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C u câțiva ani în urmă, am întâl-
nit patronul unei companii Vest-
europene, specializată în trans-

portul de carburanți, care reușise să
implementeze, pentru unul dintre princi-
palii clienți, un nou model logistic, ce adu-
sese economii importante. Practic, găsi-
seră un alt mod, mai eficient, de realizare
a distribuției între depozitele de carburant
și stațiile de alimentare – mai puține ca-
mioane, mai puțini km... în esență, era
vorba despre economii pentru client.

Însă, după câteva luni, respectivul
client a organizat o licitație. Caietul de
sarcini includea inovația companiei noas-
tre, care, bineînțeles, a participat la lici-
tație. Contractul, de aproximativ 16 mi-
lioane de euro pe patru ani, reprezenta
un procent important din cifra de afaceri
a transportatorului și, astfel, a propus un
preț competitiv. O altă companie, multina-
țională, și-a dorit foarte mult acest con-
tract și a venit cu un preț mai mic. Mai
poate funcționa un parteneriat atunci
când renunțarea la el aduce economii?

„Făcăleții” sunt o specie aparte. Ei
se pricep la orice (de aici și numele lor).
Nu au nevoie să învețe nimic sau să
acumuleze experiență, pentru că le-au
făcut pe toate și le cunosc pe toate. In-
diferent de solicitare, transmit clienților
o încredere nelimitată în forțele proprii...
asta până se apucă de treabă. Atunci
încep să apară problemele!

„Făcăleții” sunt extrem de deranjanți
pentru clienți, care decad rapid de la
speranța că, în sfârșit, și-au rezolvat pro-
blemele legate de transport, la agonia
stresului legat de încurcături inimagina-
bile chiar și în cele mai negre coșmaruri
profesionale.

Pentru colegii de breaslă, răul pe
care îl produc „făcăleții” este și mai ma-
re, reprezentând un constant factor de
presiune în relația cu clienții. Nu toți cli-
enții cad în capcana „vorbelor frumoa-
se”, dar, cu siguranță, sunt atenți la ta-
rifele apetisante propuse de „făcăleți”,
venite împreună cu promisiunea că totul
va fi perfect.

Cum reușesc oare „făcăleții” să e-
xiste și chiar să își sporească numărul
pe o piață atât de competitivă?

Dacă există ceva la care excelează,
aceasta este comunicarea - capacitatea
de a face promisiuni, de a oferi răspun-
surile dorite de client. Iar acest lucru le
asigură intrarea, chiar dacă, în scurtă
vreme, apare dezamăgirea inevitabilă.

Transportul reprezintă o activitate
complexă, cu numeroase dificultăți și ris-
curi, și poate că acesta este principalul
motiv pentru care comunicarea suferă
atât de mult – este prea... lipsită de im-
portanță, în comparație cu activitatea în
sine. Totuși, câți operatori de transport

au reguli bine definite de comunicare cu
clienții? Câți au un departament de vân-
zări? Câți au proceduri legate de rezolva-
rea reclamațiilor? Câți țintesc cu precizie
clienții care să asigure sinergiile optime?

Astăzi, „ambalajul” corect pentru bu-
nul sau serviciul comercializat nu mai e
doar o opțiune, ci reprezintă o obligație.

Și pentru a nu exista confuzii – aici
nu este vorba despre a minți. Minciuna
se numără printre principalele aspecte
reclamate de către clienții de transport
în relația cu furnizorii. Acesta este și
motivul pentru care „făcăleții” nu au vii-
tor. Ei trăiesc într-un continuu prezent,
o căutare permanentă de noi clienți –
aceleași promisiuni, aceleași eșecuri...

Și da, suntem cu toții conștienți de
volumul mare al relațiilor care funcțio-
nează pe bază de șpagă. Este rușinos
faptul că sunt atât de multe companii
(unele cu renume pe piață) care nu reu-
șesc să își păstreze angajații „curați”, a-
ceștia creând chiar reguli privind cât și
cui trebuie să dea transportatorul pentru
a primi contractul.

Însă revoluția așteptată are loc în
fiecare zi... câte puțin. Se întâmplă de
fiecare dată când un transportator de-
vine conștient de propria valoare, de
calitatea serviciului oferit, și, bineînțeles,
reușește să exprime acest lucru într-un
mod comercial. Acesta ar trebui să fie
momentul în care respectiva firmă se
delimitează, fără umbră de îndoială, de
tagma „făcăleților”. De ce ar mai da
șpagă în aceste condiții?

Și, apropo, firma de transport car-
buranți a câștigat contractul, chiar dacă
oferise un tarif mai mare. Patronul firmei
era foarte bucuros, însă nu își făcea iluzii
– câștigarea licitației nu fusese o răsplată
pentru inovația implementată cu câteva
luni înainte, ci reprezenta o decizie prag-
matică. Clientul a considerat că, în timp,
plus valoarea adusă de un furnizor atât
de deschis la inovație va depăși aparenta
pierdere a unui tarif de transport mai
mare.
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INS: ROMÂNIA ARE 747
KM DE AUTOSTRADĂ

Cu cei 64 de km construiți anul
trecut, România a reușit, la 31
decembrie 2015, să aibă 747 km
de autostradă, din care numai 630
de km realizați în ultimii 26 de ani.
Statistica nu ia în calcul faptul că
o porțiune de 200 de km din Lotul
3 Orăștie-Sibiu a fost demolată în
luna septembrie 2015 și nu se
circulă pe întregul lot de 23 de
kilometri. Potrivit Institutul
Național de statistică (INS), țara
noastră însuma, la 31 decembrie
anul trecut, 86.080 km de drumuri,
din care 747 km (4,2%) autostrăzi,

17.606 km (20,5%) - drumuri
naționale, 35.316 km (41%) -
drumuri județene și 33.158 km
(38,5%) - drumuri comunale. Din
punctul de vedere al tipului de
acoperământ, 32.641 km (37,9%)
erau drumuri modernizate (91,3%
cu îmbrăcăminți asfaltice de tip
greu și mijlociu), 21.136 km
(24,6%) cu îmbrăcăminți ușoare
rutiere și 32.303 km (37,5%)
drumuri pietruite și de pământ.
În ceea ce privește starea tehnică,
41,5% din lungimea drumurilor
modernizate și 51,2% din cea a
drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare
rutiere aveau durata de serviciu
depășită. Din punctul de vedere al
structurii drumurilor naționale,
35,2% (6.193 km) erau drumuri
europene, 4,2% (747 km)
autostrăzi, 1,6% (281 km) drumuri
cu 3 benzi de circulație, 10,3%
(1.807 km) drumuri cu 4 benzi de
circulație și 0,1% (22 km) drumuri
cu 6 benzi de circulație. Drumurile
județene erau 39,9% cu

îmbrăcăminți ușoare rutiere, iar
44,4% din drumurile comunale
erau pietruite.
La capitolul liniilor de cale ferată
de folosință publică, în 2015 se
aflau în exploatare 10.770 km,
dintre care 10.632 km (98,7%) linii
cu ecartament normal, 4 km linii
cu ecartament îngust și 134 km
linii cu ecartament larg.
Densitatea liniilor la 1.000 kmp
teritoriu a fost de 45,2%.
Densitățile cele mai mari s-au
înregistrat, în ordine, în regiunea
București-Ilfov (153,2%), regiunea
Vest (58,9%), regiunea Sud-Est și
regiunea Nord-Vest (48,8%).
Lungimea liniilor de cale ferată
electrificate era de 4.030 km,
reprezentând 37,4% din rețeaua
de cale ferată în exploatare.

PASAJUL DOMNEȘTI,
ÎN 2018

După reevaluarea ofertelor
depuse la licitația din primăvara
anului trecut, CNADNR a
desemnat câștigătoare tot
Asocierea SC Straco Grup SRL -
SC Comnord SA - SC Specialist
Consulting SRL, pentru
proiectarea și execuția Pasajului
suprateran Domnești, pe DJ 602 -
Centura București. Licitația a fost
lansată în 18 martie 2015, iar
câștigătorul fusese anunțat în 30
octombrie, însă a fost contestat,
iar, prin decizia CNSC nr.
2.158/C2/2209, 2.224 din
16.12.2015, ofertele au fost
reevaluate. Câștigătoare este
aceeași ofertă, cu prețul cel mai
scăzut, de 91.552.381,90 lei.
Termenul legal de 10 zile
calendaristice pentru depunerea
contestațiilor se va încheia în 20
mai, urmând să fie semnat
contractul. Proiectarea va dura 3
luni, astfel că lucrările nu vor
putea începe mai devreme de
această toamnă. Pasajul va avea
257,49 metri și va fi construit în 2
ani, până în toamna lui 2018.

PARAPETE PENTRU DRUMURILE NAȚIONALE

CUGETARE
„O întreprindere în care nu există ordine
este incapabilă să supravieţuiască, dar o
întreprindere fără dezordine este
incapabilă să evolueze.”

((BBeerrnnaarrdd  NNaaddoouulleekk))

CNADNR cumpără parapete
de 51,8 milioane lei (fără TVA)
pentru zonele periculoase de
pe drumurile naționale și
autostrăzi. În acest sens, a
semnat un acord-cadru pe o
perioadă de 2 ani, cu
Asocierea KAMAROM
Prefabricate din Beton SRL -
DUNAPREF SA, care va
achiziționa și transporta
parapete rigide prefabricate
din beton pentru a fi
amplasate de Direcțiile
Regionale de Drumuri și
Poduri (DRDP). Acordul-cadru
de furnizare va avea la bază

contracte subsecvente anuale
pentru toate DRDP. „Obiectul
Acordului-cadru se referă la
furnizarea, transportul şi
montarea parapetelor rigide
prefabricate din beton utilizate
pe sectoarele periculoase de
drumuri naţionale, din punct
de vedere al siguranţei
circulaţiei, pentru protejarea
vehiculelor impotriva intrărilor
pe celălalt sens de circulaţie, a
ieşirilor de pe platforma
drumului, a amenajarilor de
intersecţii, inclusiv înlocuirea
celor deteriorate”, informează
CNADNR.



Spune-ți părerea!

Despre tariful de transport

Despre
încredere

Cum a evoluat tariful de transport 
în primele 5 luni ale anului?
1. A scăzut.
2. S-a menţinut constant.
3. A crescut.
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Puteți transmite
comentariile

dumneavoastră direct pe
site-ul www.ziuacargo.ro

la secțiunea
„Întrebarea lunii“.

Întrebarea lunii trecute a vizat în cre -
derea în partenerii de afaceri. Mai con -
cret, am încercat să aflăm dacă ci ti torii
noștri consideră că piața româ neas că
de transporturi este pregătită pen tru
realizarea unor parteneriate între com -
panii concurente, în vederea parti ci pării
la licitații. Potrivit răspunsurilor, nu am
ajuns încă în momentul în care par -
teneriatele între concurenţi să re pre zinte
o regulă a pieţei, dar sunt deja o realitate.
Mai mult de jumătate din res pondenți,
62%, cred că acest fapt nu este posibil,
din cauza nivelului scăzut de încredere
existent în acest moment, în timp ce un
procent de 32% ne con fir mă că aceste
parteneriate sunt deja în desfășurare.
Cei care cred că aceste par teneriate vor
apărea în următoarea pe rioadă repre zin -
tă numai 6 procente. „În acest domeniu
- având în vedere ac tivitatea DNA, și nu
numai - «par te ne riatele» sunt cu statul.
Pâ nă nu se face curățenie, nu se vor
pu tea face par teneriate reale între firmele
din do meniu”, este de părere George
Ia cob-Anca, în timp ce un alt comentariu,
sem nat „Cargopol Star”, spune că „Fi r -
mele mici și mijlocii se pot asocia mult
mai rapid, în vederea participării la unele
li ci tații. Cei mari nu urmăresc decât să
se elimine între ei, cât despre aso cie re…
poate doar să se asocieze să scoa tă pe
altul mai mare decât ei de pe piață”. 
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RENAULT SUSȚINE
„PRIMA EVADARE”

Renault România susține, în luna
mai, competiția „Prima Evadare”,
cel mai mare eveniment de ciclism
cross-country din România. 
Renault devine, astfel, partener
auto principal pentru următoarele 3
ediții ale competiției, un demers de
mobilizare pentru sport, mișcare în
aer liber și evadarea din cotidian.
Competiția este organizata de
Clubul NoMad Multisport si se
desfășoară între București și
Snagov, prin păduri și drumuri
nepavate, pe o distanță de 55 de
km. 
Toți participanții vor putea beneficia
de serviciul „Velo Service powered
by Renault”, un serviciu de suport
tehnic, disponibil de la momentul
preluării kit-ului de concurs, până
la start și pe tot parcursul
competiției. Renault are pregătită o
echipă de 10 mecanici, care vor
oferi asistență gratuită celor care
au nevoie de o ultimă verificare
sau care întâmpină diverse
probleme pe traseu (verificare
presiune în roți; verificare
amortizoare; reglaj furcă, frâne,

schimbătoare și înlocuire roți în
caz de pană). Velo Service are și o
componentă mobilă, sub forma a 4
vehicule de asistență – Renault
Kadjar și Renault Megane,
echipate corespunzător, care se
vor deplasa pe întregul traseu și
vor ajuta concurenții să rezolve
rapid orice problemă de ordin
tehnic.

