spre zona viticolă
Recaş, unde asfaltul este întrerupt, pe
toată autostrada este as falt binder.
Ritmul zilnic de lucru este bun, cu
excepţia zilelor cu ploi - care, din păcate,
sunt destul de dese în această perioadă.
În condiţiile în care po zarea asfaltului
de uzură avan sea ză, marcajele sunt
lucrări care se execută, sute de metri
sau chiar un km pe zi, însă este nevoie
de vreme us ca tă şi de temperatură
exterioară de peste 6 grade Celsius.
Dacă vremea va fi favorabilă, turnarea
asfaltului de uzură poate fi integral
terminată la mijlocul lunii noiembrie. 

În rest, constructorul se concen -
trea ză pe ultimele lucrări la overpasuri.
Acestea sunt, în mare, terminate: se
nivelează taluzurile rampelor de acces

pe overpas, se montează parapetele
me talice şi urmează marcajele. Cât
pri veşte cele două spaţii de servicii,

cel de la km 77 este aproape terminat
iar la cel de la km 68 se mai lucrează
la fundaţia parcării. 

Termenul neoficial de dare în func -
țiu ne a întregului lot, dar şi a tronso nu -
lui de 10 km din lotul 1 Lugoj Deva (Sa -
noviţa-Belint), aşa cum se vorbește pe
şantier, este finalul acestui an. Sem nul
că execuţia acestui lot se apro pie rapid
de sfârşit este dat de mai multe opera -
ţiuni specifice unui fi nal de lucrare: a
în ceput amplasarea gar dului antiani -
ma le, se execută lu crări de nivelare-
renaturare în zona adia centă autostrăzii,
s-a finalizat mon tarea structurii metalice
a pano urilor electronice de dirijare.
Totodată, se execută ultimii metri de
şanţ beto nat pentru ape pluviale, în
zona apro piată părţii rutiere sau la
distanţă de autostradă - în funcţie de
profilul trans versal al zonei adiacente.

De remarcat comentariile şoferilor
de TIR, care, grație sistemelor moder -
ne de comunicare, sunt primii care
circulă, la câteva ore de la inaugurare,
pe fiecare nou lot de autostradă ro -
mâ nească. Datorită dării în funcţiune
a autostrăzii de la Nădlac la Remetea
Mare, foarte multe camioane folosesc
traseul DN 68 Lugoj-Făget-Ilia-Deva,
pentru a intra în continuare pe A1 de
la Deva la Sibiu, deschisă de 1 an şi
jumă tate. Astfel, circulaţia autotre nu -
ri lor s-a mutat deja pe traseul Lugoj-
Ilia, ce se va termina în cursul verii vi -
i toare, dar care pe Deva-Sibiu este
func ţiune.

Conform fişei de proiect, valoarea
lucrărilor acestui lot de 25,6 km de
autostradă şi a variantei de ocolire a
oraşului Timişoara este de 1,304 mi -
li arde lei, din care 899,9 milioane lei
con tribuţia Uniunii Europene (69%) şi
404 milioane lei de la bugetul de stat
(31%).

Text şi foto: 
Marius POPOVICI

Primele marcaje rutiere
pe lotul 2 al A1
Timişoara-Lugoj
Echipe specializate au început în această lună lucrările de marcaj
rutier pe lotul 2 al autostrăzii A1 Timişoara - Lugoj.

PUBLICITATE

Vedere spre nodul rutier
Topolovățul Mare, km 73

Cadrul metalic pentru panouri
electronice de dirijare si̧ informare

Perete antizgomot
finalizat, km 67

Utilaj pentru marcaje
la overpasul km 65



.............................................................................................................................................. octombrie 201542

L
A

N
S

A
R

E

P roaspăt inauguratul centru de
vehicule rulate este amplasat
în zona Autostrăzii A1 Bucu -

reşti - Piteşti, ieşirea spre comuna Cio -
rogârla, lângă sediul Scania Romania.

Soluții oferite
Cu ocazia acestei inaugurări, cei

pre zenţi au putut să deguste spe cialităţi
româneşti şi germane, bere la draft şi
să participe la o serie de con cursuri cu
premii. Voia bună s-a îm pletit cu
elemente importante de bu si ness. În
cadrul momentului festiv al lan sării au
fost oferite 3 CEC-uri în valoare de 700
de litri de combustibil, valabile la achi -
ziţionarea unui camion se cond-hand
marca Scania până la fi nalul lui 2015.
Pentru cei interesaţi, cen  trul de vehicule
rulate Scania Bu cu reşti are permanent
în stoc, spre vân  zare, aproximativ 100
de autotrac toa re rulate, dar şi semi -
remorci la pre ţuri competitive. Simultan
cu lansarea par cului de autovehicule
rulate, Scania Romania a lansat şi
campania „SO LU ŢIA DE NOTA 10”,
prin intermediul că reia clienţii pot
achiziţiona un vehicul rulat cu un avans
de numai 10% din su ma totală. Un alt
element prin care Scania vine în sprijinul
celor interesaţi de camioanele rulate
vândute prin in ter mediul centrului
second-hand este ga ranţia de care
beneficiază aceste ve hicule. Con struc -
torul suedez este sin gurul dintre produ -
cătorii de auto trac  toare care oferă pen -

tru vehiculele ru late o perioadă de ga -
ranţie de 1 an, va labilă la nivel inter na -
ţional. Pentru cli enţii interesaţi de ofer -
tele propuse de Scania, dar aflaţi în
imposibilitatea de a vizita locaţia proas -
păt inaugurată, stocul de vehicule dis -
ponibile la vân za re poate fi verificat şi
cu ajutorul in ter n etului, accesând adre -
sa https://used.scania.com/.

Despre Scania
La nivel global, compania Scania

este unul dintre principalii producători
de camioane şi autobuze pentru trans -

por turi de tonaj mare, de motoare in -
dustriale şi maritime. Produsele tip
service reprezintă o parte din ce în ce
mai mare a operaţiunilor desfăşurate
în cadrul companiei, fapt ce garan -
tea ză clienţilor Scania soluţii de trans -
port eficiente din punct de vedere
finan ciar, dar şi al timpilor înregistraţi.
Toto dată, producătorul suedez, oferă
servicii financiare potenţialilor clienţi
interesaţi de achiziţia unui vehicul
comercializat de către companie.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Centrul de vehicule
rulate Scania şi-a
deschis porţile
La începutul lunii octombrie, Scania Romania a inaugurat cel mai
mare centru de vehicule rulate din zona de Sud - Est a Europei,
acoperind o suprafaţă totală de 6.000 mp.



.............................................................................................................................................. octombrie 201544

E
V

E
N

IM
E

N
T

C a urmare a reorganizării şi in -
ves tiţiilor efectuate de către
com panie, se anunţă lansa -

rea oficială a operaţiunilor pe piaţa lo -
cală şi inaugurarea unui nou sediu
central în Bucureşti.

Extinderea
operaţiunilor
Grupul Business Lease a fost fon -

dat în Olanda, în 1989, şi consideră
Eu ropa Centrală şi de Est ca un teri -
to riu familiar, fiind lider de piaţă în ţări
pre cum Republica Cehă, Slovacia,
Po lonia şi Ungaria. La nivel european,
Bu siness Lease administrează o flotă
de 42.000 autovehicule, livrând servicii
integrate de leasing operaţional full
service şi management de flote auto,
ce au ca rezultat reducerea chel tu ie -
lilor de mobilitate (Total Cost of Mobi -
lity) pentru clienţi. România este a cin -
cea ţară din regiunea Europei Centrale
şi de Est în care Business Lease îşi
ex tinde operaţiunile.

Perspectiva
comercială
Strategia de acces a pieţei locale,

prin achiziţia unui jucător puternic, di -
fe ră de cea aplicată în alte ţări, unde,
de obicei, Business Lease a construit
companii de la zero. La momentul pre -
luă rii de către Business Lease, Fleet
Ma nagement Services gestiona un
por tofoliu de peste 120 de clienţi cu
un total de 3.000 de contracte (vehi -
cu le): 800 de contracte de leasing
ope raţional şi 2.200 de contracte de
ma nagement de flotă, înregistrând la
finalul anului trecut o cifră de afaceri
de 4 milioane de euro. În prima parte
a anului, numărul contractelor de
leasing operaţional a crescut cu 15%,
în urma intrării în portofoliul de clienţi
a unor noi companii precum General
Elec tric, Discovery, Piraeus Bank sau
Wol ters Kluwer. „Anul acesta ne-am
ocu pat cu precădere de inter na ţi o na -
li zarea proceselor de lucru şi de intro -
du cerea sistemelor Business Lease.
Unul dintre proiectele noastre princi -
pa le este Care Online, o investiţie care
va duce la digitalizarea serviciilor Busi -

ness Lease şi care va fi lansată anul
viitor”, a declarat Philip Aarsman,
Mana ging Director Business Lease
România. 

Servicii noi
pentru piaţă
„Observăm că piaţa are drept

criteriu primar de selecţie preţul, fiind
ur mat apoi de criteriul calităţii ser vi -
ciilor. Suntem convinşi că abordarea
noas tră, Consultative Selling, are re -
zultate mai bune şi acesta este şi mo -
de lul nostru de business. Nu furnizăm
doar o cotaţie de preţ, ci întâlnim cli -
en tul, îi listăm cerințele şi îi sugerăm
so luţia potrivită pentru el, chiar dacă
asta ar putea însemna că nu are ne -
vo ie de serviciile noastre”, a spus
Philip Aarsman. Prioritare în planul de
investiţii al companiei la intrarea pe o
nouă piaţă sunt training-urile pentru
echipă, pentru implementarea filosofiei
Better Care şi pentru a asigura livrarea
unor servicii de calitate ridicată şi con -
stan tă pentru clienţi. După imple men -
ta rea propriilor sisteme şi finalizarea
in vestiţiilor, Business Lease urmăreşte
lansarea mai multor servicii dedicate
clien ţilor, care vor optimiza comu ni -

ca rea şi raportarea către client a pa -
ra metrilor flotei pe care acesta o utili -
zea ză. 

Leasing operaţional
În ceea ce priveşte statusul pieţei

de leasing operaţional din România,
cu un total de 52.000 de autovehicule,
Business Lease apreciază că există
po sibilitatea unei creşteri rapide,
având în vedere că în pieţe în care a -
cest serviciu a ajuns la maturitate ve -
hi culele contractate prin leasing ope -
ra ţional au ajuns chiar şi la 75% din
to talul vehiculelor utilizate în scop co -
mer cial, cum este cazul Olandei. „Cre -
dem că din ce în ce mai multe com -
pa nii vor apela la acest serviciu pentru
a se putea concentra pe activitatea
pro prie. În România, piaţa are per -
spec tive şi are nevoie de calitate şi
de specializarea serviciilor, iar în si -
tua ția în care condiţiile economice se
men ţin şi tendințele de creștere eco -
no mică își urmează cursul, piaţa nu
are unde merge decât în sus”, a spus
Philip Aarsman. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Business Lease, 
oficial în România
Compania de leasing operațional full service şi servicii de
mobilitate a anunţat inaugurarea unui sediu nou în Bucureşti şi
lansarea oficială a operaţiunilor pe piaţa autohtonă, în urma
investiţiilor şi a reorganizării făcute după preluarea, în decembrie
2014, a companiei Fleet Management Services.

Philip Aarsman, Managing Director Business
Lease România:

„Credem că maşinile sunt aceleaşi peste tot, dar oamenii fac diferenţa, prin
urmare livrăm cel mai important serviciu - mai multă grijă faţă de clienţi. De
aici provine motto-ul nostru - Same cars, Better Care!.”
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Un hub complex
la Marea Neagră
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LIDL A DONAT
FUNDAŢIEI SMURD
5 MOTOCICLETE

Campania „Donează pentru cei
care Salvează!”, desfăşurată la
casele de marcat ale magazinelor
Lidl, timp de 6 luni (noiembrie
2014 - mai 2015) la nivel naţional,
în beneficiul Fundaţiei pentru
SMURD, a colectat 100.000 de
euro. Lidl a suplimentat cu 50.000
de euro suma, contribuind la
achiziţionarea a 5 motociclete de
intervenţie urbană pentru a ajuta
la modernizarea sistemului

integrat medical al SMURD. Cele
5 motociclete BMW F 500 GPS
sunt complet dotate, inclusiv cu
echipamente medicale. De
asemenea, au fost achiziţionate
23 de echipamente speciale de
protecţie pentru personalul
SMURD care va utiliza
motocicletele în acţiuni de
intervenţie.