IVECO ÎN
SĂPTĂMÂNA ALTFEL

Iveco România, împreună cu
dealer-ul său de proprietate, Iveco
Truck Services, au reluat iniţiativa
începută anul trecut şi s-au
implicat activ, pentru al doilea an
consecutiv, în programul
„Săptămâna Altfel”, coordonat de
Ministerul Educației și Cercetării.
Iveco se implică activ în
responsabilitate socială și în
educație, organizând două ateliere
practice pentru două clase de copii
din București si Focșani, la sediile
dealer-ului de proprietate.
Aflat sub coordonarea directă a
Ministerul Educației și Cercetării,

programul „Săptămâna Altfel”,
desfășurat în majoritatea şcolilor în
perioada 18 – 22 aprilie 2015, face
parte din programul național „Să
știi mai multe, să fii mai bun!”,
dedicat activităților extracurriculare
și extrașcolare. 
Anul trecut, pe 7 aprilie, copiii
clasei a III-a A din cadrul Şcolii
Generale Nr. 82 din Bucureşti au
participat la atelierul „Trăim în
lumea transporturilor”. În cadrul
„Săptămânii Altfel” din acest an,
copiii au revenit cu entuziasm,
pentru al doilea an consecutiv, la
sediul Iveco Truck Services
București Est, pentru a vedea
noutăţile pregătite de Iveco pentru
ei, în cadrul atelierului „Iveco:
partener pentru un transport
sustenabil”. Pentru Clasa a III-a C
din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 10
„Duiliu Zamfirescu” din Focșani,  a
fost prima experienţă în care au
avut ocazia să ia contact cu
lumea vehiculelor comerciale
Iveco.

PREMIU PENTRU
INOVAȚIE, PENTRU
RENAULT

Cercetători, ingineri și fabricanți
și-au dat întâlnire la Paris, în
martie, în cadrul JEC World 2016,
evenimentul global dedicat
materialelor compozite. Renault
Trucks, împreună cu partenerul
său, Solvay (Franța) și cu furnizorii
lor, HBW Gubesch (Germania),
SIKA (Elveția) și Böllhoff (Franța),
au primit un Premiu pentru Inovație
în categoria auto pentru un
element de structură a cabinei,
realizat din materiale compozite
termoplastice, ranforsate cu fibră
de sticlă continuă.
Deja utilizate în multe sectoare,
cum ar fi cel aeronautic,
materialele compozite sunt mai
ușoare decât oțelul, rămânând la
fel de elastice și făcând posibilă
reducerea numărului părților
componente. Inginerii Renault
Trucks s-au concentrat pe
dezvoltarea părților structurale
pentru partea frontală a cabinei.
Aceste părți au o masă
semnificativă și multe componente
ale camionului, cum ar fi bordul, de
exemplu, sunt atașate de ele. Din
acest motiv, în afară de proiectarea
componentei respective, inginerii
probează, de asemenea,
flexibilitatea și rezistența acesteia
în cadrul unui test de impact, lucru
esențial înainte de intrarea în
producția propriu-zisă.

50 de utilaje disponibile
pentru testare, tehnologii
inovatoare și oferte de
finanțare sunt propunerile
Bergerat Monnoyeur
România pentru Zilele
Porţilor Deschise, în perioada
12-13 mai, la sediul său din
Mogoşoaia. Sunt prezentate
în premieră avantajele CAT®
XE: toate utilajele ce folosesc
această tehnologie au un
consum cu până la 25% mai
mic comparativ cu modelele
anterioare. Printre ele se
numără încărcătoarele
frontale pe roţi 966M XE şi
972M XE şi excavatorul hibrid
336F XE. De asemenea, pot fi
testate excavatorul Cat 323E
cu sistem Cat Grade Control
și autogrederul Cat 140M3, cu
sistem Trimble GCS900 3D,
ideal pentru construcţia de
drumuri. Integrarea

sistemului de localizare GPS
Trimble GCS900 3D îi asigură
utilajului o funcţionalitate
sporită. Cat 323E este un
excavator hidraulic dotat cu
tehnologia Cat® GRADE –
primul modul de asistenţă
semi-autonom integrat de
utilajele Cat. Cu ajutorul
acestei tehnologii automate,
operatorii vor reuşi să atingă
niveluri de eficienţă cu până
la 45% mai mari şi să
realizeze lucrările cu 30% mai
rapid.

PORȚI DESCHISE LA BERGERAT MONNOYEUR
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C onsiliul de Administrație (CA)
al CNADNR a aprobat noua
or ganigramă în 5 mai, iar

Adu n area Generală a Acționarilor
(AGA) a aprobat-o imediat. Decizia
vine la 6 luni de la preluarea de către
Dan Costescu a mandatului de mi nis -
tru al Transporturilor. El spune că a
găsit la CNADNR „o structură de con -
du cere ramificată, lungă, foarte încăr -
ca tă și foarte ineficientă”. „Soluția a
fost reducerea acelor persoane, poziții,
care nu-și găseau utilitatea în com -
pa nie și, mai mult, îngreunau lanțul
de decizie”. Totodată, Dan Costescu
a descoperit că „există competențe
lip să”, precum cea a expertizei de pro -
iectare. „Nu este posibil ca o companie
la nivel național cu peste 6.000 de an -
ga jați să nu fie în stare să evalueze
ca litatea proiectelor pe care le pri meș -
te, pentru că nu va putea controla
nicio d ată în ce direcție se îndreaptă
și care este viitorul infrastructurii pe
care o construiește, pe orizont mediu,
scurt sau lung. Soluția a venit de la
sine: înființarea Direcției de Proiectare
în cadrul companiei. În acest fel, se
va prelua controlul asupra Direcției de
Dez voltare a firmei și vom ști să eva -
luăm și proiectele celor care ni le li -
vrea ză, proiectanții, pentru că nu ne
pro punem să renunțăm la ei, însă pro -
iectele de urgență sau de specializare
maximă vom putea să le derulăm și
intern. În acest fel, controlul se va mu -
ta la CNADNR”, a explicat ministrul.

Dan Costescu a mai spus că mo -
ni to rizarea proiectelor aflate în curs
de derulare „nu a fost ceea ce trebuia
să avem. Soluția a venit prin înființarea
Unităților de Implementare de Proiect
(UIP) și la nivel regional, acolo unde
oa menii trebuie să fie zi de zi pe
șantier, pentru că, altfel, nu poți să ții
sub control derularea proiectului, nu
poți să știi niciodată când și în ce
condiții se va termina acest proiect. Cu
aceste UIP, specialiștii locali vor fi
acolo zi de zi și vor putea informa și
lua decizii pe nivelul care li se va
delega, și in for ma conducerea cen -
tra lă pentru even tuale decizii care
exced nivelul lor de a hotărî”, a mai
arătat ministrul. 

Noi angajări
Dan Costescu a dat asigurări că nu

a fost vizată reducerea de perso nal, ci
chiar se vor face angajări de spe cialiști,
după ce „au fost niște con cur suri pentru
14 posturi înainte de Paști și vor urma
altele”. „Cel puțin 15 spe cia liști vor fi
ne ce sari în cele două di rec ții pe care
eu le consider fanion - Direcția de Au -
to străzi și cea de Dru muri Naționale.
De asemenea, va tre bui să facem o
resetare la nivel de ma  na gement.
CNADNR va trebui să re devină o com -
panie deschisă, unde se intră pe bază
de concurs, de eva lua  re de com pe -
tențe”, a insistat minis trul.

Pe de altă parte, el a spus că „va
fi vizibilă îmbunătățirea activității în
com panie, în condițiile în care exista
per sonal care nu răspundea în tota li -
ta te nivelului de pregătire necesar”.
„Con ducerea CNADNR va trebui să
facă o evaluare a acestor persoane.
Va fi o evaluare grea, nu va putea fi
fă cută imediat, dar va trebui să în cea -
pă cu acele compartimente sensibile
din companie - și mă refer aici la cele
șase unități de implementare a proiec -
te lor de la autostrăzi și cele 8 UIP-uri
de la Drumuri Naționale”, a explicat
Dan Costescu.

Departament
de Control
Noua organigramă cuprinde și un

Departament de Control, care va su -

pra veghea „zonele critice”, precum
șan tierele, punctele de încasare a ro -
vi nietei sau a altor taxe. „Uitându-ne
în urmă, am observat, din păcate, o
mul țime de cazuri de implicare în do -
sare penale - DNA, DIICOT și alte in -
sti tuții ale statului. Pentru a preveni
aces te fenomene, compania a decis
să-și înființeze propriul Departament
de Control, care va supraveghea per -
ma nent zonele critice - pentru că au
de la șantiere, achiziții, zone de taxare
pen tru rovinietă, pentru alte taxe - și
va supraveghea permanent această
ac tivitate”, a precizat ministrul.

Dan Costescu a preczentat și părți
mai bune ale companiei, plus pro mi -
siu ni: „CNADNR a făcut unele progre -
se importante privind capacitatea de
implementare. Au început să apară și
proiectele noi. Toată activitatea de pre -
gătire din iarnă a început să dea roa -
de. Veți vedea în perioada care ur -
mea ză, chiar din luna mai, că aceste
proiecte vor ieși pe piață în diverse
stadii importante. Fie că vor fi semnări
de contracte, fie că vor fi finalizări de
licitații sau lansări de licitații, roadele
muncii de peste iarnă se vor vedea și,
împreună cu cadrul de simplificare a
legislației și cu această restructurare,
vor lăsa pe acei profesioniști pe care
compania îi are să își facă treaba mai
bine, să poată să livreze lucrurile de
care noi avem nevoie, infrastructură”.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Din 9 mai, CNADNR are cu 68 de funcții de conducere mai puțin -
7 la nivel central și 61 la Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri
(DRDP).

O nouă organigramă la CNADNR
68 de funcții de
conducere, desființate
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C OTAR precizează că a trans -
mis o informare premierului
Dacian Cioloș, „pentru a-i pre -

zenta situația hilară, legată de Ordo -
nan ța de Urgență promovată de
Ministerul Transporturilor privind mo -
di f i carea articolului privind capacitatea
porbagajului unui taximetru, prevăzut
în Legea 38/2003, însă nu s-a ținut
cont nici de această inițiativă”. „Potrivit
acestei noi ordonanțe, articolul care
pre vedea cerințele privind volumul
port bagajului taxiurilor care ajung la
ae roport s-a abrogat, la solicitarea
Con federației COTAR, însă nu aceas -
ta era prioritatea. Nu înțelegem de ce
Executivul s-a grăbit să dea OUG pen -
tru reglementarea volumului portbaga -
ju lui taximetrelor care ajung la Aero -
portul Internațional «Henri Coandă»
din București, în loc de Ordonanța de
Urgență pe care o așteptăm de trei
săp tămâni, pentru Legea pentru scă -
de rea valorii polițelor RCA”, reclamă
Va sile Ștefănescu, președintele
COTAR.

Necesitățile
transportatorilor,
ignorate
Patronatele din Transporturi au

purtat negocieri cu Autoritatea pentru
Supravegherea Financiară (ASF) și
cu Guvernul României, începând din
17 decembrie 2015, și au cerut în re -
pe tate rânduri o lege prin care să fie
stopată scumpirea poliței de asigurări
obligatorii RCA. Proiectul de modi fi ca -
re a legii RCA a plecat de la ASF către
Ministerul Finanțelor la începutul lunii
aprilie, pentru ca Executivul să emită
ordonanță de urgență cu acest proiect
agreat de către toți partenerii: trans -
por tatori, reprezentanți ai ASF și ai
Mi nisterului Finanțelor Publice. „Am
cerut public acest lucru și am crezut
că se va rezolva, pentru că fiecare zi
care trece înseamnă bani mulți pe
care noi îi plătim în plus firmelor de
asi gurări. De asemenea, noi am cerut

în Comisia de Dialog Social de la Mi -
nisterul Transporturilor, domnului Se -
cre tar de Stat Marius Humelnicu, cu
o zi înainte de votarea OUG privind
spa țiul din portbagajele taxiurilor, intro -
du cerea unui articol în Ordonanța de
Urgență care ar trebui să reglemen -
te ze mai bine intervenția Poliției în
activitatea neautorizată, dar se pare
ca nu a fost o urgență pentru ei. Acest
ar ticol a fost solicitat și de Ministerul
de Interne, și de patronatele din Trans -
por turi. Deși era foarte important, pen -
tru a stopa transporturile ilegale, a fost
ignorat și acest articol, la fel ca ordo -
nan ța pentru RCA, considerându-se
mult mai urgentă problema volumului
portbagajului taximetrelor care ajung
la Aeroportul «Henri Coandă»”, sus -
ți ne Ștefănescu.

Președintele COTAR a amintit că
articolul referitor la volumul portba ga -

ju lui taximetrelor care ajung pe Aero -
portul Internațional „Henri Coandă” a
fost introdus în Legea 38/2003 în anul
2010, când unele firme au pierdut li -
cita țiile cu aeroportul, însă nu s-a apli -
cat până în 2015. „Acest articol trebuia
să fie scos din lege, pentru că a fost
introdus atunci când un consilier al
Co misiei de Industrii și servicii și câțiva
de putați au avut interesul să facă
aceas tă modificare, în favoarea «unor
interesați» care pierduseră licitația de
acces pe aeroport în anul 2010”, mai
explică Vasile Ștefănescu. „Așteptăm,
dom nule Prim-Ministru, ca, pentru pro -
iectul de modificare a Legii RCA, să
dați o Oronanță de Urgență care, din
pă cate, este cu adevărat urgentă!”,
con chide liderul COTAR.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Confederația Operatorilor de Transport Autorizați din România
(COTAR) acuză Guvernul că nu consideră urgentă adoptarea OUG
pentru a stopa scumpirea excesivă a polițelor RCA, dar s-a grăbit
să rezolve problema spațiului din portbagajele taximetriștilor de la
Aeroportul Otopeni.

Portbagajul, 
mai important 
decât RCA

Va sile
Ștefănescu
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C ele câteva parcări de cami -
oa ne cu adevărat sigure care
există subliniază faptul că au

realizat investiții semnificative în mă -
suri de securitate, dar nu obțin încă
su portul necesar pentru a crea o afa -
ce re sustenabilă. Mulți producători afir -
mă că doresc includerea parcării
sigure în prețul pe care acceptă să îl
plă tească pentru transport, în timp ce

unii transportatori și operatori logistici
ar spune că pot oferi clienților lor orice
aceștia doresc, dacă sunt gata să plă -
teas că suplimentar pentru serviciul
res pectiv. Aceste dezbateri durează
deja de multă vreme și nu se vor ter -
mi na în curând.

Pentru moment, totuși, accentul ar
trebui să cadă pe crearea unei sur se
cre dibile de spații de parcare cu un nivel

ri di cat de securitate, pentru a crește
nu mărul de opțiuni viabile pen tru mem -
brii TAPA EMEA. De altfel, acesta a fost
unul dintre cele mai inte re sante și intens
dezbătute subiecte în cadrul conferinței
asociației, desfă șu rate la Paris, în luna
aprilie, TAPA EMEA demarând căutările
unei soluții tangibile unei probleme care
constituie cea mai mare amenințare
asupra securității supply-chain-ului. 

Mai mult de jumătate din incidentele – furturi sau atacuri asupra
vehiculelor – raportate  lunar către Serviciul de Informații (IIS) al
TAPA EMEA se produc în parcări nesecurizate de pe întreg
teritoriul european, arată buletinul informativ Vigilant. Tristul
adevăr este că majoritatea parcărilor de camioane de pe continent
nu sunt deloc sigure în accepțiunea TAPA și nu corespund
cerințelor producătorilor de bunuri sau ale furnizorilor de servicii
logistice responsabili pentru livrarea în siguranță a mărfurilor.

LOTERIA PARCĂRILOR

TAPA caută soluții
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În fiecare lună, statisticile legate de
in cidente, publicate de către buletinul
Vigi lant, confirmă acest lucru. Infor -
ma țiile privind luna martie 2016 arată
că, din cele 178 noi cazuri de furturi
de marfă raportate luna trecută către
IIS, 59,6% au avut loc în locații de
parcare ne securizate. Pe tot parcursul
anului tre cut, au fost raportate către
IIS 866 in cidente produse atunci când
camioa ne le au trebuit (sau au ales) să
o preas că într-un loc de parcare nese -
curizat, ceea ce reprezintă 57,2% din
toate incidentele înregistrate de către
IIS în 2015. 

Dureri de cap...
Cine nu știe cum stă treaba ar pu -

tea argumenta că, „dacă tot știi că
aceasta este cea mai mare problemă,
de ce nu parchezi numai în spații se -
cu rizate?” În acest punct, am putea
auzi un „BANG” asurzitor, în timp ce
ope ratorii de parkinguri securizate și
ma joritatea celorlalți factori de decizie
în sărcinați cu securitatea în supply-
chain se dau cu capul de pereți! Da,
în țelegem care e problema, dar soluția
nu este atât de simplă pe cât pare la
prima vedere.

În septembrie 2014, Comisia Eu -
ro peană a invitat Statele Membre, pre -
cum și companii private, să propună
pro iecte pentru utilizarea unor fonduri
de 11,9 miliarde EUR, pentru îmbu nă -
tă țirea conexiunilor europene de trans -
port, cea mai mare sumă singulară
alo cată vreodată de UE pentru infra -
struc tura de transport. În termeni con -
creți, 90 milioane EUR din acest buget
au fost alocate pentru cofinanțarea
unor proiecte în domeniul siguranței
și securității infrastructurii, care nu se
re feră numai la securizarea parcărilor,
dar și la alte aspecte, cum ar fi si gu -
ranța rutieră și a tunelurilor. Una dintre
condiții a fost ca fiecare proiect să fie
cofinanțat de către Statele membre.

Comisia a precizat că, în ceea ce
pri vește parcările de camioane se cu -
ri zate, intenția este de a acorda pri o -
ritate acțiunilor și proiectelor care vi -
zează trei zone cheie:

- lucrări și studii privind dezvoltarea
unor noi zone sigure de parking pe
au to străzi pentru camioane și vehicule
co merciale (inclusiv tehnologii de co -
municații și informare) la fiecare 100
km;

- lucrări și studii privind creșterea
gra dului de siguranță și securitate al
zo nelor existente de odihnă (inclusiv
par cările pentru camioane și vehicule
co merciale, precum și tehnologii de
co municare și informații);

- lucrări și studii pentru optimizarea
parkingurilor sigure care există deja,
prin informare dinamică, incluzând co -
lec tarea, procesarea și diseminarea

de informații privind parcarea (statică
sau dinamică).

Totuși, nivelul de interes și suport
în dezvoltarea unor locații sigure de
par care se consideră a fi dezamăgitor,
ceea ce reflectă foarte bine blocajul
ac tual. În filmul „Field of Dreams”, per -
so najul jucat de către Kevin Costner
are o replică ajunsă celebră: „Tu con -
struiește, c-o să vină ei”. Din păcate,
este vorba despre baseball și nu de -
spre securitatea supply-chain-ului, dar,
în orice caz, se pare că majoritatea
Statelor Membre ale UE și investitorii
privați au nevoie încă să fie convinși
că producătorii și furnizorii de servicii
lo gistice „vor veni”, dacă se vor con -
strui soluțiile pe care le dorește întrea -
ga Europă. 

Stadiul actual
În orice caz, nimeni nu vrea să

renunțe. TAPA EMEA a susținut, de-a
lungul timpului, o serie de inițiative de
dez voltare și promovare a parcări lor
șigure și a proiectelor europene și a
pus la punct un set de cerințe de se -
cu ritate (Parking Security Require -
ments – PSR), pentru a propulsa
această problemă pe calea cea dreap -
tă. Dar statutul acestor inițiative ne
arată de ce este nevoie de o abordare
proaspătă a problemei.

- Proiectul LABEL, finanțat în parte
de către Comisia Europeană, a aco -
pe rit două elemente – confortul
șoferilor și securitatea. Scopul său a
fost de a stabili și de a încuraja im -
plementarea unui sistem de certificare
pentru parcările de camioane din
Europa. Deși rămâne reperul pe care
UE îl va recunoaște mereu, practica
LABEL rămâne la un nivel foarte redus
și foarte puține zone de parcare ope -
rea ză la un nivel superior al cerințelor
de securitate.

- Instrumentul de planificare a ru -
telor dezvoltat de către Uniunea Inter -
na țională a Transporturilor Rutiere
(IRU) este activ, dar include un număr
li mitat de zone de parcare evaluate
din punct de vedere al securității ru -
tiere.

- ESPORG, Organizația Europea -
nă a Parcărilor Sigure, are un website
activ care include 41 locații, dar numai
opt dintre acestea su fost evaluate și
certificate ca sigure.

- Programul PSR al TAPA este în
hi bernare și funcționează mai degrabă
ca un instrument de colectare de date
pen tru evaluarea riscurilor decât pen -
tru a oferi ratinguri privind locațiile.

Astfel, în opinia TAPA, se mani -
fes tă o lipsă acută de locații sigure de
parcare în zona EMEA și nu există
nicio platformă centralizată care să
includă planificarea rutelor, incidentele
cu noscute și parcările securizate.

Recomandările
TAPA EMEA
În cadrul congresului de la Paris,

TAPA EMEA a prezentat celor prezenți
o serie de recomandări pentru abor da -
rea acestor probleme, pentru a câș tiga,
în primă fază, suportul membrilor săi. 

TAPA EMEA urmărește dezvolta -
rea unui program destinat parcărilor se -
 curizate care ar trebui să încorpo reze:

- un proces certificabil gradat de
au ditare a locațiilor de parcare, care
poate fi atât auto-certificat, cât și prin
in termediul unui auditor, similar cu
stan dardele de securitate FSR și TSR
ale asociației;

- statut de membru TAPA pentru
ope ratorii sau proprietarii parcărilor
cer tificate;

- dezvoltarea unui instrument
online care să includă un planificator
de rute, un locator de parcări secu ri -
za te (cu detalii de contact), un istoric
al incidentelor și feed-back din partea
membrilor în ceea ce privește ex pe -
riența utilizării parcării respective;

- informații din partea membrilor
TAPA EMEA, a șoferilor, proprietarilor
de parkinguri și a organismelor de
apli care a legii.

Sesiunea de întrebări și răspunsuri
a congresului de la Paris a produs o
serie de comentarii interesante din
par tea delegaților:

- o sugestie de a extinde inițiativa
pen tru a include rutele către și de la
par cările securizate;

- luarea în considerare a unor as -
pec te cum ar fi puterea semnalului
tele fonic și al celui de urmărire;

- furnizorii de servicii logistice să
se bazeze pe producători/cumpărători
în ceea ce privește elaborarea unei
soluții singulare consistente;

- importanța includerii operatorilor
parcărilor în procesul de evaluare;

- parcările sigure trebuie să clari -
fi ce căror tipuri de camioane le permit
ac  cesul (propunere din partea unui
de le gat al cărui Sprinter i-a fost refuzat
ac ce sul într-o parcare securizată din
Franța);

- poliția locală trebuie să fie parte
a soluției.