3,8% CREŞTERE
ECONOMICĂ ÎN S1

INS a confirmat în 7 octombrie
creşterea PIB de 3,8% în
semestrul doi (S2) atât ca serie
brută, cât şi ca serie ajustată
sezonier, comparativ cu prima
jumătate a anului trecut, după ce în
trimestrul doi (T2) avansul a fost
de 0,1% faţă de T1. Estimările
semnal din august dădeau
creştere de 3,7% ca serie brută şi
de 3,8% ca serie ajustată sezonier.
Astfel, PIB a fost în S1 de 349,108

miliarde lei preţuri curente, faţă de
estimarea de 302,717 miliarde lei.
În ceea ce priveşte contribuţia
categoriilor de resurse şi de utilizări
la modificarea Produsului intern
brut, faţă de varianta provizorie a
datelor, dinamica PIB şi a valorii
adăugate brute, în T2 din 2015, s-a
majorat cu 0,1%, iar volumul şi
contribuţia impozitelor nete pe
produs s-au majorat cu 0,3,
respectiv cu 0,1%. „Volumul valorii
adăugate brute pe ramuri de
activitate a înregistrat modificări
mai importante în: Construcţii
(+3,5%); Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul; repararea
autovehiculelor şi motocicletelor;
transport şi depozitare; hoteluri şi
restaurante (+1,0%)”, arată INS.

P3 CONSTRUIEŞTE
28.000 MP ÎN
BUCUREŞTI

P3 începe construirea speculativă
a unei noi clădiri în cadrul parcului
P3 Bucharest din România.
Depozitul de 28.000 mp este
prima clădire dezvoltată de P3 în
România după achiziţia parcului
logistic P3 Bucharest - cel mai
mare din ţară - la începutul
acestui an. Construirea a fost
demarată la sfârşitul lunii
septembrie, spaţiul fiind disponibil
pentru închiriere în perioada
următoare. Noua clădire va fi una
dintre construcţiile de nouă
generaţie ale P3, concepută
conform standardelor europene
de protecţie a mediului, pentru a
reduce costurile operaţionale. Prin
urmare, P3 va implementa soluţii
de reducere a costurilor cu
energia şi soluţii tehnologice de
dezvoltare durabilă precum
iluminatul cu LED, panourile de
faţadă eficiente energetic,
sistemele de reducere a
consumului de apă şi un sistem
complet de management al
clădirii. Parcul are o locaţie
strategică, fiind situat la intrarea în
Bucureşti, la km 13 de pe
autostrada A1. „Prin construirea
speculativă a acestei clădiri,
putem asigura spaţii disponibile

imediat pentru clienţii noştri,
precum şi soluţii Build-To-Suit“, a
afirmat Ian Worboys CEO P3.

CONSTRUCŢII MAI
MULTE

Volumul lucrărilor de construcţii a
crescut în primele opt luni, faţă de
perioada similară din 2014, cu
11,1% ca serie brută şi cu 11,4% ca
serie ajustată în funcţie de numărul
de zile lucrătoare şi de
sezonalitate, potrivit INS.
„Pe elemente de structură (serie
brută - n. r.) au avut loc creşteri la
lucrările de reparaţii capitale cu
16,3%, la lucrările de întreţinere şi
reparaţii curente cu 13,8% şi la
lucrările de construcţii noi cu 9%.
Pe obiecte de construcţii, volumul
lucrărilor de construcţii a crescut
astfel: construcţiile inginereşti cu
14,9%, clădirile nerezidenţiale cu
8,7% şi clădirile rezidenţiale cu
2,6%”, precizează INS. În luna
august faţă de iulie, volumul
lucrărilor de construcţii a crescut ca
serie brută cu 5,2%, iar comparativ
cu august 2014, volumul lucrărilor
de construcţii s-a majorat, ca serie
brută, cu 10,8%. 

PLUS DE 4,1% PENTRU
SALARII ÎN 2015

Creşterea medie a salariilor din
sectorul privat a fost de 4,1% în
2015, potrivit ediţiei din acest an a
studiului salarial şi de beneficii
PayWell Romania, nivel similar
celui de anul trecut. „Deşi
diferenţa nu este majoră, este
primul an după multă vreme în

care creşterea medie salarială din
România a fost mai mare decât
cea planificată iniţial de companii
(3,9%). Acesta este un semn că
economia este pe o traiectorie de
creştere. În plus, ca urmare a
perioadei de deflaţie pe care o
traversează România, în principal
datorită reducerii cotelor de TVA,
angajaţii români se bucură de o
apreciere a puterii de cumpărare,
ceea ce ne aşteptăm să se
traducă într-o creştere susţinută a
consumului atât în 2015, cât şi în
2016”, a declarat Mihaela Mitroi,
Liderul Departamentului de
Consultanţă Fiscală şi Juridică,
PwC România. Cea mai mare
creştere salarială în 2015 a fost
înregistrată în sectoarele
farmaceutic şi bunuri de larg
consum (4,5% în fiecare caz).
Similar anului trecut, creşteri
salariale sub media pieţei au fost
calculate pentru sectoarele
bancar (2%) şi retail (3,7%).
Pentru 2016, creşterea salarială
bugetată în acest moment de
companiile participante la studiul
PayWell este de 3,9%, similar cu
cea planificată şi anul trecut
pentru 2015.

Interesul pentru sectorul
industrial a rămas ferm pe
parcursul primelor 8 luni din
2015, iar entuziasmul afişat
faţă de proprietăţile
industriale a rezultat într-un
volum investiţional total de
260,6 milioane de euro, de
şapte ori mai mare în
comparaţie cu volumul total
investiţional de anul trecut,
care a fost, de asemenea,
unul ridicat. Potrivit CBRE,
în cadrul regiunii, sectorul
industrial a luat amploare,
reprezentând până la 20%
din volumul total de investiții
(în 2014 şi 2015), în
comparaţie cu doar 7% în
perioada de boom 2006-
2008. Investitorii din
Republica Cehă şi SUA au
dominat piaţa de investiţii
industriale româneşti în
2015. CBRE arată că atenţia
dezvoltatorilor se va orienta
tot spre proprietăţi atractive
din punctul de vedere al
investiţiei, localizate în zone
strategice cu un mix de
chiriaşi bun şi cu teren
aferent pentru viitoare
extinderi. În prezent, mai
mulţi investitori străini iau în
calcul intrarea pe piaţa
locală, astfel că specialiștii

CBRE se aşteaptă la cel
puţin o tranzacţie majoră.
„Actualii chiriaşi sunt și ei
influenţaţi de mişcările din
acest sector. Pe măsură ce
pieţele „tradiţionale”, cum ar
fi Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara au un număr din
ce în ce mai limitat de spații
industriale disponibile, noi
hub-uri apar pe hartă, cum ar
fi Iaşi, Deva şi Târgu Mureş“,
a arătat Dana Bordei,
managerul Departamentului
Industrial din cadrul CBRE.

CBRE: ROMÂNIA, PUNCT DE REFERINŢĂ
ÎN INVESTIŢII
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D upă cum ne-au obişnuit, specialiştii de la ARILOG
au pregătit şi de data aceasta, ca la fiecare ediţie
în parte, de altfel, subiecte de mare interes,

invitând vorbitori de marcă, gata să răspundă celor mai
importante întrebări din domeniu. Nu a lipsit, desigur,
nici o serie de surprize, spre adevăratul deliciu al celor
pre zenţi. Printre acestea s-au numărat un concert
ARILOG Band, prezenţa în cadrul Galei Premiilor a cam -
pionului nostru Leonard Doroftei, intervievat de Emil
Hossu Longin, sau, în cadrul Conferinţei, a unui carica -
turist, care a adus un zâmbet în inimile participanţilor.

Excelenţă pe toate... nivelurile
Proiectul care a câştigat ediţia din acest an a Premiilor

Arilog şi care va reprezenta România în cadrul ediţiei
2016 a „Best Logistics & Operational Excellence”, com -
pe tiţia de profil organizată de către Asociaţia Europeană
de Logistică, a adus în atenţia publicului Centrul de Dis -
tribuţie Edenia din Câmpia Turzii, realizat sub bagheta
Macromex. 

Macromex este unul dintre cei mai mari jucători din
industria alimentară din România, cu o experienţă de
peste 20 de ani pe segmentul de temperatură controlată.
Compania are în portofoliu o serie de mărci inovative,
cum ar fi Edenia (produse alimentare congelate), La
Strada (îngheţată pret-a-porter) sau Corso (îngheţata
noii generaţii), completate de alte binecunoscute mărci
din grup sau partenere: Gruia, Azuris, Casa Gruia, La
Lorraine, Dr. Oetker, President, Akadia etc. 

Pentru produse de un înalt grad calitativ, este nevoie
şi de o logistică pe măsură. Astfel, compania a construit,
la Câmpia Turzii, cel mai înalt depozit din Europa de tip
„high bay” pentru produse congelate, în întregime auto -
matizat, prin intermediul a trei macarale. Cu o înălţime

de 42 m, primul high-bay sub temperatură controlată din
România oferă o temperatură de -24 grade C în corpul
prin cipal. În interior, 15.560 paleţi sunt depozitaţi pe o
struc tură metalică, aceasta constituind, totodată, structura
de suport şi rezistenţă a întregii clădiri. Etanşeitatea clă -
dirii - un element esenţial şi o provocare extraordinar de
mare - a fost asigurată prin intermediul unor panouri izo -
latoare de 13 m, asamblate de alpinişti. Pentru protecţia
împotriva incendiilor, s-a optat pentru reducerea nivelului
de oxigen din interior până la aproape 16%, prin inter -
me diul unui generator de nitrogen. 

De asemenea, pentru a preveni acumularea de ghea -
ţă în timpul încărcării/descărcării, fost adoptată soluţia
unor docuri avansate, care funcţionează ca o supapă care
sigilează, practic, zona, prin intermediul unor „adăposturi”
gon flabile şi a două uşi. Fiecare dintre cele 5 staţii de
dock ing dispune de propriul său echipament care reduce
tem peratura şi umiditatea. Cele trei macarale auto ma -
tizate care operează în depozit pot ridica 22 t şi se pot
deplasa în 30 de secunde dintr-un capăt în celălalt, dar
se pot opri şi se pot poziţiona cu o precizie de 2 mm de
palet. Iar totul este organizat prin intermediul unui WMS
modern şi inteligent şi cu ajutorul unor strategii avansate
de picking. 

Informaţii esenţiale
După cum precizam, cea de-a 13-a ediţie a Con fe -

rinţei Internaţionale ARILOG Logistică şi Supply Chain
a adus în atenţia celor prezenţi o serie de informaţii de
foar te mare interes, reunite sub „umbrela” confruntării din -
tre Evoluţie şi Revoluţie. 

Printre subiectele discutate în cadrul conferinţei, s-au
numărat provocările la care trebuie să răspundă logistica
modernă, schimbările pe care le aduce noul Cod vamal
al Uniunii Europene, managementul riscurilor în activitatea
de expediţie, creşterea eficienţei logistice prin mapare,
strategii de purchasing, instrumente informatice de mana -
gement etc. 

De asemenea, evenimentul a reprezentat cea mai po -
tri vită oportunitate pentru lansarea ghidului ARILOG de
bune practici în domeniul depozitării, „Warehouse info:
tips and tricks”. 

„Totul a plecat de la o idee a board-ului ARILOG,
prin luna martie, când membrii au sugerat constituirea
a două grupuri de lucru, care să se lupte cu problemele
din domeniu. Pe partea de depozitare, am stabilit să
con struim un document care să ajute toţi beneficiarii,

utili zatorii sau toţi cei care se confruntă în activitatea lor
cu nevoia de depozitare, chiar dacă este vorba despre
un serviciu in-house sau externalizat”, a subliniat, în
cadrul conferinţei, Paul Niţă, logistic manager KLG Europe
şi unul dintre iniţiatorii proiectului. 

În cadrul grupului de lucru, voluntarii au organizat
deja cinci întâlniri, veritabile schimburi de experienţă în
cadrul cărora au putut să se familiarizeze cu problemele
de depozitare din mai multe domenii de activitate. Do -
cu mentul are trei secţiuni: cum să alegi un depozit, cum
să îl echipezi şi cum să-l optimizezi. „Detaliile cuprinse
acolo nu trebuie interpretate ca reguli obligatorii sau ca
literă de lege, ci sunt nişte păreri ale membrilor voluntari,
experienţele, calculele, aportul personal al fiecăruia”, a
precizat Paul Niţă. 

Ce criză? Care criză?
Deşi, aşa cum a remarcat Adriana Pălăşan, vicepre -

şe dinte ARILOG şi moderatorul conferinţei, logistica ro -
mâ nească este marcată, în ultima vreme, de un oarecare
grad de pasivitate, lucrurile, fără îndoială, merg înainte,
atât în România, cât şi peste tot în lume.

Tocmai pe acest lucru a dorit să pună accentul şi
Thomas Wimmer, preşedintele consiliului executiv al
Aso ciaţiei Germane de Logistică şi vicepreşedinte ELA,

Conferinţa Internaţională ARILOG Logistică şi
Supply Chain

Evolution vs
Revolution
Pe datele de 8 şi 9 octombrie, Asociaţia Română de Logistică a
organizat, la Bucureşti, Gala Premiilor ARILOG, precum şi cea de-a
13-a ediţie a Conferinţei Internaţionale de Logistică şi Supply
Chain, evenimente devenite deja tradiţie pentru specialiştii din
domeniu, atât din ţară, cât şi din străinătate.
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Carmen Vasilescu, Director Național de Logistică
Macromex, a primit trofeul „Best Logistics &
Operational Excellence” oferit de Dragoș Gelețu,
vicepreședinte ARILOG.

Macromex va reprezenta România, în 2016, în cadrul
competiţiei organizate de Asociaţia Europeană de
Logistică.