Mulți dintre delegați au răspuns
pozitiv invitației de a se alătura echipei
de proiect, care va fi condusă de Tony
Ca vanagh, fost membru al consiliului de
directori ai TAPA EMEA. Orga ni za ția
pro mite să ne țină la curent în ceea ce
privește stadiul aplicării acestei inițiative
prin intermediul publicației Vigilant.

Sursa: Vigilant, buletinul informativ
al TAPA EMEA, numărul din aprilie

Traducerea și adaptarea: 
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro





O basculantă încărcată... în fa -
ță, o rampă pronunțată... dru -
mul este îngust și plin de de -

nivelări – suntem într-o carieră, deci
totul este cât se poate de firesc.
Șoferul pune schimbătorul în treapta
de viteze potrivită, înfige bine mâinile
în volan și începe urcușul. Concen tra -
rea este maximă și trebuie împărțită
pe trei fronturi – drumul (o greșeală
în manevrarea volanului ar fi un
dezas tru), ceasurile de bord (turația
tre buie menținută într-un anumit in -
ter val) și piciorul drept (denivelările
dru mului fac dificilă misiunea de a
men ține o apăsare constantă asupra
pe dalei de accelerație).

Astăzi... același drum, aceeași în -
căr cătură și un camion cu... multe îm -
bu nătățiri. Cutia de viteze I-Shift per -
mite șoferului să uite de problema
schim bării vitezelor. Totuși, dacă panta
este prea abruptă, poate comuta pe
mo dul manual și poate selecta treapta
ne cesară. Activează funcția cruise
con trol, care, la viteze mici, devine un
sis tem de menținere a turațiilor la ace -
lași nivel. Nici volanul nu trebuie să îl
strângă foarte tare, direcția dinamică
asigură precizie cu un efort minim.

Reducerea stresului și a efortului
pen tru șofer, mai multă siguranță,
creș terea productivității – fiecare sis -
tem în parte contribuie la schimbarea

standardelor și confirmă promisiunea
Volvo de stimulare a progresului, prin
produse și servicii inovative, care să
creas că productivitatea și eficiența
trans portatorilor. 

Plus de agilitate
cu FL 4x4
Inovațiile Volvo au putut fi testate

în condiții reale de lucru, cu ocazia
unui eveniment organizat de produ -
că torul suedez într-o carieră din apro -
piere de Praga (Republica Cehă).

Noul Volvo FL 4x4 este camionul
po trivit pentru aplicații pe terenuri
dificile, fără a fi transportate greutăți
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VVoollvvoo  pprrooppuunnee
nnooii  ssttaannddaarrddee
îînn ccoonnssttrruuccțțiiii
FL 4x4, control automat al tracțiunii, punte față motoare
combinată cu suspensie pneumatică spate, direcție dinamică
pentru puntea dublă față, EBS cu frâne tambur, axă tandem
liftabilă, I-Shift cu trepte de forță - sunt câteva dintre noutățile
Volvo menite să creeze noi standarde în construcții.



foarte mari. Ateliere mobile care ope -
rea ză în cariere sau pe șantiere, ca -
mi oane pentru reparații electrice, ve -
hi cule speciale destinate serviciilor
mu nicipale sunt câteva exemple de
apli cații potrivite pentru FL 4x4.

Noul șasiu Extra-High oferă o gar -
dă la sol de până la 330 mm în față
și de până la 320 mm în partea din
spate, iar unghiul de atac, de până la
25 grade, permite autovehiculului
abor darea pantelor abrupte și evitarea
ob stacolelor. 

FL 4x4 va putea fi livrat în versiuni
de 12, 14 și 16 t și va avea tracțiune
in te grală permanentă.

Se poate opta între o cutie de vite -
ze automatizată sau una manuală, cu
6 trepte. 

Soluții inteligente
Controlul automat al tracțiunii în -

seam nă, pe scurt, consum redus de
car bu rant, manevrabilitate îmbună tă -
țită și tracțiune fătă compromis. Astfel,
modelele FMX cu puntea față motoare
(4x4, 6x6, 8x6 și 10x6) sunt, acum,
echipate standard cu noul sistem.

Controlul automat al tracțiunii asi -
gură ca tracțiunea față să fie activată
automat atunci când este nevoie, iar,
atunci când nu este necesară, tracțiu -
nea față se dezactivează. Atunci când
este dezactivată, aderența roților față
este dedicată direcției, ceea ce îmbu -
nă tățește foarte mult manevrabilitatea.
În plus, consumul de combustibil este
cu până la 2% mai redus decât în ca -
zul în care tracțiunea față ar fi cuplată
per manent. Testele arată că tracțiunea
față poate fi decuplată până la 95%
din timpul de utilizare off-road, fără
ris cul de a te împotmoli. 

Tehnologia pentru acest sistem a
fost preluată de la Volvo Echipamente
de Construcții, unde a fost testată
pentru cele mai dificile misiuni. 

O altă soluție inteligentă o repre -
zin tă puntea față motoare în com bi -
na ție cu suspensie pneumatică spate.

Suspensia pneumatică spate
pentru construcții a fost lansată pe
mo delul FMX 2013, iar, acum, această
soluție este disponibilă și pe Volvo
FMX cu punte față motoare (4x4, 6x6,
8x6 și 10x6). 

În comparație cu suspensia pe
arcuri cu foi, cea pneumatică oferă
multe beneficii, cum ar fi o rulare mai
lină, protejând camionul, supra struc -
tura, încărcătura și șoferul de uzură
și oboseală suplimentară. Suspensia
pneumatică oferă, de asemenea, o
gardă la sol înaltă, de cel puțin 300
mm, și este suficient de rezistentă să
facă față terenurilor dificile.  

Toate piesele esențiale au fost
protejate foarte bine, fiind integrate în
șasiu, iar, la mersul la gol, ceea ce se
în tâmplă pentru cel puțin 50% din tim -
pul de rulare în cazul camioanelor de
construcții, călătoria va fi lină chiar și pe
suprafețe denivelate (mai puține vibrații).

Posibilitatea ajustării înălțimii este,
la rândul ei, foarte utilă în timpul ope -
ra țiunilor de încărcare și descărcare.

În plus, Volvo a introdus suspensia
pne u matică spate pentru construcții
și pe gama FH, sistemul fiind același
ca și în cazul FMX. 

Astfel, Volvo poate livra un șasiu
super înalt de construcții, pe gama
FH, clienților din acest dome niu care
își doresc o cabină spațioasă și posi -
bi litatea de a avea un motor de 16 l. 
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EBS cu frâne pe tamburi
Introducerea Sistemului Electronic de Frânare reprezintă un uriaș salt înainte
pentru frânele cu tambur. Beneficiile frânelor controlate electronic în termenii
performanței de frânare, a senzației și a modului în care reacționează la
comenzi sunt uriașe.
În plus, EBS oferă accesul la o serie de elemente valoroase, cum ar fi:
Direcția Dinamică Volvo, Hill Start Aid - ajutor la pornirea din rampă, Frână
automată de parcare, Brake blending (atunci când frânele auxiliare vin în
sprijinul celor de serviciu), Stretch brake (pentru combinații tractor-remorcă).
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Tot la capitolul soluții inteligente,
con structorul suedez a crescut capa -
ci tatea maximă de încărcare pe pun -
tea față, pentru camioanele pe arcuri
cu foi și punți duble față, de la 18 la
20 t. Acest element va crește producti -
vi ta tea transportului în cariere sau
mine. Pe drumuri normale, transporta -
to rii pot avea beneficii în termenii fle -
xibilității privind distribuția încărcăturii,
fără riscul de suprasarcină pe osie. 

Aceste două tone suplimentare pe
puntea față sunt utile și pentru ca mi -
oa ne precum cele echipate cu macara
sau cu pompe de ciment.

Un alt element deosebit pentru ca -
mioanele de construcții este suspensia
față pneumatică pe camioane cu
punte dublă față.  Aceste camioane
pot avea o sarcină pe puntea față de
16 sau de 18 t.

Volvo Dynamic
Steering 
și pe punte 
dublă față
Lansat în 2013, Volvo Dynamic

Steer ing a însemnat o adevărată re -
vo luție în materie de sisteme de direc -
ție. Iar, acum, acest sistem poate echi -
pa și modelele cu punți duble față –
8x2, 8x4 și 10x4. 

VDS asigură ajustarea fără efort
a direcției, chiar și la viteze mici, fapt
care reduce semnificativ oboseala șo -
fe rului, contribuind nu numai la confor -
tul în conducere, ci și la un grad mai
înalt de siguranță și de productivitate.

O altă soluție de creștere a produc -
ti vității o poate reprezenta și vehiculul
cu 5 punți. Din ce în ce mai multe țări
aprobă, în prezent, vehiculele rigide

cu 5 punți, iar Volvo poate livra aceste
ca mioane direct din fabrică. Baza o
con sti tuie modelele 8x4 sau 8x6,
cărora li se adăugă axa Tridem. Masa
totală a vehiculului ajunge la 56 t.

Soluția de livrare direct din fabrică
înseamnă costuri mai mici, prin eli -
minarea nevoii de a avea un carosier
ex tern. Clienții beneficiază de timpi
mai scurți de livrare, garanție completă
și asistență post-vânzare. Aceste vehi -
cule vor fi, de asemenea, omologate
de tip ca vehicul complet, direct de
către Volvo. 

Punte tandem
liftabilă
Axa Tandem Liftabilă reprezintă

un nou element revoluționar care per -
mite celei de-a doua axe motoare să
fie dezactivată și ridicată de pe sol.
Prac tic, acest sistem oferă tracțiunea
și capacitatea de încărcare ale unei
punți tandem, combinate cu manevra -
bi li tatea și eficiența unui 4x2 sau 6x2
– toate în același vehicul. 

Atunci când axa este liftată, cami -
o nul se comportă ca un 4x2 sau 6x2,

ceea ce înseamnă o rază mai mică de
bracaj și un consum mai redus de
combustibil. Testele interne Volvo au
avut ca rezultat cifre foarte bune de
reducere a consumului de combustibil,
de până la 4% comparativ cu funcțio -
na rea cu axa coborâtă, în cazul unui
ve hicul fără încărcătură. De aseme -
nea, avantaje apar și în ceea ce pri -
vește uzura anvelopelor de pe cea
de-a doua axă motoare. 

Imediat ce este atinsă limita de
încărcare pe prima axă motoare, cea
de-a doua va coborî și se va cupla
au to mat. Atunci când camionul este
gol, se poate lifta și dezactiva cea
de-a doua punte motoare prin
intermediul unui întrerupător de la
bord.  Acest lucru se poate face și în
mers (dacă există EBS) și durează
aproximativ 15 secunde.

Sistemul este opțional pe cami oa -
nele cu axă tandem și suspensie
pneu matică spate, în configurații 6x4
și 8x4, tractor și rigid.

Radu BORCESCU
Praga, Republica Cehă

radu.borcescu@ziuacargo.ro

I-Shift cu trepte de forță
Noua versiune a transmisiei I-Shift de la Volvo Trucks face posibilă
adăugarea a două noi trepte de forță, ceea ce înseamnă, printre altele, că
autocamionul poate să pornească de pe loc și să transporte o sarcină
maximă, în combinație, de până la 325 de tone.
Autocamioanele de mare tonaj cu transmisie automatizată își pot controla
mai bine viteza atunci când înaintează lent sau se deplasează în marșarier.
Cu noile trepte de forță, autocamionul se poate deplasa și la viteze reduse,
de 0,5-2 km/h. Cutia de viteze este cu 12 cm mai lungă decât o unitate
convențională I-Shift. 
Transmisia I-Shift cu trepte de forță este disponibilă pentru FM, FMX, FH și
FH16 cu motoare Volvo Trucks de 13 și de 16 litri.
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R 19.5 și 435/50 R 19.5
au fost evaluate de către

un juriu de experți independenți, com -
pus din 41 de specialiști din întreaga
lume, la capitolele grad de inovație,
ca litate formală, funcționalitate și com -
pa tibilitate ecologică. Prin distincția
«Red Dot: Best of the Best», anvelopa
pentru remorci a primit cel mai impor -
tant premiu pentru calitatea excep țio -
na lă a designului de produs. Ne bucu -
răm de recunoașterea specială a
stan dardelor pe care le impunem în
per manență în dezvoltarea anvelo pe -
lor noastre și primim această a doua
distincție cu aceeași mândrie cu care
am primit deja premiul iF-Design-
Award”, declară Constantin Batsch,
Directorul unității comerciale Anvelope
de schimb pentru camioane EMEA. 

Recunoaștere
binemeritată
Cu peste 17.000 de înscrieri anual,

premiul Red Dot se numără printre
cele mai renumite competiții pentru
de sign la nivel mondial. Distincția este
și pe plan internațional foarte res pec -
ta tă și este acordată, începând din
1955, de către Design Zentrum din
Nord rhein-Westfalen. Pe lângă publi -
ca rea în anuarul competiției, produse -
le premiate vor fi expuse și în muzeele
Red Dot Design. Premiile vor fi decer -
na te oficial în cadrul galei Red Dot în
data de 4 iulie 2016, la teatrul Aalto-
Theater din Essen. 

Prin modelele Conti Hybrid HT3
445/45 R 19.5 și 435/50 R 19.5, pre -

mia te pentru design, Continental oferă
an velope pentru remorci, durabile și
eco nomice din punctul de vedere al
con sumului de combustibil, care, dato -
ri tă sarcinii mari la diametre mici, se
uti lizează în special la semiremorcile
ca mioanelor pentru transportul volu -
me lor mari. Profilul optimizat al anve -
lo pei care a primit eticheta UE „B”
pen tru eficiența consumului de com -
bus tibil are ca rezultat o uzură unifor -
mă și un kilometraj ridicat. Prin inter -
mediul carcasei reșapabile, anvelopa
premium de la Continental aduce o
contribuție valoroasă la transportul
durabil și ecologic de mărfuri. 

Premiu și
pentru Semperit 
De asemenea, modelul Semperit

Runner D2 pentru puntea motrice, în
dimensiunea 315/80 R22.5, a primit
premiul Red Dot pentru design ex cep -
țional. Runner D2 oferă, datorită su -

prafeței de rulare îmbunătățite și pro -
fi lului compact, un consum de com -
bus tibil redus chiar şi la un kilometraj
ridicat. La evaluarea de către jurații
Red Dot, Semperit Runner D2 a primit
punc taj mare la categoriile funcționali -
ta te, grad de inovare și ergonomie.

„Prin această distincție, juriul,
format din experți din întrea ga lume,
recunoaște designul excep țio nal și
înalta calitate a anvelopei”, sus ţine
Daniel Gainza, Director de marketing
al departamentului anve lo pe pentru
camioane EMEA al Conti nen tal Reifen
Deutschland GmbH, din po r tofoliul
căruia face parte marca Semperit,
începând din anul 1985.

Runner D2 a fost dezvoltat pentru
traficul combinat regional și la mare
dis tanță și asigură, mulțumită supra -
fe ței de rulare îmbunătățite și profilului
com pact („Void Optimized Pattern”), o
du ra bilitate ridicată și o economie de
com bus tibil op timă. Datorită noului
amestec de ca u ciuc dezvoltat, anve -
lo pa pentru pun tea motrică are un po -
ten țial de re du cere a costurilor prin
con sumul redus de com bustibil. Prin
ar mătura întărită din carca să, anve lo -
pa poate susține în mod optim sarcini
alternative. La fel ca toa te anvelo pele
Semperit, și Runner D2 se bazează
pe o carcasă reșapabilă.

Prin renumitul premiu pentru design „Red Dot: Best of the Best”,
Conti Hybrid HT3 primește o nouă distincție, după premiul iF
Design Award. Juriul internațional Red Dot a oferit premiul la
categoria Design de Produs anvelopei cu diametru redus, cu
dimensiunile 445/45 R 19.5 și 435/50 R 19.5, pentru design inovator
și înaltă calitate. Astfel, acest produs Continental, dezvoltat
special pentru utilizarea la camioanele mega, se numără printre
cele mai premiate anvelope pentru remorci.

Continental primește
premiul „Red Dot:
Best of the Best”
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Semperit – calitate austriacă
Semperit este o marcă de anvelope a Continental AG din 1985. Marca
tradițională de proveniență austriacă a fost dusă mai departe cu succes atât
în domeniul anvelopelor pentru autoturisme, cât și în segmentul anvelopelor
pentru autovehicule utilitare. În acest sector, Semperit oferă o gamă largă de
produse pentru traficul regional și la mare distanță.

Premianții „Red Dot: Best of the Best”: Conti Hybrid HT3 445/45 R 19.5 și
435/50 R 19.5 (stânga) și Semperit Runner D2 (dreapta).
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P entru a fi în conformitate cu re -
gula mentele în vigoare, ve hi -
culul încorporează tehno lo gia

de depoluare SCR (Reducție Cata litică
Se lectivă). Această tehnologie a fost
utili zată și perfecționată de către Re -
nault Trucks pe gamele sale des ti nate
transportului de lungă distanță, încă din
2009. Sistemul SCR, com bi nat cu
injecția de AdBlue® la nivelul ga zelor
de evacuare, generează o re ducere
majoră a emisiilor poluante. Re zervorul
de AdBlue®  cu o capa ci ta te de 22 l de

pe Renault Master asi gură o gamă de
operare de până la 12.000 km și este
poziționat pe partea opusă față de
rezervorul de motorină, pentru a evita
eventualele confuzii la alimentare.

O multitudine
de aplicații
Această nouă ofertă Master, care

include versiuni cu mase cuprinse
între 2,8 și 4,5 t și motorizări cu puteri
maxime de la 110 la 170 CP, se ca li -

fică pentru dubla omologare Euro 6 pe
categoriile Light Duty și Heavy Duty
(ușoară și grea). Acest lucru permite
în cor porarea unor carosări de ca te -
go rie grea, cum ar fi cu platforme sau
nacele de lucru la înălțime. Renault
Trucks poate livra, de asemenea, ver -
siuni carosate în fabrică de platformă,
van sau benă basculabilă. 

Pentru a răspunde în totalitate
necesităților clienților, Renault Trucks
n-a precupețit niciun efort pentru a per -
sonaliza nivelul finisajelor pentru

După cum aminteam și în numărul anterior, modelul Renault
Master de la Renault Trucks a fost lansat, recent, și cu motorizări
Euro 6, fiind disponibil în versiuni de la 2,8 la 4,5 t și cu
propulsoare cu puteri cuprinse între 110 și 170 CP. Astfel, oferta
Master își menține diversitatea, satisfăcând perfect cerințele
clienților din domenii precum aplicațiile municipale, intervențiile
de urgență, construcțiile, transportul de pasageri, livrarea de
colete, precum și transportul sub temperatură controlată, prin
intermediul unor pachete specifice.

RREENNAAUULLTT  MMAASSTTEERR  EEUURROO  66

MMaaeessttrruull
ppoolliivvaalleennțțeeii
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Renault Master Euro 6, prin inter me -
diul unei oferte de cinci pachete „Spe -
cia lizate” (construcții, livrări, tem pe ratură
controlată, carosier și trans port copii),
combinând echipamentul nece sar
fiecărui tip de activitate și faci litând
operațiunile de montare a supra struc -
turii. De exemplu, pachetul „Construcții”
include opțiuni precum ele men tele de
protecție sub șasiu sau sis temul de
ajustare a vitezei motorului pentru
echipamentul acționat prin in ter mediul
PTO, în timp ce pachetul „Livrări” în cor -
porează opțiuni precum ușile cu des -
 chidere de 270°, de natură să faci li teze
operațiunile de încărcare și descărcare. 

Confort superior
Renault Trucks oferă, de aseme -

nea, versiuni de pachete dedicate
utilizatorilor, care le permit să își
realizeze misiunile mai ușor, cum ar
fi pachetul „Vision”, care încorporează
opțiuni de natură să sporească vizibi -
li tatea. Nu în ultimul rând, este dispo -
ni bil un pachet „High comfort”, pentru
îm bunătățirea vieții la bord și pentru
reducerea stresului la care este supus
conducătorul auto. 

Tot pentru un grad mai înalt de
con fort al șoferului, noul Renault Mas -
ter poate fi echipat cu sistemul Media
Nav 2.0, care încorporează un ecran
de navigație digital de 7” și un sistem
audio cu radio digital, mufă pentru
jack, conexiune USB Bluetooth® și
un kit telefonic hands-free. Sistemul
de hărți poate fi actualizat prin conec -
ta rea la un anumit website. Pentru un
plus de siguranță, vehiculul oferă, de
ase menea, opțiunea de a schimba au -
tomat faza lungă cu faza scurtă a
farurilor, atunci când se detectează
un vehicul la mai puțin de 600 m dis -
tan ță, pecum și o cameră și un radar
pentru mersul înapoi, pentru ca șoferul
să se poată asigura că manevrele se
realizează în condiții optime de
siguranță. 

Economie și eficiență
Pentru a reduce și mai mult con -

su mul de combustibil și emisiile de
CO2, precum și pentru a îmbunătăți
performanțele generale ale vehiculului,
Re nault Master vine echipat cu un sis -
tem Eco-Mode, care,  prin intermediul
reducerii cuplului motor, contribuie la

economia de combustibil. Acesta ope -
rează în conjuncție cu un sistem
Stop&Start, care oprește automat mo -
torul când vehiculul așteaptă la sema -
for. Master este, de asemenea, echi -
pat cu tehnologie bi-turbo, de joasă și
de înaltă presiune, cele două turbine
operând cu schimbul sau simultan,
pentru a livra un cuplu mai înalt la
turații mai mici ale motorului (380 Nm
la între 1.500 și 3.000 rpm). În plus,
Renault oferă și un sistem Driver
Assist, care informează șoferii asupra
celui mai potrivit moment pentru
schim barea treptei de viteză. 

În fine, deoarece Renault Trucks
consideră serviciile ca parte integrantă
a vehiculelor sale, Renault Master
asigură servicii optime, care cores -
pund aplicațiilor de zi cu zi. De exem -
plu, centrele Fast & Pro oferă clienților
o zonă dedicată în întregime vehicu -
le lor comerciale ușoare, pentru mini -
mi zarea timpului de imobilizare a ve -
hi culelor în timpul reparațiilor și pentru
un control atent al costurilor. O dată
mai mult, acest lucru permite utili za -
to rilor modelului Master să beneficieze
de tot ceea ce are de oferit experiența
Renault Trucks în ceea ce privește
teh nologiile SCR și AdBlue®, deja tes -
ta te și probate pe gama de vehicule
des tinate transportului de lungă distan -
ță. Calitatea serviciilor Renault Trucks
acoperă, de asemenea, contracte de
ser vice Start & Drive, cu 4 niveluri
dife rite de acoperire, precum și finan -
ța re și asigurări optimizate. 

Renault Master aparține gamei
Renault Trucks Distribution, cea mai
extinsă de pe piață, care include și
mo delele Renault Maxity, Renault
Trucks D Cab 2 m, Renault Trucks D,
pre cum și Renault Trucks D Wide și
D Access.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Copyright foto: Renault Trucks SAS
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F ilosofia DAF Transport Efficien -
cy, ce are ca scop atingerea
celui mai redus cost pe kilome -

tru, a fost exprimată atât prin mai mul -
te se siuni de drive-test, cât și prin pre -
zen tări ale diferitelor sisteme
dez voltate de producătorul olandez.

Vehiculele ce au putut fi admirate,
fiind, totodată, disponibile pentru drive-
test pe asfalt și macadam, au fost XF
510 FT, CF 460 FAD, CF 440 FAT, CF
370 FAR, LF 250.