În completarea conferinţei, mai mulţi jucători
importanţi de pe piaţă şi-au putut prezenta serviciile,
soluţiile şi ideile, în cadrul unei mini-expoziţii. Nu în
ultimul rând, a fost organizată şi o vizită la Toneli
Packing Center, ca parte a efortului de promovare a
bunelor practici în domeniul logisticii.
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în cadrul prezentării sale: „O lume în mişcare: modul în
care managerii din supply chain depăşesc criza”. 

De fapt, Thomas Wimmer a dorit, înainte de toate,
să adreseze celor prezenţi o întrebare: Care Criză? 

Peste tot în lume se transportă volume mari de
mărfuri, în timp ce, la nivel mondial, au apărut noi jucători
pu ternici. În urmă cu câţiva ani, lideri de piaţă erau SUA,
Ger mania, Japonia. În prezent, din punctul de vedere al
PIB-ului, China a urcat pe poziţia a doua, după SUA, dar
pe primul loc la capitolul parităţii puterii de cumpărare
(PPP). Dar în ultimul timp creşterea economică a Chinei
a început să încetinească, fiind de numai 7%, în timp ce
creş terea economică a României este undeva la
2,5-3,8%, moderată, dar constantă.

În luna august, economia germană a creat la fel de
multe noi locuri de muncă cât au fost create pe parcursul
întregului an 2012. SUA a revenit pe creştere, iar preţurile
la petrol şi energie se menţin la un nivel scăzut, ceea
ce stimulează dezvoltarea economică. Iar exemplele ar
putea continua...

Industrie 4.0
De fapt, conform celor declarate de vicepreşedintele

ELA, înscriindu-se, astfel, perfect în tematica eve ni men -
tu lui, este vorba mai degrabă despre o revoluţie. 

Domeniul logistic trebuie să facă faţă, în prezent, unor
provocări speciale, generate nu numai de schim bă rile
sociale (grevele din Germania din ultima vreme, care au
cumulat nu mai puţin de 950.000 zile sau criza re fugiaţilor
fiind doar câteva exemple), ci şi de cele teh nologice. 

În acest context, în Germania, se foloseşte termenul
de „Industrie 4.0”. Prima revoluţie industrială a fost
mecanizarea, folosirea puterii apei şi a aburului. Cea

de-a doua - electrificarea, care a condus la producţia de
masă, cu linii de asamblare. Cea de-a treia a fost cea
a informatizării, care a presupus utilizarea sistemelor
elec tronice şi a tehnologiei informaţionale pentru opti -
mizarea proceselor de producţie. Iar acum cea de-a
patra revoluţie industrială este „internetul tuturor lucrurilor
şi serviciilor”, în care lumea „reală” şi cea „virtuală”
lucrează împreună, în cadrul unor „fabrici inteligente”.

Smart Factory
În cadrul conceptului de „fabrică inteligentă”, procesele

de producție și cele logistice sunt interconectate. Fluxul
de materiale poate fi optimizat, iar potențialele greșeli
pot fi evitate. Schimbările în ceea ce privește cerințele
clie nților pot fi recunoscute dintr-un stadiu timpuriu, iar
schim bările de pe piață pot fi abordate într-o manieră
eficientă. 

Se creează sisteme cyber-fizice (CPS), iar compo -
nen tele sistemului de producție, cum ar fi mașinăriile
sau utilajele, sunt interconectate și legate la un sistem
de planificare a resurselor. Astfel, cantități minime de
piese sau subansamble pot fi produse în structuri de
cost asemănătoare cu cele ale producției de volum. 

Mașinile sunt capabile să își organizeze singure
propriile procese de producție, roboții colaborează cu
fiin țele umane pe liniile de asamblare, iar vehiculele
autonome fără șofer îndeplinesc funcții logistice. 

Filosofia „Industriei 4.0” determină ciclul de viață
complet al unui produs, de la cercetare-dezvoltare, la
producție, testare, utilizare, întreținere, reparații sau chiar

reciclare. Instrumente care erau până acum considerate
a fi pasive, mașini sau dispozitive de transport, sunt echi -
pate cu „ochi și urechi” digitale (senzori), precum și cu
„mâini și picioare” (elemente de acționare) și sunt con -
trolate prin intermediul sistemelor IT, centralizate sau
des c entralizate. 

Astfel, procesele industriale care utilizează tehnologii
digitale devin mai inteligente și se creează noi modele
de business, în cadrul cărora experiența și know how-ul
în software și în tehnologii digitale pot determina succesul
companiilor. Analiza inteligentă a datelor permite com -
pa niilor să ofere produse croite cu precizie pe măsura
cerințelor clienților, iar informațiile pe care le colectează
un produs „inteligent” pe parcursul duratei sale de viață
con tribuie la dezvoltarea de noi produse și soluții. 

Meserii 
care vor dispărea
Toate acestea generează schimbări și la nivelul pieței

muncii. Deși toată lumea se teme că mașinile vor înlocui
complet factorul uman în procesul de producție, nu acesta
va fi rezultatul, ci o specializare orientată pe procese.
Nu în ultimul rând, se impune un grad mai mare de spe -
cia lizare a personalului din toate domeniile, un training
vo caţional, dar, în acelaşi timp, şi o experienţă inter dis -
ciplinară superioară. 

Totuși, există anumite poziții sau ocupații care este
foarte posibil să fie înlocuite de roboți sau computere în
următorii 20 de ani. Printre acestea se numără operatorii
de vânzări telefonice (probabilitate de 99%), consilier
fis cal (98%), contabil/auditor (94%), agent imobiliar (86%).
Cele mai puțin vulnerabile job-uri sunt cele de pompier

(17%), inginer chimist (2%) și dentist (sub 1%). În lo gis -
tică, expeditorii au 99% șanse să fie înlocuiți de computer,
apoi mecanicii de locomotivă - 96%, șoferii de camion -
79%, poștașii - 68%, pickerii - 38%, comandanții de nave
- 27%, controlorii de trafic - 11%, dezvoltatorii de software
- 4%, managerii de vânzări - 1% și constructorii de nave
- sub un procent. 

Toate aceste tendințe vor impune cerinţe şi privind
org anizarea și eficientizarea supply-chain-ului. Acesta
tre buie să facă planning integrat şi nu trebuie să se ba -
ze ze exclusiv pe camioane, ci să integreze toate celelalte
moduri de transport în mod optim. 

Probleme și soluții
Nu în ultimul rând, Thomas Wimmer a adus în atenţia

celor prezenţi câteva dintre rezultatele unui sondaj realizat
de organizaţia internaţională BVL, care a identificat, prin
răs punsurile participanţilor, jucători mari din domeniu,
câteva dintre tendinţele cheie ale logisticii moderne.
Printre acestea se numără networkingul, complexitatea
operaţiunilor globale, avansul tehnologic, prevederile
legale, riscurile, presiunea pe costuri, infrastructura de -
fi citară etc. Printre strategiile de răspuns la aceste pro -
vocări, identificate de managerii chestionaţi, se numără
planificarea integrată, integrarea end-to-end, standar di -
za rea proceselor, investiţiile în tehnologie, viteza de de -
cizie, managementul talentului şi al resurselor, cooperarea
gu vernamentală sau cea pe orizontală/verticală, ex ter -
nalizarea etc.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Leonard Doroftei, „Moșul”, o inspirație pentru toți
cei care-și doresc să fie campioni. Prin prezența sa
la Gala Premiilor ARILOG a demonstrat că în orice
domeniu, trebuie să-ți placă neapărat ceea ce faci,
altfel nu poți obține performanță.

Thomas
Wimmer
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M ăsurarea performanţelor
lan ţului logistic este esen -
ţia lă pentru gestionarea efi -

cientă şi îmbunătăţirea continuă a pro -
cesului. Performanţele organizaţiei
sunt semnificativ influenţate de capa -
ci tatea procesului de distribuţie de a
contribui la strategiile şi obiectivele
firmei.

Obţinerea unui plus de valoare din
lan ţul logistic, într-o formă de colabo -
ra re prin managementul relaţiilor cu
fur nizorii şi dezvoltarea strategică a
furni zorilor, este esenţială pentru via -
bi litatea pe termen lung a oricărei or -
ganizaţii.

Acestea sunt o parte dintre con -
clu ziile formulate cu ocazia prezentării
realizate de către M.Sc, P.Eng, MBA

Dan Georgescu - Ford Global Pur -
chas ing, având titlul „Îmbunătăţirea
elas ticităţii lanţurilor logistice prin dez -
voltarea furnizorilor“.

FM Global 
Resilience Index -
România a câştigat
25 de poziţii
Indexul 2015 pentru elasticitate

glo bală (FM Global Resilience Index)
defineşte elasticitatea ca o combinaţie
a vulnerabilităţilor unei ţări pentru
scurt circuitări ale lanţului logistic şi
abi lităţile respectivei ţări de a-şi reveni
în urma acestor întreruperi.

Indexul identifică nouă elemente
cheie ce includ, de exemplu, riscuri

po li tice, calitatea infrastructurii, expu -
ne rea la potenţiale dezastre naturale
şi im plicarea faţă de managementul
riscului.

Aceste elemente sunt adunate în
trei factori mai largi - economie, riscuri
legate de calitate şi lanţ logistic - care,
combinate pe rând, alcătuiesc indexul.

Indexul realizează o clasificare
pen tru 130 de ţări şi teritorii de pe
glob.

România, care ocupă locul 86,
fiind una dintre cele mai populare des -
tinaţii pentru externalizare a compa -
ni ilor din Germania, şi-a îmbunătăţit
poziţia considerabil.

Acest lucru a fost posibil prin creş -
terea calităţii infrastructurii şi o mai
bună percepţie asupra furnizorilor lo -
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cali, rezultatul fiind o ridicare în cla -
sa mentul indexului pentru acest an cu
25 de poziţii.

Dezvoltarea
furnizorilor
Ţinta pentru managementul furni -

zo rilor şi dezvoltarea furnizorilor este
rea lizarea unui portofoliu de furnizori
de talie mondială.

Managementului furnizorilor im pli -
că măsurarea performanţei acestora,
îmbunătăţirea continuă şi acceptarea
res ponsabilităţii de către client a per -
formanţei furnizorului.

Managementul pentru performanţa
fur nizorilor reprezintă un proces con -
ti nuu şi este utilizat pentru pre-cali fi -
ca rea furnizorilor, acordarea contrac -
te lor şi pentru a urmări oportunităţile
de îmbunătăţire.

Măsurarea performanţelor furnizo -
ru lui include variabile cantitative şi ca -
litative.

Variabilele cantitative includ: re -
du cerile de cost, calitatea operaţio na -
lă, performanţa livrărilor.

Variabilele calitative se referă la:
re cep tivitate, abilitatea de a rezolva
pro ble me, sprijinul în dezvoltarea de
pro du se noi, abilităţi tehnice, impli ca -

M.Sc, P.Eng, MBA Dan Georgescu - Ford Global
Purchasing:

„Practic, nu există cursuri, seminarii sau cărţi pe acest subiect. Până acum,
dezvoltarea strategică a furnizorilor a reprezentat competenţa exclusivă a
marilor producători industriali, în special corporaţii multinaţionale din
sectorul automotive.
În ultima vreme, alte segmente industriale precum petrolul şi gazele,
mineritul, utilităţile, sănătatea, high-tech, construcțiile, serviciile publice,
finanţele şi transporturile au devenit interesate de beneficiile fără precedent
aduse de dezvoltarea strategică a furnizorilor.“Conferinţa Internaţională ARILOG Logistică şi

Supply Chain

Parteneriatul cu
furnizorii - o reţetă
de succes
Capacitatea de a aduce valoare în companie dinspre lanţul
logistic, prin planificare strategică a resurselor şi echilibrarea
volumelor, joacă un rol important pentru succesul financiar pe
termen scurt în orice corporaţie.



rea în cer cetare şi dezvoltare, nivelul
de încredere.

Există mai multe tehnici de mă su -
rare a furnizorilor.

Sistemul ponderat de punctare
func ţionează bine pentru măsurări
can titative precum costul, livrarea, cali -
tatea etc.

Sistemele utilizate pentru măsurări
ca li tative includ elemente precum
recep tivitatea, abilitatea tehnică, impli -
carea în cercetare şi dezvoltare, ni -
velul de încredere etc. 

Indexul costurilor poate fi utilizat în
le gătură cu o bază a incidentelor.

Există sisteme tradiţionale de eva -
luare şi sisteme ce ţintesc îmbu nă -
tăţirea continuă.

Un sistem tradiţional măsoară per -
formanţele furnizorului o dată pe an,
calculează îmbunătăţirea (deterio ra -
rea) performanţelor în funcţie de re -
zul tatele obţinute în anul anterior şi
sta bileşte ţinte.

În cazul sistemelor ce ţintesc îm -
bu nătăţirea continuă se măsoară per -
manent performanţele furnizorului, se
cal culează îmbunătăţirea (dete rio ra -
rea) pe baza mediei în acel moment
a per for manţelor tuturor furnizorilor şi
se sta bi lesc ţinte în funcţie de această
medie.

Şi în cazul acceptării respon sa bi -
lităţii de către client a performanţei
fur nizorului există abordarea trad i ţio -
nală şi cea de tip parteneriat.