Nu au lipsit atelierele de înde mâ -
nare și manevrabilitate, testarea efi -
cien ței MX Engine Brake și prezentări
ale sistemelor de siguranță și nu nu -
mai (PCC, ACC, AEBS, FCW, proces
rege nerare filtru particule, tehnici eco -
no misire combustibil).

DAF Roadshow 2016 a mai rea -
lizat un popas în România și pe circui -
tul de carting Speed Park Bacău.

20 de ani 
în România
DAF este prezent în România din

1996, prin EVW Holding.
Povestea acestei istorii începe cu

20 de ani în urmă, când E van Wijk,

întreprindere privată de transport din
România, pune bazele colaborării cu
pres tigiosul producător batav de ve -
hicule grele DAF Trucks N.V.

E van Wijk devenea, atunci, re -
pre zentant oficial DAF after-sales în
Ro mânia. Se puneau bazele pentru
dez voltarea unui business modern,
suport pentru transportatorii de marfă.

20 de ani în care E van Wijk și, în
istoria mai recentă,  EVW Holding,

s-au confundat cu DAF pe piața din
Ro mâ nia și Republica Moldova. În toți
acești ani, EVW Holding și-a dezvoltat
în permanență infrastructura și ser vi -
ci ile, având ca scop soluția completă
pen tru transportatori și pentru deser -
v irea cât mai bună a nevoilor acestora.

În anul 1996, E van Wijk devine im -
portator și dealer oficial DAF în Ro mâ -
nia pe partea de vânzări vehicule co -
mer ciale DAF și, din 2001, EVW Holding

La începutul lunii mai, EVW Holding a organizat, pe circuitul
Academiei Titi Aur, un eveniment prin care transportatorii au putut
vedea și testa cele mai noi modele DAF EURO 6.
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Ziua Cargo: Care sunt
direcțiile de dezvoltare
EVW Holding?
Ștefan Vâju, CEO EVW

Holding: Suntem într-un proces de
îmbunătățire continuă, întot dea una
ne dorim să facem mai mult și mai
bine și avem în vedere două direcții
principale – abordarea internă și rela -
țio narea cu clienții.

În ceea ce privește abordarea in -
ternă, este vorba despre leader ship,
management, dezvoltare orga ni că a
grupului nostru. Discutăm de spre un
grup prezent în România de peste
două decenii, care a cres cut foarte
mult, o afa cere de familie cu trei
acționari, iar dez vol tarea s-a rea lizat
organic, de la an la an. Astăzi, acest
grup este unul dintre cele mai im -
portan te din România pe segmentul
automotive.

Cum caracterizați piața
vehiculelor comerciale în
România?
Se vede o abordare mult mai pro -

fe sionistă. Industria automotive se află
la marginea commodities. Lup ta care
se dă, din punct de ve de re comercial,
pe acest segment, duce piața către
stan dardizare din punct de vedere al
pro cesului de achiziție.

De foarte multe ori, cădem în
cap cana prețurilor. Clienții trebuie să
înțeleagă foarte bine ce face fiecare
pro dus în parte și să investească în
soluțiile cele mai potrivite nevoilor
sale.

Pentru noi, clienții noștri sunt par -
te nerii noștri și acest lucru înseamnă
mai mult.

Înseamnă pasiune, negociere,
par teneriat, căutarea permanentă a
răs punsului la întrebarea - ce pot
face mai mult pentru afacerea ta?

Aceasta este strategia pe care o
vom îmbrățișa în perioada ur mă toa re.

Ce noutăți pregătește
EVW Holding?
Ne așteptăm la lucruri frumoase

și inovatoare.
Cred că suntem pe direcția bună,

iar ceea ce vom schimba este viteza.
Ne dorim un suflu nou, o nouă viziu -
ne, un nou mod de a comunica. În
mod cert, nu trecem de la un busi -
ness de familie la o mare corporație,
însă este nevoie de proceduri și pro -
ce se care să fie înțelese și îmbrăți -
șa te de oameni. Aceste lucruri te aju -
tă să iei deciziile corecte, să mergi în
direcția care trebuie la turația optimă.

Este o piață plină de provocări,
însă drumul cel mai greu este cel
mai frumos și cel mai corect. În
automotive, nu există piață neagră,
sau evaziune fiscală. Vorbim de o
piață curată, în care putem inova,
dezvolta noi strategii, căuta răspun -
su rile corecte la provocările pieței.

„În acest moment, ne concentrăm, în
special, pe segmentul autocarelor,
țintind transportul turistic și
internațional de linie. Bineînțeles,
discutăm atât de autocare noi, cât și
rulate.
Totodată, pe zona transportului
public local, putem oferi autobuze
urbane rulate. Am analizat piața
românească și ar fi foarte dificil să
abordăm dintr-o dată toate
segmentele.
Ne dorim să ne construim o poziție
stabilă pe piață și, de aceea, am
decis să abordăm, în prima etapă,
segmentul autocarelor, având în
vedere că există transportatori
români care utilizează autocare VDL
– unele achiziționate noi și multe
second-hand.
Astfel, multe companii ne cunosc și

acest lucru reprezintă un avantaj.
În viitor, vom dezvolta și zona de
comercializare a autobuzelor urbane
noi.
VDL este un brand foarte flexibil, cu
o ofertă de vehicule care acoperă
toate segmentele, de la transport
interurban la cel pe distanțe lungi.
Calitatea autovehiculelor reprezintă,
însă, principalul nostru punct forte.
Un aspect important este legat de
masa vehiculelor. Printr-un design
special, am reușit să producem
autobuze și autocare mai ușoare,
ceea ce aduce un spațiu
suplimentar pentru bagaje, mai
multe scaune și, totodată, reducerea
consumului de carburant.
De altfel, anul trecut am câștigat un
premiu internațional pentru cel mai
economic autocar.”

Parteneriat la turații optime

este unic importator și dealer DAF în
România. Începând cu anul 2000 și până
în 2008, compania clu jea nă și-a construit
o rețea cu aco perire națională.

Rezultatele eforturilor începute în
1996 au fost recunoscute de piață în
anii 2006 și 2009 când EVW Holding
a ocupat locul 1 în România pe vân -
ză ri vehicule comerciale peste 18 tone. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

EVW Holding reprezintă VDL Bus & Coach în România 

Siebren de Boer, Area Sales
Eastern Europe VDL Bus &
Coach
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N oul Daily Euro 6 introduce noi
ca racteristici care folosesc
teh nologia pentru a împinge

li mitele de performanță, pentru a creș -
te confortul la un nou nivel, pentru a
oferi mai multă conectivitate și pentru
a scădea costurile de utilizare, reflec -
tând un adevărat „Business Instinct”,
care-l face partenerul de afaceri per -
fect.

Pierre Lahutte, președintele mărcii
Iveco, a comentat: „Am ales aceas tă
locație uimitoare pentru că repre zintă
valorile pe care noi, Iveco, ne con -
struim viitorul. Avem convingerea că,

pentru a reuși, o afacere trebuie să
îmbrățișeze provocarea dezvoltării
durabile, iar SkyWay este dovada vie
că acest lucru se poate realiza, că
este posibilă dezvoltarea de soluții cu
impact zero în locațiile cele mai
extreme. Aceasta este cea mai eco -
lo gică telecabină din lume: utilizează
cele mai avansate tehnologii și pro -
iecte pentru a realiza o performanță
de mediu foarte aproape de o clădire
cu zero consum de energie. La fel ca
Daily, utilizează tehnologia pentru a
maximiza eficiența consumului de
com bustibil și pentru a reduce con su -

mul și emisiile, reducând la minimum
impactul asupra mediului. Așadar, de
aici, de pe acoperișul Europei, la 3.500
de metri deasupra nivelului mării, vă
prezentăm cel mai bun LCV din toate
timpurile, noul Daily Euro 6.”

Cel mai bun
devine și mai bun
Noul Daily Euro 6 se bazează pe

succesul New Daily, lansat în 2014,
„cel mai bun Daily din toate timpurile”,
care a fost încoronat „International
Van of the Year 2015” și a primit premii
din întreaga lume - în Germania, unde
a fost numit „Best Commercial Vehicle
up to 3.5 ton” și „Best KEP Transporter
2015”, iar Daily Hi-Matic a câștigat
„Innovation Award for KEP Transporter
2015” , sau în Chile, unde a primit re -
cu noașterea „2016 Best Commercial
Vehicle”.

Noul Daily Euro 6 oferă motorizări
de 2,3 și 3,0 litri, care dezvoltă până
la 210 CP și 470 Nm în partea su pe -
rioară a gamei. Vehiculul își îmbu nă -
tățește în continuare eficiența consu -
mu lui de combustibil, cu economii de
până la 8%, în comparație cu mode -
le le anterioare Euro 5, datorită teh no -
logiilor sale avansate de transmisie.
Costurile reduse de întreținere și
reparații, datorate intervalelor extinse
de service și componentelor cu durată
lungă de viață, duc la economii su pli -
mentare, de până la 12%. 

Confort productiv,
mediu profesionist
Noul Daily Euro 6 introduce noi

caracteristici care sporesc și mai mult
nivelul de confort și funcționalitatea
cabinei. Aceasta este chiar mai silen -
țioasă decât la modelele anterioare,

Iveco a ales uimitoarea stație SkyWay Mont Blanc, de deasupra
vârfului Helbronner, ca locație pentru lansarea oficială a modelului
New Daily Euro 6, stabilind un record pentru cea mai înaltă
altitudine la care a fost lansat un vehicul comercial ușor, la peste
3.500 m. Noul Daily Euro 6 se bazează pe punctele forte ale
versiunilor anterioare, dar introduce o serie de inovații, cum ar fi
Daily Business Up, o funcție exclusivă de conectivitate proiectată
de Iveco, sau EcoSwitch Pro.

Noul Daily Euro 6

Business Instinct,
la înățime

Pierre Lahutte



mai 2016........................................................................................................................................................ 27

L
A

N
S

A
R

E

cu nivelul de zgomot redus cu 4 de -
ci beli.

Configurația a fost revizuită pentru
a include până la 18 compartimente
de depozitare, amplasate strategic în
toa tă cabina, pentru acces îmbu nă -
tățit. Tabloul de bord funcțional intro -
du ce noi caracteristici proiectate
pentru a crea o stație de lucru profe -
sionistă, conectată. Noul radio digital,
integrat în tabloul de bord, oferă toate
caracteristicile principale DAB și FM
cu toate funcționalitățile multimedia și
de gestionare a telefonului așteptate
de la un vehicul de ultimă generație. 

Un nou nivel
de conectivitate
Aplicația exclusivă dedicată Daily

Business Up poate acționa în calitate
de „Driver Assistant” (asistentul șofe -
ru lui), cu funcții precum sistemul de e -
va luare a stilului de conducere (DSE),
sistemul profesional de navi gație,
realizat de către Sygic, și Manualul
de utilizare interactiv. Aplicația serveș -
te, de asemenea, ca Business Assis -
tant al șoferului, contribuind la optimi -
zarea eficienței flotei cu Fleetwork și
la păstrarea evidenței întreținerilor
programate. Aplicația oferă și asistență
pentru clienți, printr-o legătură directă
cu Iveco Assistance Non-Stop, servi -
ciul de asistență rutieră 24/7. Toate
aceste funcții contribuie la scăderea
costului de utilizare al modelului New
Daily Euro 6 și la un profit substanțial
pentru client.

Noul Daily Euro 6 introduce, de
ase menea, un nou mod de a oferi
conec tivitate, care nu necesită insta -
larea niciunui echipament în vehicul;
șoferii sunt capabili să comunice cu
vehiculul și motorul acestuia prin
propriul lor smartphone sau propria
ta bletă, cu ajutorul aceleiași aplicații
Daily Business Up. Conexiunea Blue -
tooth cu autovehiculul este stabilită
automat prin noul radio digital și, în
câteva secunde, New Daily Euro 6
de vine o stație de lucru profesionistă,
conectată.