Tradiţional înseamnă: cel mai mic
preţ, bazat pe caietul de sarcini, reac -
ţie la piaţă pe termen scurt, evitarea
problemelor, responsabilitatea achi zi -
ţiei, schimb mic de informaţii.

Parteneriat presupune elemente
pre cum: TCO (total cost of ownership),
în dreptat către clientul final, pe termen
lung, maximizarea oportunităţilor, e -
chi pe interfuncţionale şi implicarea top
ma nagementului, strategic, împăr tă -
şirea deopotrivă a planurilor pe termen
scurt şi lung de către furnizor şi client,
împăr ţi rea riscurilor şi oportunităţilor,
standar di zare, Joint ventures, schimb
de date.

Studiu de caz 
- Ford Motor
Company
În cadrul prezentării a fost inclus

şi un studiu de caz despre Ford Motor
Company, privind alocarea strategică
de resurse şi optimizarea bazei de a -
pro vizionare.

Această companie are furnizori
localizaţi în peste 60 de ţări, dispune
de 70 de fabrici, la care se adaugă
peste 4.400 de fabrici ale furnizorilor,
130.000 de repere fiind în prezent în
fabricaţie şi lucrează cu peste 1.300
de furnizori,

Pentru Ford, „alocarea strategică
de resurse şi optimizarea bazei de
apro vizionare“ a însemnat, ca primă

eta pă, eliminarea furnizorilor marginali
cu volume mici, iar „optimizarea“ tre -
bu ie să reprezinte un proces continuu.

Avantajele unei baze optimizate
de aprovizionare sunt importante.

Furnizorii generează probleme mai
puţine, iar clientul redirecţionează tim -
pul către activităţi generatoare de va -
loa re adăugată. Accesul la proiectare,
design şi alte capacităţi ale furnizorilor
reprezintă, de asemenea, un avantaj.

Succesul Ford în a remodela rela -
ţiile cu furnizorii a fost surprins în pre -
să, dar şi de către oficialii companiei.

„Ford Motor Co (F.N) remodelează
colaborarea cu furnizorii permiţând
mai multă coordonare de la design la
pro ducţie, şi concentrându-se pe plat -
for me globale şi componente co mu -
ne“ – DETROIT (Reuters).

Şi toate aceste lucruri sunt despre
eco nomii la scară potrivit lui Tony
Brown, Head of Ford Global Pur -
chasing. Acesta a completat, de -
clarând că eficienţa câş tigată prin vo -
lum ca urmare a plat for melor comune,
precum şi co la bo ra rea mai strânsă cu
furnizorii, de la pro iectarea pieselor la
producţie..., „vor reduce costul
componentelor şi pre ţul de vânzare“.

Vom continua prezentările su biec -
te lor abordate în cadrul conferinţei
ARILOG în numărul viitor al re vistei.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Dezvoltarea furnizorului este definită ca o infuzie de elemente
din partea clientului către furnizor. Acestea pot fi sugestii şi idei,
resurse umane, pregătire, capital financiar, tehnologie. Scopul
este îmbunătăţirea capacităţilor şi performanţelor furnizorului
pentru a răspunde nevoilor pe termen scurt şi lung ale clientului.



S ituat la intersecţia rutelor co -
mer ciale care leagă ţărmurile
eu ropene la căile maritime din

lume, terminalul DBSL MOL1S este a -
proape de canalul Dunăre-Marea Nea -
gră, beneficiază de conexiune ru tieră
directă, datorită vecinătăţii cu noul pod
de la Agigea, şi are o reţea fe roviară
complexă. De asemenea, ter minalul
MOL1S este conectat la re ţeaua euro -
pea nă de transport a DB Schenker şi
ofe ră, astfel, acces către în treaga lume.
Infrastructura dez vol ta tă, precum şi

apropierea de Terminalul de contai nere
Constanţa Sud, permite DBSL să ofere
o gamă variată de ope raţiuni. Aces tea
includ manipulare de marfă şi în -
cărcare/descărcare nave, Project Cargo
- manipulare marfă pentru pro iec te
speciale, manipulare e chi pamente des -
tinate industriei petroliere, servicii de
consolidare/de con so lidare contai ne re,
manipula re/de po zi tare cereale în
silozuri cu o capacitate de 100.000 tone,
trans por turi în regim complet (atât rutier,
cât şi feroviar), soluţii logistice pentru

pro ducătorii de componente auto în
regim de antrepozitare vamală, agen -
tu rare nave maritime şi servicii de
împingere şi remorcare nave/barje.

Astfel, în terminalul MOL1S, DB
Schenker poate stoca, ambala şi livra
orice marfă de tip cargo.

Dotări de top 
În ceea ce priveşte parametrii teh -

nici, terminalul DBSL din Portul Con -
stanţa Sud ocupă o suprafaţă totală
de 240.000 mp, dintre care 20.000
mp sunt alocaţi spaţiilor de depozitare
acoperite, şi deţine 3 chei cu 9 dane
de adâncime de la 10,5 la 14 m, lun -
gi mea cheului fiind de 2 km. 

În plus, în terminalul MOL1S sunt
fo losite 12 macarale de cheu (8 x 3,5 t
şi 4 x 20 t), 2 macarale pentru auto -
mo bile (2 x 63 t), 1 macara de mare
ton aj cu o capacitate de ridicare de
270 t, 1 macara plutitoare cu o ca pa -

citate de ridicare de 35 t, 1 remorcher
şi 2 locomotive, 20 stivuitoare (cu ca -
pa citate de ridicare de la 3 la 25 t) şi
2 utilaje de manipulare containere cu
o capacitate maximă de 45 t.

Operaţiunile din terminalul MOL1S
sunt oferite de peste 320 de angajaţi
cu o experienţă îndelungată şi care
asi gură cele mai înalte standarde de
calitate.

DB Schenker
Logistics Romania
DB Schenker repre zin tă divizia de

transport şi servicii lo gistice a grupului
Deutsche Bahn. Com pania este al
doilea furnizor glo bal de transport şi
servicii logistice. În anul financiar
2014, DB Schenker a generat o cifră
de afaceri de 19,8 miliarde euro,
aproximativ 50 procente din capitalul
grupului DB. Acest succes se dato -
rea ză, în primul rând, celor 95.000 an -
gajaţi DB Schenker.

DB Schenker este prezent în Ro -
mâ nia prin activităţile a trei companii:
DB Schenker Logistics Romania, DB
Schenker Rail Romania şi DB Schen -
ker Global Services Europe.

DB Schenker Logistics Romania
deţine şase sucursale şi peste 60 de
puncte de lucru în toate regiunile ţării,
având peste 1.100 de angajaţi. Com -
pa nia oferă o gamă completă de ser -
vicii de transport (rutier: camioane
com plete şi parţiale, transporturi în re -
gim de grupaj, operaţiuni aeriene, ma -
ritime şi feroviare, servicii vamale,
operaţiuni portuare, serviciul de re lo -
cări), adaptate la nevoile partenerilor.

Cu două sucursale, în Bucureşti şi
Timişoara, DB Schenker Rail Roma -

nia, subsidiară a DB Schenker Rail,
cel mai mare transportator feroviar din
Europa, este lider la nivel naţional în
transportul pe calea ferată. Compania
are peste 300 de angajaţi şi o flotă
pro prie de vagoane şi locomotive elec -
trice şi diesel, şi dispune de toate re -
sur sele reţelei europene DB Schenker
Rail.

DB Schenker Global
Services Europe
Ca parte a reţelei Deutsche Bahn,

cen trul contabil DB Schenker Global
Ser vices Europe a fost lansat în martie
2015 în Bucureşti şi va gestiona ac -
ti vităţile financiare ale tuturor locaţiilor
con cernului DB din afara Germaniei.
În prima etapă vor lucra în Bucureşti,
până la sfârşitul anului 2015, circa 160
de angajaţi pentru contabilitatea din
opt ţări. Reorganizarea pentru toate
cele 35 de ţări în afara Germaniei ur -
mează a se finaliza la sfârşitul lui 2018
cu 600 de angajaţi. Pentru locaţiile
ger mane ale DB contabilitatea se va
con centra în Berlin.

Astfel, DB Schenker oferă, în Ro -
mâ nia, prin intermediul celor trei divizii
spe cializate, o gamă complexă de ser -
vicii, iar modul în care a decis să profi -
te de oportunităţile pe care le oferă
Por tul Constanţa va aduce, fără îndo -
ia lă, beneficii tuturor părţilor implicate.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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DB Schenker Logistics Romania (DBSL RO) deţine la Marea Neagră,
în Portul Constanţa Sud Agigea, terminalul MOL1S, conectat la
Canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru sectorul danubian inferior,
precum şi pentru distanţe maritime scurte şi fluviale către Rusia şi
ţările riverane Mării Caspice. Este vorba, de fapt, despre un hub
complet şi complex, care combină în mod optim toate modurile de
transport terestre, pe care am avut ocazia de a-l vizita la sfârşitul
lunii septembrie, în cadrul unui eveniment organizat de către DBSL
RO, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Româno-
Elveţiană. 

Echipamente operate în terminalul MOL1S
- 12 macarale de cheu (8 x 3,5 t & 4 x 20 t)
- 2 macarale pentru automobile (2 x 63 t)
- 1 macara de mare tonaj cu o capacitate de ridicare de 270 t
- 1 macara plutitoare cu o capacitate de ridicare de 35 t
- 1 remorcher şi 2 locomotive
- 20 stivuitoare (cu capacitate de ridicare de la 3 la 25 t)
- 2 utilaje de manipulare containere cu o capacitate maximă de 45 t

Terminalul DBSL RO MOL1S - cifre cheie
- Suprafaţă totală: 239.911 mp
- Suprafaţă zonă triaj: 63.609 mp
- Suprafaţă zonă depozitare deschisă: 134.830 mp
- Depozite: 18.304 mp + 2000 (cort)
- Lungime cheu: 2.200 mp
- Număr dane: 9
- Adâncime: 7,0 - 13,80 m
- Sistem feroviar: 16.708 m (8 km triaj, 8 km linii)

UUnn  hhuubb  ccoommpplleexx
llaa  MMaarreeaa  NNeeaaggrrăă

octombrie 2015 ............................................................................................................................................
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S oluţia care a adus succesul în
cele mai renumite reţele de
trans port express europene

este, astfel, pusă acum la dispoziţia
cli enţilor din România de către Pall-Ex.

Flotă nouă de
stivuitoare
Jungheinrich
Compania a achiziţionat o nouă

flotă de stivuitoare Jungheinrich, de
ulti mă generaţie, acestea fiind unice
în România la momentul achiziţiei.
Noul model de stivuitoare se remarcă
prin utilizarea tehnologiei hidrostatice,
care elimină frecarea şi uzura spe ci -
fice sistemelor clasice hidrodinamice,
adu când o eficienţă în deplasare şi
frâ nare cu 15% superioară vechii teh -
no logii. Aceste avantaje se traduc în
mod concret într-o exploatare mai pre -
cisă, mai prietenoasă cu mediul încon -
jurător şi mai puţin costisitoare, clientul
final beneficiind de o livrare mai rapidă
şi de eliminarea pericolului eventua -
le lor deteriorări. Conform cifrelor
oferite de oficialii companiei, reţeaua
Pall-Ex Romania asigură un nivel ac -

tual de performanţă în procent de
98,7% pentru livrarea paleţilor la timp
şi în stare conformă. Ca urmare a a -
ces tei investiţii, în valoare de 530.000
euro, ce cuprinde şi partea de service
şi mentenanţă, oficialii Pall-Ex Ro ma -
nia estimează că vor atinge un procent
de 99,5% ca nivel de performanţă.

Sistemul TWINE
Sistemul de management şi ges -

tiu ne TWINE, ajuns la a treia versiune,

permite clienţilor vizualizarea online
a fiecărei etape din serviciul de trans -
port şi livrare la sediul acestora. „Teh -
no logiile inovatoare introduse de sti -
vuitoarele Jungheinrich împreună cu
sis temul performant de urmărire online
a partidelor de marfă ne vor permite
să asigurăm clienţilor noştri o livrare
ra pidă, în 24h oriunde în ţară, dar şi
trans parenţa şi vizibilitatea întregului

pro ces. Rapiditate, siguranţă şi în cre -
dere sunt cuvintele cheie cu care am
câştigat loialitatea a peste 5.000 de cli -
enţi naţionali, care folosesc cu regu -
la ritate serviciile reţelei”, a afirmat Da -
nor Ionescu, CEO Pall-Ex Romania.

Despre Pall-Ex
Fondată în 1996, reţeaua Pall-Ex

a devenit unul dintre liderii europeni
în materie de servicii logistice, fiind
un concept nou pentru centrul şi estul
Europei. În Marea Britanie func ţio nea -
ză zece astfel de reţele, în Germania
nouă, în Italia şi Spania patru, iar în
Franţa sunt şapte. Pall-Ex se află în
creşterea volumului de afaceri, atât în
Marea Britanie, cât şi în Europa con -
ti nen tală, astăzi însumând 435 de
membri, cu un volum de 4,5 milioane
de paleţi pe an. Din 2011, Pall-Ex ac -
ti vează şi în România, promovând un
model inovator de afaceri, ce permite
for marea unei reţele de transportatori
şi distribuitori locali, oferind un serviciu
de livrare în 24h a mărfurilor pale ti -
zate, pe întreg teritoriul ţării. Printre
clienţii Pall-Ex Romania se numără
importanţi producători, importatori,
exportatori, precum şi distribuitori din
industrii variate, de la cea de bunuri
de larg consum până la cea de pro -
du se pentru bricolaj sau electronice.
Cu peste 24.000 de mii de paleţi tran -
zitaţi lunar, Pall-Ex Romania este unul
dintre liderii pieţei de transport expres
de mărfuri la nivel naţional.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Două premiere
naţionale de la Pall-Ex
În cadrul unui eveniment desfăşurat la hub-ul central din Sibiu,
managementul Pall-Ex Romania a anunţat finalizarea unei investiţii
în tehnologie de ultimă generaţie, precum şi într-un sistem de
management şi gestiune, unice la nivelul ţării noastre.

Adrian
Băilă,

manager
transport
Scandia

Food: 
„Soluţia Pall-Ex a
schimbat total

structura distribuţiei naţionale,
permiţând migrarea de la
transportul la nivel de camion
complet o dată pe săptămână, la
partide mici just-in-time în fiecare
zi. Pall-Ex a demonstrat, de-a
lungul celor 4 ani de parteneriat,
profesionalism şi flexibilitate. Prin
sistemul adoptat de Pall-EX nu
suntem condiţionaţi de un anume
volum de marfă ce poate fi
transportat, iar acest aspect se
traduce în reducerea costurilor
noastre în materie de distribuţie şi,
automat, un cost redus al
produsului la raft. Astfel, împreună
oferim un beneficiu esenţial în
favoarea clientului final.”

Danor
Ionescu
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Î n urmă cu un an, Kuehne + Nagel
a stabilit o nouă locaţie pentru
„KN Expo & Events Logistics”, la

se diul său din Werndorf (Graz), Aus -
tria. Organizaţia oferă la nivel mondial
coordonarea şi planificarea trans por -
tului, dar şi un portofoliu complet de
servicii pentru clienţii austrieci care
sunt expozanţi şi participă la eve -
nimente din orice colţ de lume. „Uni -
ta tea Specială” este condusă de Mar -
tin Kroissenbrunner, un profesionist
cu experienţă bogată în logistică și
care s-a arătat încântat de varietatea
sar cinilor, în condiţiile în care niciun
pro iect nu seamănă cu altul. 

Târgurile şi expoziţiile
presupun o logistică
foarte bine pusă la
punct, iar expozanţii
depind de furnizorii de
servicii ca
echipamentele şi
materialele să ajungă la
timp şi în stare perfectă,
indiferent de locaţie şi
timp, fapt ce reprezintă
o adevărată provocare.
În situaţia
evenimentelor
organizate pe alte
continente, companiile
preferă să aleagă un
partener de logistică
având o rețea globală şi
o experienţă vastă. Cum
ar fi KN Expo & Events
Logistics.

Târgurile în prim-plan
Chiar dacă sunt evenimente mari,

diferite, în întreaga lume, accentul este
pus pe târgurile desfăşurate în locaţiile
din Germania. Kuehne + Nagel a fost
de clarat oficial forwarderul şi agentul
de manipulare a centrelor comerţului
echitabil în Hanovra, Hamburg,
Düssel dorf, Nürnberg şi München.
„Exis tă diferenţe enorme între con -
trac te. În sectorul Pharma şi cel al
Asis tenţei Medicale, de exemplu, de
multe ori târgurile «călătoresc» pre -
cum cel din Medica în Düsseldorf, du -
pă care pleacă spre târgul arab din
Dubai. Mulți expozanţi, prin urmare,
do resc ca exponatele lor să fie expuse
direct pentru a reduce manipulările.
Alţi expozanţi trebuie să aibă echi pa -
mentul înapoi la sediu între târguri.
Uneori, este pur şi simplu o chestiune
de raport cost-beneficiu dacă marfa
este livrată şi reîntoarsă. Mulţi factori
intră în joc”, a explicat Martin Kroissen -
brun ner.

„One-stop shop”
Kuehne + Nagel oferă un pachet

all-inclusive ce include transportul pur,
vamă la nivel mondial şi procedurile
de carantină, de încărcare şi de
gestionare a descărcării, ma na ge -
mentul con tainerelor, utilizarea ma -
caralelor speciale de ridicare şi lifturi
hi draulice dacă este necesar. A -
ces tora li se adaugă gestiunea
tra ficului şi ma ni pu lare a site-
ului, precum şi o echipă de
in tervenţie rapi dă. Mo di fi -
cările de ultim mo ment
din partea clientu  lui
pun, uneori, Kuehne
+ Nagel în si tua ţia

de a muta mun ţii din loc. „Facem
posibil ceea ce do resc clienţii, fără să
punem sub sem nul întrebării cerinţele
lor. Da că un client are nevoie de un
recipient mai devreme decât era
prevăzut în pla nificarea iniţială, vom
accelera con voiul prin optimizarea sau
implemen ta rea de şoferi suplimentari,
pentru a evi ta perioadele de odihnă”,
a arătat Mar tin Kroissenbrunner. În
acest mo ment, procedura standard
include o si mulare înainte de vămuire,
astfel încât transferurile sunt tratate
fără probleme - mai ales în cazul
bunurilor ce necesită per mi siu -
ne specială. Ser vi ciile oferite
de Kuehne + Nagel impli că,
de asemenea, de mon -
tarea, deza sam blarea şi
ream balarea. Sau, alt -
fel spus, tot ceea ce
ajută clientul să se

con centreze asupra activităţii sale
de bază, fără a fi nevoie să-și con -
cen treze atenția pe detalii. 

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Flexibilitatea reprezintă elementul cheie
MARTIN KROISSENBRUNNER: 

„În logistica evenimentelor este destul de comun să nu primeşti nimic mai
mult decât coordonatele GPS pentru o destinaţie care va ghida apoi camionul
fie pe un drum cu pietriş dintr-o anumită locaţie, fie către o locaţie de
construcţie a unui road-show sau către un eveniment în aer liber. Uneori, nu
există o infrastructură, cum ar fi rampe de încărcare şi de descărcare şi
trebuie să aduci totul singur. Nu se compară cu un transport standard.
Imaginaţi-vă o producţie TV care necesită achiziţionarea de echipamente de
peste tot din lume, şi apoi o cameră de descompunere. Acest lucru înseamnă
că o înlocuire trebuie să fie efectuată cât mai repede posibil, indiferent cât
durează să ajungi până aici, termenele scurte de livrare şi securitatea
controalelor la sediu fiind încă doi factori care fac logistica evenimentelor atât
de interesantă.”

Hamburg Fairs and Congress GmbH continuă
colaborarea cu Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel va fi forwarderul exclusiv care se va ocupa de transportul şi
logistica Târgului din Hamburg pentru următorii 3 ani. Hamburg Fairs and
Congress GmbH (HMC) operează în Hamburg, oraş cu 650 de ani de istorie în
cazul expoziţiilor, unul dintre cele mai moderne centre de expoziţie din lume
și un centru de convenţii cu o infrastructură excelentă. În fiecare an, există
aproximativ 40 de târguri şi evenimente în Hamburg şi aproximativ 250 de
evenimente organizate la centrul Congreselor din Hamburg (CCH).

Servicii All-Inclusive
oferite de Kuehne + Nagel
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D eşi combaterea riscurilor psi -
ho sociale şi a stresului la locul
de muncă poate părea dificilă,

campania Agenţiei Europene pentru
Sănătate şi Securitate în Muncă
(EU-OSHA) încearcă să demonstreze
că acestea pot fi combătute în acelaşi
mod logic şi sistematic ca oricare altă
problemă din domeniul Securităţii şi
Sănătăţii în Muncă (SSM).

Principiile prevenirii
Atitudinea proactivă şi existenţa

unui plan de prevenire a problemelor
reprezintă cel mai eficace mod de
gestionare a riscurilor psihosociale la
locul de muncă. Experienţa arată că,
pâ nă la înregistrarea unei creşteri a
stre sului la locul de muncă, a nu mă -
ru lui de cazuri de sănătate precară şi
a absenteismului, productivitatea şi
inovarea se află deja în declin şi va
exista un impact semnificativ asupra
rezultatelor economice.

Conştientizarea este esenţială: 
- asiguraţi-vă că atât cadrele de

con ducere, cât şi lucrătorii cunosc
riscurile psihosociale şi primele semne
de avertizare care indică existenţa
stre sului la locul de muncă şi că am -
be le părţi se implică în evaluarea ris -
cu rilor;

- evaluaţi şi stabiliţi priorităţile în
ceea ce priveşte riscurile;

- planificaţi măsuri preventive: da -
că riscurile nu pot fi evitate, cum pot
fi minimizate;

- puneţi în aplicare planul: speci -
fi caţi măsurile care urmează să fie
lua te, resursele necesare, persoanele
im plicate şi intervalul de timp;

- monitorizaţi şi analizaţi perma -
nent şi modificaţi planul în funcţie de
re zultatele monitorizării.

Trebuie reţinut faptul că oamenii
pot reacţiona diferit în aceleaşi circum -

stan ţe; de exemplu, unele persoane
vor face faţă mai bine decât altele pe -
ri oadelor în care cerinţele sunt mari
sau termenele de finalizare a lucrărilor
sunt mai stricte. Dacă este posibil,
eva luarea riscurilor psihosociale ar
tre bui să ţină seama de abilităţile şi
ne voile psihologice ale lucrătorilor (de
exemplu, cele legate de gen, vârstă
sau experienţă). La nivelul micro or -
ga nizaţiilor, cadrele de conducere au
tendinţa de a interacţiona periodic cu
lu crătorii şi de a-i cunoaşte. În orga -
ni za ţiile mai mari, cadrele de con du -
cere de nivel mediu vor avea un rol
impor tant de jucat, deoarece interac -
ţionează zilnic cu lucrătorii. Campania
EU-OSHA vine în sprijinul angaja to ri -
lor, cadrelor de conducere şi lucră to -
ri lor, promovând utilizarea unor instru -
mente şi abordări simple şi uşor de
folosit pentru evaluarea şi gestionarea
riscurilor psihosociale la locul de mun -
că. O astfel de abordare ar putea înce -
pe cu o evaluare a mediului de lucru
actual, prin intermediul sondajelor şi
interviurilor cu membrii personalului,
apoi ar continua cu discuţii în urma
că rora să fie identificate îmbunătăţiri
prac tice. Un astfel de proces asigură
par ticiparea lucrătorilor şi se concen -
trea ză pe combaterea principalelor
cauz e ale stresului la locul de muncă
şi ale altor probleme psihosociale. De
ase menea, existenţa unui cadru de

struc turare a procesului va permite or -
ga nizaţiilor să monitorizeze succesul
mă su rilor preventive. Este important
ca gestionarea riscurilor psihosociale
să fie integrată în gestionarea SSM în
ge neral, în loc să fie desfăşurată ca
o activitate separată.

Climatul propice
Într-un mediu de lucru propice, lu -

cră torii raportează un grad ridicat de
sa tisfacţie la locul de muncă şi sunt
sti mulaţi şi motivaţi să îşi realizeze pe
deplin potenţialul.

Principalii factori care contribuie
la un climat propice de muncă sunt
ur mă torii:

- lucrătorii sunt bine pregătiţi şi dis -
pun de suficient timp şi de suficientă
au tonomie pentru a-şi organiza şi fi -
naliza sarcinile;

- sarcinile monotone sunt reduse
la minimum sau sunt realizate în co -
mun, iar lucrătorii sunt încurajaţi să
fie responsabili pentru munca lor;

- lucrătorii înţeleg exact ce se aş -
teaptă de la ei şi primesc cu regulari -
ta te un feedback constructiv (pozitiv
şi negativ);

- lucrătorii se implică în procesul
de cizional cu privire la activitatea lor
şi sunt încurajaţi să contribuie, de
exem plu, la elaborarea metodelor de
lu cru şi a planurilor de activitate;

- repartizarea sarcinilor, distribuirea
re compenselor, promovările sau opor -
tu ni tăţile de carieră se realizează în
mod echitabil;

- mediul de lucru este favorabil,
iar în perioadele de vârf sunt puse la
dispoziţie resurse suplimentare;

- comunicarea este deschisă şi bi -
di recţională, iar lucrătorii sunt ţinuţi la
cu rent cu evoluţiile, în special în mo -
ment ele schimbărilor organizaţionale;

- sunt instituite măsuri de prevenire
a stresului la locul de muncă, a hărţuirii
şi a violenţei din partea terţilor, iar lu -
cră torii au sentimentul că orice pro ble -

mă ridicată de ei va fi tratată cu aten -
ţie;

- lucrătorii îşi pot îmbina în mod efi -
cient viaţa privată cu viaţa profesio na -
lă.

Studiu de caz
Efectele pozitive ale colaborării şi

ale implicării lucrătorilor în îmbună tă -
ţi rea mediului de lucru sunt clar de -
monstrate într-un studiu de caz din
Danemarca.