Plăcerea
de a conduce
Oferta New Daily Euro 6 include,

de asemenea, categoria exclusivă a
familiei Hi-Matic, care oferă un grad
înalt de confort și toate beneficiile de
si guranță, performanță și producti vi -
tate, propunând caracteristici precum
ma neta ergonomică multifuncțională
și strategia de schimbare auto-adap -
ti vă a vitezelor. De asemenea, be ne -
fi ciază și de suportul sistemului inte -
ligent EcoSwitch PRO, care reduce
automat cuplul atunci când este ne -
ce sar, fără să fie necesară intervenția

condu că to rului auto, și care își dă
seama când vehiculul este încărcat
sau nu, reduce consumul de combus -
tibil și reduce în continuare emisiile,
fără nici un com pro mis pentru produc -
tivitatea clien tului.

Acest vehicul este un exemplu
pentru modul în care Iveco pune șo -
ferul în centrul procesului de proiec -
tare, îmbunătățind productivitatea și
oferind plăcerea absolută de a
conduce. Noua generație a familiei de
produse Daily Hi-Matic a fost extinsă
pentru a include o gamă mai largă de
modele pentru a satisface toate
nevoile de afaceri.

Tehnologie durabilă 
Noua gamă Daily Euro 6 oferă

două motoare cu patru cilindri, cu
cilindree de 2,3 și 3,0 litri, puterea
variind de la 120 la 210 CP, iar cuplul
de la 320 la 470 Nm – toate acestea
cu economii considerabile de com -
bus tibil, de până la 8% (pe ciclu
NEDC), în comparație cu modelele
anterioare Euro 5.

Motorul optimizat F1C de 3,0 litri,
testat timp de peste 20.000 de ore pe
bancul de încercare și pe mai mult de
1,5 milioane de kilometri pe drum, este
dotat cu tehnologia de reducere cata -
li tică selectivă , care controlează emi -

siile de NOx, și cu injectoarele noi,
care ajută la optimizarea arderii și la
reducerea suspensiilor solide la ieșirea
din motor. 

Noul motor F1A de 2,3 litri a fost
re proiectat de la carterul de ulei în
sus. Prin folosirea de materiale mo -
derne și optimizarea virtuală, Iveco a
reușit să reducă greutatea motorului
cu 6%. Prin reducerea frecării, optimi -
za rea mai bună a sistemului de răcire
și a sistemului de injecție MULTIJET
II, instalarea unei pompe de ulei cu
debit variabil și alte astfel de îm bu -
nătățiri, consumul de combustibil a
fost redus cu 8% la ciclul NEDC.

Apoi, în următoarea etapă a noului
Daily Euro 6, la începutul anului 2017,
motorul F1A va beneficia de teh no lo -
gia SCR. Și, confirmându-și instinctul
de afaceri, noul Daily Euro 6 are flexi -
bi li tatea de a menține disponibilitatea
EGR cu presiune scăzută pe modelele
echipate cu motorul F1A pentru clienții
cu misiuni cu kilometraj redus, care
preferă această soluție.

Gama largă de motorizări include,
de asemenea, versiunile ecologice:
Daily Natural Power, care func țio nea -
ză cu gaz natural comprimat, și Daily
Electric, versiunea silențioasă, cu zero
emisii.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Un vehicul versatil
Daily oferă o masă brută cuprinsă între 3,3 și 7,2 tone și un volum de la 7,3
până la 19,6 mc. Vehiculul este disponibil în versiuni furgon, furgon
semivitrat, șasiu și cabină, șasiu și capota motorului și cabină pentru
echipajul. Structura portantă, cu elemente transversale în formă de „C”, din
oțel special, reprezintă o platformă pe care constructorii de caroserii o pot
adapta pentru misiuni foarte diverse, cum ar fi vehicul de camping,
ambulanță, platforme auto sau mașini pentru colectarea de gunoi. Această
versatilitate remarcabilă este extinsă în continuare, cu introducerea noului
ampatament de 5.100 mm pe modelul de 7 tone, care crește lungimea
maximă a corpului pentru versiunile șasiu și cabină și adaugă și mai multe
oportunități de adaptare pentru constructorii de caroserii.
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T imp de 6 săptămâni, caravana
Scania Crown Edition / Moște -
ni rea Vikingilor va străbate țara

și vă va face cunoștință cu cel mai bun
camion creat vreodată de că tre Scania,
Streamline Crown Edition, dedicat celor
care luptă să exceleze, adevăraților
con ducători, stăpânilor  pro priu lui destin.

Vehiculul se remarcă printr-o prin -
tr-un grad înalt de calitate, printr-o
economie de operare extraordinară și
prin cele mai mici consumuri de com -

bus tibil. Cea mai nouă tehnologie de
ilu minat, farurile cu Xenon, luminile
spate cu LED și proiectoarele integrate
în bara de protecție vă vor ține în sigu -
ranță pe șosea. Toate informațiile de
care aveți nevoie sunt disponibile pe
afișajul de bord Color Plus. Crown
Edi tion integrează cel mai avansat sis -
tem de climatizare și asigură controlul
automat al temperaturii în cabină.

În plus, Scania va prezenta și un
exem plar din editia limitată Blue

Stream, care are la baza modelul
Stream line cu motor V8. Cabina R,
optimizată în colaborare cu binecu -
nos cutul Svempa Bergendahl, este
un omagiu adus modelului Scania
Stream line, primul camion greu cu a -
devarat aerodinamic, lansat în 1991.

Spectacole
și concursuri 
Departe de a fi un eveniment axat

doar pe promovare și prezentare, ca ra -
va na Scania va oferi participanților o
experiență vikingă adevărată, spec ta -
cole cu tematică, un concert live al tru -
pei Life on Mars, un camion de dis tribuție
din care vor trebui sa evadeze („Escape
the Truck”), un concurs de îndemânare
pentru șoferi organizat în parteneriat cu
IFPTR. Cei prezenți se vor bucura de
mul te alte activități inedite, alături de par -
tenerii Scania în această caravană, Por -
sche, Volswagen și Schmitz Cargobull. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Pe data de 4 mai, Scania România a pornit în Caravana Scania
Streamline Crown Edition / Moștenirea Vikingilor, un tur de
promovare a celui mai bun camion produs de companie în ultimii
125 de ani. Caravana va cuprinde o serie de evenimente inedite
pentru participanții din zece locații din țară.

CCaarraavvaannaa  SSccaanniiaa  RRoommâânniiaa

FFiiii  îînnvviinnggăăTTHHOORR!!

Caravana Scania Crown Edition/ Moștenirea
Vikingilor

4 mai – Scania Bacău, loc. Nicolae Bălcescu, DN2, km 279-319, jud. Bacău
6 mai – Scania Cluj, loc. Luncani, nr. 372, com. Luna, jud. Cluj
10 mai – Scania Oradea, str. General Gheorghe Mardarescu
13 mai – Scania Sibiu, DN7, km 265+500, loc. Tălmaciu, jud. Sibiu
20 mai – TESS Ghimbav, Calea Brașovului 2, Ghimbav, jud. Brașov
24 mai – Rolex SA, str. Cernăuți nr. 112B, Suceava
27-29 mai – T-FESTIVAL, Romexpo, București 
3 iunie – Euxin Trucks, DN 39, km 8+950, sat Lazu, com. Agigea, jud.
Constanța 
8 iunie – Porsche, Calea Lugojului 136, Ghiroda, jud. Timiș
10 – 12 iunie  - Transport AR, Expo Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 300
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P rin platforma BursaTransport,
am intenționat să valorificăm
experiența acumulată, pe acea

vreme, la Dacoda, în mai bine de 5
ani de expediție rutieră. Doream să
oferim tuturor operatorilor de transport
o cale facilă de comunicare. Să avem
posibilitatea de a comunica direct între
noi, astfel încât să nu mai existe lan -
țu rile ridicole de intermediari, câte 5-6
companii în lanț între clientul cu marfa
și transportatorul cu camion. Aceste
lan țuri erau create de dificultatea
comu nicării directe a părților interesate
și duceau, evident, la surplus de cos -
turi pentru client și presiune pe prețul
de facturare pentru transportator. As -
tăzi, privind înapoi, după 15 ani, putem
constata că succesul nu a fost o în -
tâm plare și nu a fost un noroc. Expe -
rien ța în transportul rutier ne-a ajutat
să proiectăm o aplicație conform aș -
tep tărilor: o bursă făcută de transpor -
ta tori, pentru transportatori. Este,
poate, cea mai plastică și concisă for -
mu lare ce poate caracteriza proiectul
BursaTransport pe acești 15 ani.

Evoluție
În această perioadă, lucrurile au

evoluat enorm, însă, în paginile noas -
tre, se regăsesc, în continuare, formu -
lele tranșante cu care am debutat:
„Am marfă de transportat!” și „Am ca -
mion liber!”. De la un desktop, care,
în 2001, găzduia BursaTransport și
era pozat în secretariatul Dacoda, as -
tăzi avem o platformă în cloud comput -
ing, extensibilă zilnic, în funcție de au -
dien ță. 

Din punct de vedere funcțional,
sunt de punctat Tarifarul Bur saTrans -
port, care ține cont de greutățile admi -
se pe axa motoare pe diversele cate -
gorii de drumuri, lista incidentelor de
pla tă, născută dintr-o dorință sinceră
de solidarizare a breslei în eliminarea
rău platnicilor, succesul european pe
care îl constituie implementarea veri -
fi cării în timp real a licențelor și copiilor
con forme, având în vedere că nicăieri
în Uniunea Europeană nu mai există
un serviciu similar. Și, nu în ultimul
rând, tehnica evaluării dislocărilor ad -

mi sibile în raport cu distanțele, ele -
ment cheie care stă la baza selecției
răspunsurilor la căutările de marfă și
camioane. Din păcate, și, mai ales, în
ultimii ani, a început să conteze serios
si guranța tranzacțiilor încheiate cu
ajutorul burselor electronice, din cauza
proliferării fraudelor. La acest capitol,
BursaTransport nu numai că este cot
la cot cu bursele europene care con -
tează, ci tehnologia pe care o aplicăm,
în sensul securizării accesului, ne va
aduce în scurt timp la posibilitatea pre -
ve nirii fraudelor, dacă, bineînțeles, utili -
za torii folosesc platforma cu simț de
răspundere. 

Anual, constatăm că mii de firme
de transport încetează consu ma rea
serviciului nostru și mii de firme noi se
în scriu în BursaTransport. Lista mem -
b rilor activi este precum un creu zet în

fierbere, care oglindește feno me nul ce
se petrece în piața româ neas că a
transportului rutier de marfă. Cu toată
această bulversare, piața crește și, o
dată cu ea, și numărul fir melor abo na -
te la BursaTransport. De aceea, lon -
ge vitatea pe piața trans por tului este o
excelență, iar noi am premiat, cu oca -
zia aniversării celor 15 ani de fiin ța re,
cele mai vechi 15 firme ce conti nuă
să fie prezente în Bur saTrans port.  

Pentru echipa noastră, admi nis -
trarea și dezvoltarea platformei a
constituit și constituie o experiență ce
depășește interesul pentru un serviciu
plătit. Ne străduim, în con ti nuare, ca
excelența să fie atributul nu mărul 1 al
serviciului BursaTransport.

ing. Dan COTENESCU
Director BursaTransport

Pe 25 Aprilie 2001, la târgul de transport de la București, a fost
lansată BursaTransport. Pe vremea aceea, conectarea la internet
se făcea prin dial-up și cele mai multe site-uri erau doar de tip
prezentare firmă. Între timp, au trecut 15 ani, iar BursaTransport a
reușit să-și câștige și să-și consolideze locul în piață.

15 ani de
BursaTransport

Dan 
Cotenescu





P entru a marca lansarea oficială
a acestor soluții, constructorul
fran cez a organizat un eve ni -

ment internațional, la Barcelona, la
care au participat de jurnaliști spe cia -
li zați pe acest domeniu.

Renault aduce plusuri
Divizia Renault Pro+, cea care are

sub umbrela sa vehiculele comerciale
ușoare ale producătorului francez,
propune aceste soluții de tracțiune,
dezvoltate împreună cu inginerii de la
Poclain Vehicules (pentru versiunea X-
Track) și Oberaigner Automotive (pen -
tru Master 4x4). Tehnologia Extended

Grip este prezentă pe toată gama de
ve hicule comerciale încă din 2013, pe
Kangoo, și 2014, pe Traffic și Master,
reu șind să îmbunătățească aderența
pe terenurile dificile, grație unui sistem
electronic montat pe roțile motoare.
Această funcție se activează manual,
prin apăsarea unui buton, atunci când
mașina rulează sub viteza de 50 km/h.