Cu un personal format din aproxi -
ma tiv 8.500 de salariaţi, spitalul public
Rigshospitalet din Copenhaga este
unul dintre cei mai mari angajatori din
Da nemarca. Totuşi, un sondaj privind
satisfacţia la locul de muncă, efectuat
în 2011, arăta că stresul, hărţuirea psi -
ho logică şi hărţuirea sexuală repre -
zin tă probleme importante la locul de
mun că. Îmbunătăţirea mediului de
lucru a devenit prioritatea numărul unu

a personalului de conducere de nivel
su perior al spitalului. Acesta a aplicat
mai degrabă o abordare descendentă,
lu crând cu grupuri însărcinate cu eva -
lua rea mediului de lucru din depar ta -
men tele individuale ale spitalului, pre -
cum şi cu reprezentanţi ai sindicatului
şi ai lucrătorilor, pentru a pune în apli -
care noi practici în scopul reducerii
stresului la locul de muncă, a hărţuirii
psi hologice şi a hărţuirii sexuale. Îm -
păr tăşirea cunoştinţelor şi transmiterea
unui feedback au căpătat o importanţă
mai mare, iar activitatea grupurilor de
lucru existente a fost reorganizată în
sco pul îmbunătăţirii acestor două as -
pecte. Reprezentanţii lucrătorilor s-au
implicat în elaborarea de ghiduri şi po -
litici de prevenire a hărţuirii psihologice
şi sexuale şi de reducere a stresului,
a fost creată o reţea de management
pen tru prevenirea comportamentului
abu ziv, iar buletinul informativ electro -
nic al spitalului a prezentat exemple
pri vind modul în care departamentele
in dividuale şi-au îmbunătăţit mediul
de lucru.

Rezultatele concrete s-au reflectat
în îmbunătăţirea globală a satisfacţiei
la locul de muncă şi în nivelurile re -
duse de stres în rândul secretarelor
şi al asistentelor medicale.

Andreea ALECU
andreea.alecu@ziuacargo.ro

Despre
managementul
stresului (III)

Informaţiile care stau la baza
acestei serii de articole ne-au fost
puse la dispoziţie de Toyota
Material Handling Romania,
partener al campaniei
„Managementul stresului pentru
locuri de muncă sănătoase”
desfăşurate de EU-OSHA.

Riscurile psihosociale pot apărea la fiecare loc de muncă, iar
calitatea oricărui loc de muncă depinde în mod semnificativ de
nivelul de stres cu care se confruntă lucrătorii.
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Întrebările lunii OCTOMBRIE (etapa 71)

1. Ca stiluri de negociere
internaţională întâlnim:

a. Stiluri occidentale/orientale;
b. Stiluri regionale;
c. Stiluri naţionale.

2. E-negociere reprezintă:
a. Cumpărarea de pe internet
b. Plata prin internet
c. Negocierea intermediată de

tehnologie avansată în domeniul
comunicaţiilor

d. Negocierea faţă în faţă, cu ajutorul
calculatorului

3. Strategiile de negociere
reprezintă:

a. Mari orientări şi opţiuni care se
referă la ansamblul negocierii,
cuprind un orizont de timp
îndelungat şi exprimă interesele
de bază ale firmei;

b. Orientări pe termen scurt privind
modalitatea de obţinere a
rezultatului dorit

c. Decizii privind stilul de negociere;
d. Orientări şi opţiuni care se referă

la ansamblul negocierii, cuprind
un orizont de timp scurt şi exprima
interesele de bază ale firmei.

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 71-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
10 noiembrie prin e-mail la adresa

redactie@ziuacargo.ro,
menţionând variantele de răspuns

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

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

Câştigătorii ediţiei din octombrie
şi variantele corecte de răspuns

vor fi publicate în numărul din
noiembrie al revistei

ZIUA CARGO.

Întrebările lunii SEPTEMBRIE (etapa 70) şi răspunsurile corecte:

1. Acurateţea previziunii este
reflectată cel mai corect prin:

a. 100% - Eroarea (%) - CORECT
b. 100% - BIAS
c. MAD
d. MAPE

2. BIAS-ul este o metrică ce
reflectă

a. tendinţa de supra-încredere în
metoda de previzionare aleasă

b. tendinţa de a supra-previziona sau
de a sub-previziona de-a lungul
unei perioade de timp - CORECT

c. tendinţa de a folosi metode de
previziune calitative

d. tendinţa de a realiza întotdeauna
previziuni foarte optimiste

3. Care dintre următoarele 
nu este o metrică potrivită
pentru măsurarea 
performanţei procesului de
previzionare?

a. MAD
b. MAPE
c. BIAS
d. SLA - CORECT

Câştigătorii lunii SEPTEMBRIE
Ovidiu Dumitrescu, Adina Bănescu şi Cătălin Eftene

EEii  aauu  ffoosstt  aalleeşşii  pprriinn  ttrraaggeerree  llaa  ssoorrţţii  ddiinnttrree  ccoonnccuurreennţţiiii  ccaarree  aauu
rrăăssppuunnss  ccoorreecctt  llaa  îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  sseepptteemmbbrriiee,,  cceeaa  ddee--aa  7700--aa  eettaappăă  aa
ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă..

LLiissttaa  ccoonnccuurreennţţiilloorr  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss  ccoorreecctt::
AAddiinnaa  BBăănneessccuu,,  CCăăttăălliinn  EEfftteennee,,  AAttttiillaa  TTuurrii,,  
RRaadduu  PPaauull  AAlleeccuu  şşii  OOvviiddiiuu  DDuummiittrreessccuu..  

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (71)
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SETRA 
60 de ani de autocare
turistice compacte
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CAMPIONI PENTRU
CAMPIONI

Echipa de rugby a Noii Zeelande,
cunoscută publicului sub numele
de All Blacks (campioni en-titre la
nivel mondial), a ales vehiculele
campioane de la Iveco să îi poarte
prin Regatul Unit al Marii Britanii,
locaţia unde s-a desfăşurat Cupa
Mondială la Rugby, ediţia 2015.
Campionii ce transportă campioni
sunt modelele Daily Minibus,
declarat Van of the Year 2015 şi
Magelys, autocarul ce a primit
disticţia de Coach of the Year
2016. Pe lângă transportul
sportivilor, aceste vehicule asigură
transporturile VIP şi sprijină latura
logistică a echipei. Pentru a
sărbători acest parteneriat,
Iveco şi All Blacks au creat un
logo comun reprezentând o ferigă
de argint stilizată, care se
regăseşte şi pe echipamentul

echipei de rugby. Toate vehiculele
dedicate acestui parteneriat au
fost livrate cu o culoare neagră,
specială, culoarea oficială a All
Blacks.

SCANIA LA BUSWORLD
2015 KORTRIJK

Scania oferă operatorilor cea mai
largă selecţie de motoare Euro 6
ce folosesc combustibili
alternativi, precum bioetanol,
biodiesel şi biogaz. Cu mai mult
de 30 de ani de experienţă în
exploatarea bioetanolului, probabil
cel mai la îndemână combustibil
alternativ din lume, Scania poate
furniza autobuze cu un potenţial
de reducere a emisiilor de CO2 cu
până la 90%. Autobuzele şi
autocarele Scania sunt, de
asemenea, disponibile şi pentru
aplicaţii biodiesel, cum ar fi HVO

şi RME. Există şi un model
hibridizat, Citywide, certificat
pentru combustibili alternativi,
ideal pentru rute orăşeneşti, dar şi
extraurbane, ce poate atinge o
viteză de până la 100 de kilometri
pe oră. Acest model oferă
clienţilor posibilitatea de a investi
în operaţiuni de economisire,
având o amortizare calculată de
peste cinci ani, inclusiv înlocuiri
ale bateriei în timpul duratei de
viaţă. 

CU 10% MAI MULTE
AUTOVEHICULE NOI

Numărul înmatriculărilor de maşini
noi s-a majorat în primele 9 luni
cu 10,23%, la 56.839 unităţi, faţă
de aceeaşi perioadă a anului
2014 (când se consemnaseră
51.564), iar în septembrie cu
9,66%, ajungând la 8.933 de
vehicule faţă de luna
corespunzătoare din 2014, arată
DRPCIV.
Cele mai multe autovehicule
înmatriculate în septembrie, 5.752
de unităţi, au fost autoturisme, în
creştere cu 3,43% faţă de
septembrie 2014, când erau
consemnate 5.561 unităţi. Mărcile
preferate: Dacia pe primul loc, cu
1.611 unităţi (+11,49%),
Volkswagen pe locul secund, cu
649 de unităţi, dar în scădere cu
20,85%, urmată de Skoda, cu 456
de unităţi (-17,09%), şi Ford, cu
366 de unităţi (-24,85%). Şi la
celelalte categorii de autovehicule
s-au consemnat procentaje
pozitive în septembrie:
- autobuze şi microbuze: 546
unităţi (+152,78%)
- autovehicule transport mărfuri:
1.460 unităţi (+16,06%)
- semiremorci: 228 unităţi
(+5,07%)
- remorci: 742 unităţi (+4,95%)
- tractoare: 44 de unităţi (+57,14)
- mopede/motociclete: 120 de
unităţi (+21,21).
Segmentul cu scădere a fost cel
al autovehiculelor cu destinaţie
specială, respectiv 41 de unităţi
noi înmatriculate, cu 31,67% mai
puţine faţă de septembrie 2014. 

PESTE 20.000 DE
ŞOFERI AU PLĂTIT
AMENDA AUTO DIN
TELEFON

La un an de la lansarea serviciului
„Plătește amenda” în cadrul
aplicaţiei de mobil Auto.ro, s-au

înregistrat peste 20.000 de plăţi
ale amenzii de circulaţie prin card
bancar direct din telefon. 97%
dintre şoferii amendaţi au achitat
jumătate din minimul amenzii
prevăzute de lege, fiindu-le mai
uşor să se încadreze în termenul
de 2 zile lucrătoare de la data
primirii procesului verbal de
constatare a contravenţiei,
deoarece au avut posibilitatea să
o plătească la orice oră şi de
oriunde, inclusiv în weekend şi în
afara programului de lucru.
Valoarea maximă a amenzilor de
circulaţie auto plătite a fost de
1.050 de lei, achitate la jumătate
în termenul de 2 zile lucrătoare.
Procesul de plată a amenzii auto
din aplicaţia de mobil este simplu,
rapid şi sigur: şoferii completează
datele procesului verbal, aleg
domiciliul fiscal, achită prin card
bancar şi primesc confirmarea,
respectiv dovada plăţii prin e-mail.
Serviciul de plată a amenzii auto
este furnizat de Libra Internet
Bank în parteneriat cu aplicaţia
Auto.ro. Tranzacţiile se
procesează rapid şi sigur, dovada
plăţii amenzii putând fi regăsită cu
uşurinţă pe e-mail în caz de
necesitate. 

PLANUL PENTRU
REGIUNEA BUCUREŞTI
- ILFOV ÎN ANALIZĂ

Primarul general interimar
Ştefănel Dan Marin a avut în data
de 6 octombrie, la sediul
Municipalităţii, o întâlnire cu Aura
Răducu, reprezentanta Băncii
Europene pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare (BERD), pentru a
analiza Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă pentru Regiunea
Bucureşti - Ilfov. Edilul a stabilit ca
la următoarea întâlnire pe această
temă să participe principalii
operatori de transport public
Metrorex şi RATB, operatori
publici din Buftea şi Voluntari,
alături de 50 - 60 operatori privaţi.
„Acum a fost o analiză de etapă,
având în vedere că Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă pentru
Regiunea Bucureşti - Ilfov trebuie
finalizat până la 30 noiembrie şi
urmează să fie supus aprobării
Consiliului General al Municipiului
București (CGMB)”, precizează
PMB, într-un comunicat remis
redacţiei.
Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă îşi propune realizarea
unei planificări strategice şi
urmăreşte o viziune de dezvoltare

a mobilităţii pentru perioada 2016-
2030, precizează PMB. Proiectul
este finanţat din fondurile BERD,
iar titularul contractului de finanţare
este Guvernul României, urmând
ca Bucureştiul şi celelalte localităţi
din județul Ilfov să fie principalii
beneficiari ai acestui program.

UITP CERE SPRIJINUL
PMB

Asociaţia Internaţională a
Transportului Public (UITP) cere
Primăriei Municipiului Bucureşti
(PMB) să sprijine transportul
public, precum şi o strategie
generală de mobilitate în oraş.
„Cerem public ca Municipalitatea
să sprijine transportul public şi o
strategie generală de mobilitate în
Bucureşti într-un mod clar,
coerent şi pe termen lung.
Credem cu tărie că fondurile şi
sprijinul necesare celui mai mare
operator de transport bucureştean
- RATB - sunt critice”, se arată
într-o scrisoare adresată
primarului general interimar al
Capitalei, Ştefănel Dan Marin.
În ultimii trei ani, UITP a observat
cu îngrijorare rata crescută de
rotaţie a personalului în privinţa
managerilor generali ai RATB, iar
aceasta a avut un impact
defavorabil asupra operaţiunilor
companiei. „În privinţa aspectelor
operaţionale, dorim să vă atragem
atenţia că o bună parte din flota
relativ modernă de autobuze a
RATB rămâne nefolosită, în timp
ce o altă parte nu îndeplineşte
standardele de funcţionare şi
confort, rezultat al lipsei de fonduri
pentru operaţiunile curente de
întreţinere şi mentenanţă”, se mai
arată în comunicat. 

TREN CHIŞINĂU-IAŞI
FĂRĂ TRANSBORDARE
LA FRONTIERĂ

În 30 septembrie, a intrat în
circulaţie prima cursă feroviară
directă între Chişinău şi Iaşi (gara
Socola) fără transbordare la
frontieră. Zilnic, două trenuri
modernizate la Paşcani vor
asigura legătura feroviară între
România şi Republica Moldova,
cu plecare din Chişinău la ora
6:17 şi din Socola la ora 17:08.
Vânzarea biletelor se face de
către angajaţi ai Căii Ferate din
Moldova, pentru ambele direcţii.
Potrivit CFM (Calea Ferată din
Moldova www.railway.md),
preţurile pentru noua rută

feroviară sunt următoarele:
Vagon de clasa I: 230 lei
moldoveneşti (45,2 lei româneşti)
Vagon de clasa II: 185 lei
moldoveneşti (36,35 lei
româneşti)
Vagon de clasa III: 165 lei
moldoveneşti (32,42 lei
româneşti).

TRENURI REGIO
REINTRODUSE 
PE 5 RUTE

Trenurile CFR Călători au revenit
pe 5 rute iar o nouă garnitură a
intrat pe Sibiu - Sighişoara şi
retur, la solicitarea călătorilor. Pe
ruta Paşcani - Târgu Neamţ au
fost reintroduse 12 trenuri, cu o
durată de parcurs de 40 de
minute pe sens. Preţuri: 4,5 lei
călătoria şi 94,5 lei abonamentul
lunar cu număr nelimitat de
călătorii. Pe ruta Sighişoara -
Odorhei şi retur distanţa se
parcurge în 2 ore iar un bilet clasa
a 2-a costă 7 lei şi un abonament
lunar, 147 lei. Pe ruta Remetea
Mică - Timişoara Nord circulă 6
trenuri în o oră pe sens. Preţuri:
5,50 lei un bilet la clasa a 2-a şi
115,50 lei abonamentul. Între
Târgovişte şi Pietroşiţa circulă 4
trenuri ce parcurg distanţa în
aproximativ o oră. Un bilet clasa a
2-a costă 5,50 lei iar un
abonament lunar, 115,50 lei. Elevii
şi studenţii au reducere la
abonament.

APROAPE MILIONUL
CU TRENURILE
SOARELUI 

Cele 40 de garnituri din programul
Trenurile Soarelui au transportat
în sezonul estival peste 900.000
de pasageri, în uşoară creştere
faţă de anul trecut. Din
septembrie, capacitatea este
adaptată cerinţelor de extrasezon,
legătura dintre Bucureşti şi
Constanţa fiind asigurată zilnic de
18 trenuri (9 pe sens), din care 14
InterRegio şi 4 Regio. Trenurile
Litoral circulă în continuare fără
opriri intermediare şi parcurg ruta
Bucureşti Nord - Constanţa în 2
ore. Durata de călătorie a
celorlalte 10 trenuri InterRegio
directe este de circa 2 ore şi 20
minute. La cererea pasagerilor, se
menţin în circulaţie toate trenurile
directe care au conectat marile
oraşe: Arad, Craiova, Iaşi,
Suceava, Braşov şi Constanţa.

În Karlsruhe, Germania, mai
mult ca nicăieri, contează
fiecare centimetru. De aceea,
cei de la Solaris au creat
pentru nevoile specifice ale
oraşului patru vehicule
Urbino 10,9 LE. Special la
aceste autobuze este faptul
că au o înălţime de numai
2,720 mm, cu 330 mm mai
puţin decât a autobuzelor
standard din oraş. Chiar
dacă acestea sunt cele mai
mici autobuze produse de
Solaris, ele nu se dezic de
standardele înalte de calitate
şi de tehnologia de ultimă
oră folosită de către
producător. A fost nevoie de

această ajustare a înălţimii
pentru a putea trece prin
viaductul ce leagă cartierele
Beiertheim şi Bulach. Chiar
dacă înălţimea totală este
mai mică, în interior ea a fost
crescută cu 45 mm,
ajungând la 2.290 mm. Acest
lucru s-a reuşit prin
relocarea mai multor
componente ale sistemului
de aer condiţionat de pe
acoperiş, în partea din spate
a autobuzului, în locul
lunetei. Proiectat şi construit
de Solaris, sistemul de aer
condiţionat oferă răcire atât
călătorilor, cât şi cabinei
şoferului.

SOLARIS SPECIAL CONCEPUT
PENTRU KARLSRUHE
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A stfel, alături de modelul de ul -
ti mă generație Setra Com -
fortClass S 511 HD, au putut fi

admirate și chiar testate autocare ce au
scris istorie pentru producătorul ger man.

Evoluția în timp a autocarelor ca pă tă o
claritate deosebită atunci când, în cadrul
aceleiași sesiuni de dri v e-test, poți
conduce modele pre cum S 6, S 208 H,
S 210 HD și, bine în țeles, S 511 HD.

Este impresionantă calitatea aces -
tor autovehicule, care ar putea fi, fără
pro bleme, acceptate ca piese de mu -
zeu valoroase. În special modelul S 6
a atras entuziasmul jurnaliștilor pre -

zenți la eveniment. Acest autocar pro -
dus în 1955 asigură în continuare un
ni vel de confort extraordinar. Multe lu -
cruri s-au schimbat în industrie, însă
a cest eveniment ne-a demonstrat „pe
viu“ că pasagerii de acum 60 de ani
puteau călători la un nivel comparabil
celui din zilele noastre. Pare greu de
cre zut, însă multe dintre elementele
de confort introduse cu atâta îndrăz -
nea lă de către Setra în urmă cu șase
de cenii au suferit ajustări și îmbu nă -
tă țiri, conceptul rămânând totuși ne -
schim bat. Marile schimbări au survenit
însă la capitole precum siguranță, efi -
cien ță și, bineînțeles, protecția me diu -
lui.

Practic, șoferul este cel care a be -
ne ficiat direct și în cea mai mare mă -
sură de evoluția acestei industrii. Iar
di ferențele sunt fantastice.

Fără compromisuri
S 511 HD este varianta cea mai

scur tă oferită de seria ComfortClass
500, propunând o combinație utilă
între confort și siguranță fără com pro -
mi suri, specifice autovehiculelor Setra,
și dimensiuni care să îi permită o ex -
ce lentă manevrabilitate chiar și pe
stră zile cele mai înguste. Acest auto -
car, cu o lungime de aproape 10,5 m,
este dedicat grupurilor turistice mai
re duse, fiind succesorul modelului
S 411 HD, aparținând TopClass 400.

S 511 HD oferă posibilități multiple
de amenajare a interiorului. Faptul că
se adresează grupurilor mici, ce că -
lă to resc în condiții de confort ridicat,
de ter mi nă dotarea autocarului, în nu -
me roase ca zuri, cu elemente speciale,
precum bu cătăria, sau amenajarea
unei zone cu me se în partea din spate,
ce devine ast fel ideală pentru întâlniri
de afaceri. Auto carul poate fi livrat și

cu intrare în partea din spate, existând,
totodată, diverse tipuri de scaune ce
pot fi comandate.

Cala pentru bagaje are un volum
ce variază în funcție de poziția celei
de-a doua uși. Cu intrarea pe centru
și toaletă, cala pentru bagaje ajunge
la 5,3 mc, fără toaletă spațiul pentru
ba gaje atingând 6,5 mc. Cu ușa po -
zi ționată în partea din spate, cala pen -
tru bagaje ajunge la 8 mc. În funcție

de clasificarea aleasă, S 511 HD oferă
o capacitate între 32 și 41 de scaune.

Agilitatea autocarului este asigu -
ra tă inclusiv prin „scurtarea“ seg men -
te lor din față și spate cu 625 mm, res -
pec tiv 120 mm, față de modelul
su perior S 515 HD.

La capitolul siguranță, S 511 HD este
echipat la standardele obișnuite Setra:
FCG - Front Collision Guard, AEBS -
sistemul avansat pentru frâna rea de

SETRA 
60 de ani de autocare
turistice compacte
Împlinirea a șase decenii în realizarea de autocare compacte a
însemnat pentru echipa Daimler momentul potrivit de a realiza o
incursiune în trecut.

FIȘĂ TEHNICĂ – SETRA COMFORTCLASS S 511 HD
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime): 10.465/2.550/3.770 mm
Ampatament: 5.005 mm
Motor: OM 470
Cilindree: 10,7 l
Nr. cilindri: 6 în linie
Putere maximă: 394 CP
Cuplu maxim: 1.900 Nm la 1.100 rpm
Transmisie: Mercedes-Benz PowerShift GO 250-8, opt trepte
Locuri: 36 + 1 scaune
Rezervor motorină: 310 l
Rezervor AdBlue: 40 l
Cală bagaje: 5,3 mc (intrare centrală și toaletă) sau 8 mc (intrare în spate)
Sisteme de siguranță și suport: ESP, ASR, tempomat, BAS (asistență la frânare),

Lane Assistant, ART, ABA, PPC (Predictive Powertrain Control).

S 6 S 208 H S 210 HD
S 511 HD
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urgență, Lane Assistant - siste mul de
avertizare în cazul părăsirii ac ci dentale
a benzii de rulare și op țional, ABA 3 -
Active Brake Assist cu control al
proximității pentru pilotul au to mat (ART).

S 511 HD este echipat cu OM 470,
mo tor cu șase cilindri în linie, apar -
ținând generației „BlueEfficiency Po -
wer“ și dezvoltând o putere de 394 CP. 

Cutia de viteze manuală GO 210,
cu șase trepte echipează vehiculul în
va rianta standard, opțional fiind dis -
ponibilă și varianta automată GO
250-8 PowerShift, cu opt trepte. De alt -
fel, această a doua variantă a echipat
au tocarele testate în timpul eveni men -
tului - un nou prilej de a aprecia fuc -
țio nalitatea și nivelul ridicat de confort

și siguranță oferit de GO 250-8 Po -
werShift, o cutie de viteze adaptată
per fect pentru autocare.

Accent pe eficiență
Lansată în toamna anului 2012,

Com fortClass 500 a adus, pe lângă
ele mentele de confort, siguranță și de -

sign ce setează noi standarde, și îm -
bu nătățiri importante la capitolul de
pro tecție a mediului și eficiență. Tre -
ce rea la standardele EURO VI a
însem nat o reducere a emisiilor de
par ticule cu 60%, față de EURO V, iar
oxizii de nitrogen (Nox) au scăzut cu
80%. Și toate acestea în condițiile în
care consumul de carburant a scăzut.
Un alt avantaj este legat de creșterea
intervalelor de service de la 90.000
km, până la 120.000 km sau doi ani.

Setra a dorit ca Seria 500 să aco -
pere într-un mod cât mai eficient nevo -
ile operatorilor de transport, indiferent
de tipul de transport desfășurat. Amin -
tim în acest sens apariția, anul trecut
a modelului S 519 HD, aflat în cealaltă
extremă a gamei față de S 511 HD.
S 519 HD poate asigura o capacitate
de transport de până la 71 de scaune,
fiind astfel ideal pentru cursele lungi.
Au tocarele cu podea cu înălțime inter -
me diară, S 515 MD și S 516 MD, com -
pletează conceptul de „produs potrivit
pentru fiecare aplicație” dezvoltat în
cadrul gamei ComfortClass.

Însă, poate cel mai spectaculos
aspect al ComfortClass 500 îl re pre -
zintă consumul de carburant. Într-o
perioadă în care operatorii de trans -
port au devenit mai atenți ca niciodată
la costurile legate de motorină, noua
serie a demonstrat, în cadrul testelor
com parative desfășurate după lan sa -
re, că reușește să asigure o reducere
a consumului cu 8,2% față de mode -
le le precedente, EURO V.

Tradiție neîntreruptă
Cu o lungime de 6,7 m, S 6 este

cel mai mic autocar Setra realizat
vreo dată. Cu exact 60 de ani în urmă,
Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke
GmbH, companie apărută în Ulm, pre -
zen ta, la expoziția auto de la Geneva,
mo delul S 6, ca fiind primul autocar
cu caroserie autoportantă. Inginerii
com paniei au reușit să depășească
nu meroasele provocări aduse de un
autovehicul cu o concepție complet
nouă, iar rezultatul final a adus un
suc ces răsunător în rândul clienților
și al presei. Suspensia independentă
față, o nouă transmisie, suprafața vi -
trat ă impresionantă sunt câteva dintre
elementele care au impresionat.

1.172 de autocare model S 6 au
fost produse și vândute până în anul
1964.

În 1965, a fost prezentat modelul
S 7, succesorul lui S 6. Având 7,67 m
lun gime, autovehiculul oferea spațiul
ne cesar pentru șapte rânduri de scau -
ne. S 7 prezenta deja o parte dintre
ele mentele caracteristice viitoarei Serii
100.

S 80 a continuat tradiția auto ca -
re lor compacte Setra, intrând în pro -
duc ție în martie 1968. Oferind 34 de
scaune, S 80 avea o lungime de 7,69
m și o lățime de 2,3 m lățime. Înce -
pând cu 1975, acest model a fost pro -
dus și în varianta de 2,5 m lățime. În
total, vânzările lui S 80 au atins 1.246
de unități, între anii 1968 și 1977.

Seria 200 a continuat tradiția auto -
ca relor de mici dimensiuni prin mode -
lele S 208 H și S 210 HD. Odată cu
Seria 200, Setra a dezvoltat un sistem
modular de producție. Totuși, pentru
S 208 H, prezentat pentru prima dată
în 1979, au fost necesare anumite
mo dificări, cum ar fi transmisia și lipsa
ușii spate, aceasta fiind dispusă la
mijloc. De asemenea, modelul S 208
H nu avea suspensie pneumatică și
retarder. Manevrabilitatea excelentă
făcea acest autocar ideal pentru tra -
se ele montane, iar pasagerii bene fi -
ciau de un confort ridicat asigurat de
nu meroase dotări precum scaunele
re clinabile, geamurile duble de mari
dimensiuni și un nou sistem de ven -
ti lație și încălzire. În 1980, autocarul
a primit frâne pe discuri pentru puntea
față. La solicitarea clienților, S 208 H
putea fi livrat cu aer condiționat, toa -
le tă și într-o variantă mai îngustă (2,3
m lățime).

Primul compact cu podea ridicată
realizat de Setra a fost S 210 HD. Mo -
delul de 9,34 m lungime beneficia de
control electronic pentru încălzire și
aer condiționat, iar din 1984, ABS-ul
a devenit o dotare standard.

Producerea de autocare compacte
a continuat și pe parcursul urmă to a -
re lor serii prin modelele S 309 HD, S
411 HD și S 511 HD.

Radu BORCESCU
Dresda, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro

SETRA S 6
An de construcție: 1955
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime):

6.700/2.250/2.630 mm
Motor: Henschel 517 D 4 K
Nr. cilindri: 4
Locuri: 20 + 2 scaune

S 210 HD
An de construcție: 1988
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime):

9.340/2.500/3.500 mm
Motor: Daimler-Benz OM 421
Nr. cilindri: 6, dispunere în V
Locuri: 27 + 1 scaune

SETRA S 208 H
An de construcție: 1979
Dimensiuni (lungime/lățime/înălțime):

7.600/2.500/3.030 mm
Motor: Daimler Benz OM 352 A
Locuri: 29 + 1 scaune



viaţa oamenilor. Nu s-au putut folosi
niciun fel de utilaje grele, toate uneltele
de lucru fiind transportate cu barca şi
cu saci de 40-50 de kilograme în spi -
nare.

Legătura cu pontonul a fost asi -
gu rată prin două staţii de emisie-re -
cepţie. De la baza stâncii până la
schelă, alpiniştii-sculptori trebuiau să
se caţere timp de o jumătate de oră.
S-a lucrat în două ture de câte 6 ore:
de la 7:30 la 13:30 şi de la 13:30 până
la 19:30. Lucrările s-au desfăşurat în
pe rioada martie-octombrie a fiecărui
an. O operaţiune la fel de grea şi ris -
can tă a fost cea de manevrare a
schelelor.

Uneltele de lucru folosite de către
sculp torii-alpinişti au fost cele clasice:
cio canul pneumatic, şpiţul şi barosul.
În perioada de vară, stânca se încin -
gea la soare, făcând condiţiile de lucru
aproape insuportabile.

Din cauza acestor condiţii dificile
de lucru au avut loc şi câteva ac ci -
den te. O echipă de cinci persoane
care lucra pe schelă a căzut în gol
câţi va metri, ca urmare a smulgerii a
două pitoane de susţinere de pe cablul
de susţinere montat de jur-împrejurul

stâncii. Din fericire, alpiniştii nu au su -
ferit răni grave. De asemenea, unul
din tre alpinişti a fost muşcat de o vi -
pe ră ascunsă într-un punct de sus ţi -
nere, dar i s-a injectat imediat un ser
antiviperin.

Ca urmare a trepidaţiilor, dar şi a
stâncii care începea să se macine,
nasul lui Decebal (care avea o înălţime
de şapte metri) s-a fisurat şi era în
pe ricol să se desprindă şi să cadă.
S-a renunţat la acel bloc imens de
pia tră, o parte mare din nasul lui Dece -
bal fiind dinamitat, pentru mai multă
si guranţă. Nasul regelui a fost remo -
de lat şi întărit cu armătură de fier şi
ciment.

Inscripţii peste timp
Chiar în faţa basoreliefului, dar pe

malul sârbesc, se găseşte de aproape
2000 ani o placă memorială antică
(„Ta bula Traiana”), având 4 metri lun -
gi me şi 1,75 metri înălţime, monument
ri dicat de împăratul roman Traian, pen -
tru a marca marşul trupelor imperiale
ro mane spre Dacia şi a comemora
vic toriile Imperiului Roman asupra re -
ga tului dac în anul 105, dar și finali -

za rea drumului militar roman al lui
Traian.

Sub capul lui Decebal se găseşte
o inscripţie în latină, săpată şi ea în
stâncă: „DECEBAL REX - DRAGAN
FECIT” („Regele Decebal - făcută de
Drăgan”).

Iosif Constantin Drăgan a scris nu -
meroase cărţi despre istoria dacilor şi
a tracilor („Noi, tracii”; „Imperiul Ro -
mano-Trac”, „Mileniul imperial al Da -
ciei”), intenţionând să construiască în
oraşul Cluj şi o copie în mărime na -
turală a Columnei lui Traian, proiect
care nu s-a mai concretizat. Tezele
sale sunt deseori asociate cu proto -
cro nismul şi extrem de controversate
în rândul istoricilor.

Prin modelarea acestui chip în
munte, Iosif Constantin Drăgan a dorit
să comemoreze, dar să şi demon stre -
ze contribuţia românilor la formarea
culturilor europene, pornind de la pre -
misa că identitatea culturală a româ -
nilor poate fi definită în primul rând
prin componenţa sa daco-tracă.
(Sursa: Wikipedia)

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Chipul regelui dac Decebal este un basorelief înalt de 55 m, aflat
pe malul stâncos al Dunării, între localităţile Eşelniţa şi Dubova, în
apropiere de oraşul Orşova. Este cea mai înaltă sculptură în piatră
din Europa, are cu 6 m mai puţin decât Statuia Libertăţii şi cu 8 m
mai mult decât Monumentul lui Hristos de la Rio de Janeiro.

Basorelieful lui
Decebal de pe
Dunăre

Dimensiuni
Înălţime: 55 m
Lăţime: 25 m
Lungimea ochilor: 4,3 m
Lungimea nasului: 7 m
Lăţimea nasului: 4 m

B asorelieful de pe Dunăre îl re -
pre zintă pe Decebal, ultimul
rege al Daciei, şi este sculptat

într-o stâncă. Este cea mai înaltă
sculp tură în piatră din Europa. Lu cra -
rea a fost realizată de artistul Florin
Cotar cea. Omul de afaceri şi istoricul
pro tocronist Iosif Constantin Drăgan
a fost cel care a promovat şi finanţat
ide ea acestei lucrări efectuate în pe -
rioada 1994 - 2004, investind, în final,
peste un milion de dolari în această
sculptură. 

În comparaţie cu sculpturile rea li -
za te pe Muntele Rushmore, a căror
realizare a durat 14 ani (1927-1941),
la acel proiect lucrând peste 300 de
sculptori-alpinişti, chipul regelui De -
ce bal a fost executat timp de zece ani
şi 12 persoane au lucrat la realizarea
lui.

Lucrarea s-a desfăşurat sub con -
du cerea sculptorului român Florin Co -
tarcea, ea realizându-se în ciuda peri -
co lului reprezentat de înălţimi, căldură
şi vipere. Pe pontonul din golful Mra -

co nia, unde se află această cea mai
mare sculptură în piatră din Europa,
se poate ajunge doar pe apă, cu bar -
ca. Pentru modelarea stâncii s-a folosit
peste o tonă de dinamită.

Pericole şi pasiune
Executarea lucrării a început în

vara anului 1994, cu defrişarea copa -
ci lor care împădureau stânca. Apoi
s-a trecut la curăţarea rocilor, a stân -
ci lor ma sive care puneau în pericol „Tabula Traiana”, placă memorială

antică, aflată în apropiere, pe
malul sârbesc al Dunării.
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Disciplina vă poate
ajuta să ajungeți departe.

Este o perioadă activă și
solicitantă în plan profesional.
Problemele se rezolvă mai repede,
comunicarea redevine simplă.
Contractele și lucrul în echipă
capătă un rol determinant, după o
perioadă greoaie, neclară.
Înfruntați piedicile și veți atinge
obiective importante. Atenție în
trafic: conduceți cu prudență!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Sunteți în formă în
această perioadă,

debordați de energie și vitalitate.
Este momentul potrivit să
practicați un sport pentru a vă
pune mușchii în mișcare. Din
punct de vedere profesional, se
limpezesc toate problemele, aveți
mai multă libertate de mișcare și
de decizie. Și în plan financiar,
totul merge bine. Călătoriți puțin.
Atenție totuși în trafic!

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Căutați să vă stabiliți
clar obiectivele, nu vă

abateți din drum și tot ceea ce
v-ați propus se va realiza. Cu cât
depuneți mai multe eforturi, cu
atât veți obține venituri mai mari.
În această perioadă sunt
favorizate activitățile care au
legătură cu terenuri, clădiri și
bunuri de folosință îndelungată.
Călătoriți mult. Nu uitați să purtați
centura de siguranță.

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Sunteți mai stresați decât
de obicei și vă confruntați

frecvent cu stări de iritare și
nerăbdare. Încercați să vorbiți cât
mai puțin și să ascultați cu atenție
ce au de spus interlocutorii. Este
momentul potrivit pentru schimbări
în plan relațional, în special pentru
îmbunătățirea unor relații mai vechi.
Călătoriți mult. Nu apăsați prea tare
pedala de accelerație.

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

În această perioadă,
este absolut necesar să

vă evaluați cu atenție resursele și
perspectivele, pentru a evita
acțiuni care nu vor putea fi
controlate ulterior. Se clarifică
multe aspecte ale vieții în plan
relațional, inclusiv cele cu
implicații financiare. Urmează
momente foarte importante la
capitolele carieră și bani. Călătoriți
mult. Conduceți cu prudență.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

Sunteți în mare formă în
această perioadă -

debordați de energie. Atât în plan
profesional, dar mai ales financiar,
lucrurile merg de minune.
Păstrați-vă modestia și simțul
practic: verificați elementele care
vă ridică semne de întrebare.
Evitați excesele de orice natură!
Călătoriți moderat, în general pe
distanţe scurte - conduceţi cu
prudenţă.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Este momentul potrivit
pentru studii și creații

artistice proprii, atât literare, cât
și plastice. Și în plan profesional
vă evidențiați, în special prin
calitățile de lider și de
organizator. Atenție în plan
relațional: apar restricții, limitări,
posibile secrete dezvăluite,
urmate de scandaluri. Veți călători
mult. Nu apăsați prea tare pedala
de accelerație.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Perioada este marcată
de împliniri și liniște

sufletească. Relațiile vechi se
consolidează, iar cele noi par să vă
netezească drumul spre fericire.
Activitățile de grup sunt binevenite.
De asemenea, veți fi sprijiniți în
diverse demersuri de prieteni și
protectori puternici. Aveţi grijă în
trafic, veţi călători mult: purtaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Aveți multă energie,
dar și tendința de a face

excese. Protejați-vă! În această
perioadă, veți conștientiza cât de
importante sunt anumite
persoane din viața
dumneavoastră. Gândiți pe termen
lung și acționați din timp pentru a
le păstra alături. Veţi călători
destul de mult. Nu plecaţi la drum
înainte de a verifica starea tehnică
a autovehiculului.

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Este o perioadă pentru
analiză, mai puțin pentru

acțiune, pentru a dezlega mistere și
a înțelege anumite subiecte. Apoi,
se clarifică și se deblochează o
situație, moment în care succesul
prinde marele contur. Ca urmare, în
plan socio-profesional și financiar,
lucrurile vor merge de minune.
Călătoriți mai puțin decât de obicei.
Conduceți cu prudență. 

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

În plan financiar se
întâmplă multe lucruri

în această perioadă.
Verificați cu atenție ca tot ceea ce
faceți în legătură cu banii să fie
sub semnul clarității, al cinstei și
legalității. Încercați totodată să nu
mai dați atenție exagerată
problemelor minore. Călătoriți
mult. Nu apăsați prea tare pedala
de accelerație și purtați centura de
siguranță.

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

Multă energie, multă
acțiune, multă inițiativă.

Perioada este grozavă
pentru dumneavoastră pe toate
planurile. Sunt favorizate activitățile
în echipă. Se întrevăd câștiguri
suplimentare și chiar stoparea unor
pierderi financiare, rezultate din
colaborări nerentabile. Evitați
agitația. Călătoriți mult. Conduceți
cu prudență și respectați toate
regulile de circulație.
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