X-Track
Mai departe, varianta X-Track de

trac țiune reprezintă, practic, un pachet
op  țional de echipare, destinat celor ce
vor utiliza mașina predominant pe te -
ren accidentat. Este recomandat în si -
tuațiile în care tracțiunea integrală nu
se justifică în totalitate. Disponibilă pe
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Pentru gama de vehicule comerciale ușoare, Grupul Renault a
dezvoltat trei sisteme de tracțiune. Unul standard, deja disponibil pe
întreaga gamă, și încă două variante, dintre care una 4x4, dedicată
exclusiv Master-ului.

Divizia Renault Pro+ își
comercializează produsele în 112
țări din întreaga lume, deținând
fabrici de producție în Europa, în
America de Sud (Argentina și
Brazilia) și în Maroc.

Sub gura de ventilație regăsim
butonul ce activează/dezactivează
sistemul X-track



toată gama, echiparea X-Track pre su -
pu ne, în primul rând, un diferențial cu
alu necare limitată (LSD), ce permi te ca
puterea să fie împărțită până la raportul
75-25, stânga/dreapta. La echi parea
ma șinii, se adaugă un set de scuturi
me ta lice, cauciucuri M+S, și o gardă la
sol mărită cu 30 mm, pen tru Kangoo și
Traffic, și 40 mm, pen tru Master. Siste -
mul inteligent de tracțiune este activat
per manent și va fi disponibil pentru achi -
ziție din luna septembrie a acestui an. 

Master 4x4
Cireașa de pe tot în materie de trac -

țiune va echipa exclusiv modelul Mas -
ter, ce poartă de numirea de Mas ter
4x4 și care este disponibilă deja pentru
comenzi în rețeaua Renault Pro+. A -
ceas tă versiune poate fi alea să, op țio -
nal, la configurarea unui mo del ce are
standard tracțiune spate, echi pat cu
diferențial blocabil al axei posterioare.

Versiunile care pot fi echi pa te cu acest
tip de tracțiune sunt van, atât benă cât
și cabină simplă, sau mo delul twin.
Transmisia integrală bene ficiază și de
un reductor, compor tân du-se ca un ve -
ri tabil vehicul off-road, atunci când si -
tuația o cere, lucru demonstrat în timpul
sesiunilor de teste desfășurate pe cir -
cuitul spe cial amenajat, în apropierea
Bar ce lo nei. Transmisia se cuplează
stând pe loc sau la viteze de maxim
25 km/h, pu tând fi decuplată atunci
când se ru lează sub 20 km/h, iar acti -
va rea reduc torului se realizează ex clu -
siv pe loc, la fel ca și dezactivarea. Axa
frontală este echipată cu un diferențial,
în timp ce, după cutia de viteze, urmând
lanțul cinematic, vom găsi o cutie de
transfer, me nită să facă legătura între
dife ren ția lele celor două axe și cutia
de vite ze. În modul 4x2, toată puterea
se va du ce către axa spate. La
cuplarea 4x4, puterea este repartizată
50-50 (față-spate) teoretic, dar, fiind

vorba de un vehicul echipat cu
diferențial, aces ta va gestiona transferul
de putere și cuplu în funcție de situație.
La fel ca și la X-Track, pentru Master
4x4 se vor monta scuturi metalice și
anvelope M+S. Garda la sol a fost, și
ea, mărită, pe față cu 65 mm, și pe
spate cu 58 mm, în cazul roților simple,
sau 45 mm în cazul roților duble.
Conform in gi nerilor de la Oberaigner
Automotive, cei care au adaptat acest
sistem pe utilitarele Renault, pot fi
echipate cu tracțiunea 4x4 versiunile
dedicate trans portului de marfă de 3,5
și 5,5 t, dar și cele destinate pasagerilor.
Greu ta tea unui kit de conversie, pentru
si tua ția când echipează o mașină cu
mo torizare Euro 5, este de 195 kg, sau
mai adăugăm încă 60 kg celor 195
inițiale, pentru versiunea Euro 6.

Alexandru STOIAN
Barcelona, Spania

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Arnaud Jaeger, director al
Programului Autoutilitare Grele:
„Ne extindem gama vehiculelor
utilitare prin completarea cu noi
soluții de tracțiune, îmbunătățite,
pentru a satisface nevoile clienților
noștri. Oferta noastră de vehicule
ce pot fi utilizate pe orice tip de
drum sau de teren reprezintă
pentru clienți un mijloc de a atinge
excelența în domeniile lor de
activitate.”
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O rganizat în apropiere de Stutt -
gart, TecForum Sprinter 2016
a reprezentat o nouă ocazie

de a testa calitățile acestui van, care
a făcut istorie. Trecerea în totalitate la
motorizări Euro 6, apariția unor mo -
toa re mai puternice, suplimentarea
ma sei maxime până la 5,5 t - acestea
sunt noutățile, care, practic, reprezintă
ajustări fine, răspunsuri la solicitările
venite din piață, fără a diminua cali -
tă țile dinamice cu care Sprinter ne-a
obișnuit.

3 t - 5,5 t
La ora actuală, Sprinter acoperă

o gamă largă de modele, cu mase to -
ta le de la 3 t, la 5,5 t. Variantele cu
ma sa maximă cea mai mare oferă o
sar cină utilă de 2,95 t (modelul fur -
gon), iar, pentru modelul șasiu cu cabi -
nă, se ajunge la 3,41 t. Aceste majorări
ale maselor utile creează premisele
pentru optimizări importante ale ac ti -
vi tății de transport. De asemenea, apar
noi oportunități pentru carosieri, Sprin -
ter crescându-și, astfel, potențialul de
a răspunde mai bine unui mare număr

MMeerrcceeddss--BBeennzz  SSpprriinntteerr
MMaaii  mmaarree,,  mmaaii
ppuutteerrnniicc,,  mmaaii  eeffiicciieenntt

Gama Sprinter a fost lărgită, ajungând la 5,5 t, aproape jumătate
de tonă reprezentând majorarea masei utile. În plus, sunt
disponibile noi motorizări, mai puternice.

Peste 3 milioane unități vândute
Sprinter înseamnă tradiție și, totodată, inovație. În cei 21 de ani de producție,
au fost comercializate peste 3 milioane de unități aparținând acestui model.
Anul trecut, Sprinter a înregistrat un nou record, fiind vândut în 194.200
exemplare.
Astăzi, modelul este produs în Germania, Argentina, Rusia și China, iar anul
acesta va începe construcția unei noi fabrici, în SUA.



de aplicații. Practic, în varianta de ca -
bină cu șasiu, cu cel mai lung ampa -
ta ment, de 4.325 mm, pe Sprinter se
poate monta o caroserie având lungi -
mea maximă de 6.373 mm și lățimea
de 2.488 mm. 

Din punct de vedere tehnic, atinge -
rea masei maxime de 5,5 t s-a realizat
plecându-se de la modelul de 5 t.
Prac tic, șasiul a rămas același, câteva
ele mente fiind întărite. Bineînțeles,
ma sa maximă de încărcare pentru
punți a fost, la rândul ei, crescută.
Pun tea față a ajuns la 2.100 km încăr -
care maximă, față de 1.950 km la va -
rianta de 5 t, iar puntea spate are
3.600 km, față de 3.500 km. 

Doar motoare 
Euro 6
Toată gama de motoare ce echi -

pează Sprinter este, astăzi, disponibilă
doar în varianta Euro 6. Utilizarea teh -
nologiei SCR și injectarea de AdBlue
asigură o bună eficiență a pro ce sului
de ardere și, implicit, un con sum redus
de carburant. Emisiile poluante
scăzute completează avan tajele
acestei tehnologii.

Este de remarcat creșterea puterii
și a cuplului motoarelor ce echipează
Sprinter. Astfel, cel mai mic motor este

OM 651, cu patru cilindri, 2,15 l cilin -
dree, dezvoltând 114 CP și 300 Nm.
Iar acest lucru reprezintă o creștere
de aproape 20% în materie de putere
și cuplu față de predecesorul său.

Și următorul motor își depășește
predecesorul cu aproximativ 10%,
dezvoltând 143 CP și 330 Nm.

Cea mai puternică variantă a mo -
to rului cu patru cilindri rămâne cea de
163 CP.

Este, de asemenea, disponibil mo -
to rul V6 CDI, cu o cilindree de trei litri,
ce dezvoltă 190 CP și 440 Nm.

Sprinter este echipat standard cu
cutia de viteze manuală ECO Gear, cu

șase trepte, fiind opțional disponibilă
și o cutie automată 7G-TRONIC
PLUS.

Și, pentru că Sprinter este un cam -
pion în ceea ce privește elementele
de siguranță, merită să trecem în
revistă o parte dintre ele: ABS, airbag,
ADAPTIVE ESP, Trailer Stability
Assist, Crosswind Assist, COLLISION
PRE VENTION ASSIST, Adaptive
Brake Assist, Blind Spot Assist, Lane
Keeping Assist și Highbeam Assist.

Radu BORCESCU 
Stuttgart, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Mercedes-Benz Sprinter
Variante furgon
Masă maximă: 3/3,5/4,6/5/5,5 t
Ampatament: 3.250/3.665/4.325 mm
Lungime vehicul: 5.261/5.926/6.961/7.361 mm
Variante acoperiș: 3 variante de înălțime
Lungime compartiment marfă: 2.600/3.265/4.300/4.700 mm
Lățime compartiment marfă: 1.780 mm
Lățime între pasaje roți: 978/1.350 mm (roți duble/roți simple)
Înălțime compartiment marfă: 1.650/1.940/2.140 mm
Volum compartiment marfă: 7,5-17 mc
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V ârsta este o variabilă care se
referă la capacitatea de com -
por tare în general, la per for -

manţe, la nivelul de maturitate psihică
atins de tineri, sau la gradul de de pre -
ciere fizică şi psihică cauzat de îm -
bătrânire. În cazul unor profesii cu
grad ridicat de risc – cum este con -
du cerea auto - importanţa vârstei de -
păşeşte criteriile şi aprecierile tradi -
ţio nale, capătă valenţe noi, legate atât
de evaluările capacităţilor neuro-fizio -
lo gice, a celor psiho-comportamentale,
cât şi de evaluarea riscului potenţial
în raport de vârstă.

Făcând o analiză a vârstei, rapor -
ta tă la activitatea de conducere auto,
constatăm că avem argumente pro şi
contra. 

Cum sunt tinerii...
Pentru tineri, argumentele pro se

referă la promptitudinea reacţiilor, la
coordonarea motorie foarte bună, la
pre cizia mişcărilor, la orientarea rapi -
dă. Rezistenţa la oboseală, distribu -
ti vi tatea şi mobilitatea bună a atenţiei,
re zistenţa nervoasă, spontaneitatea
sunt de asemenea bine reprezentate.

Dezavantajele acestei vârste, din
punct de vedere psihologic, sunt lipsa
unei maturităţi psihice stabile, gradul
mai scăzut al prudenţei, o anumită im -
pul sivitate specifică vârstei, uneori teri -
bilismul şi spiritul de aventură. Lipsa de
experienţă, lipsa de rutină şi auto ma -
tism, capacitatea limitată de a de tec ta
şi preveni situaţiile pericu loa se, supra -
es ti marea propriilor capacităţi şi subes -
ti marea situaţiilor riscante îşi pot pune,
de asemenea, o amprentă ne do rită
asupra comportamentelor de trafic.

... şi cei trecuţi de o
anumită vârstă
La conducătorii auto trecuţi de o

anu mită vârstă (încă nu s-a putut răs -
pun de la întrebarea: care este limita
supe rioară de vârstă?), intervin schim -
bări psiho-fizice care pot afecta, în
anumite proporţii, capacitatea de a
con duce. Reflexele, dar şi simţuri pre -
cum văzul şi auzul, scad treptat. Spe -
cia liştii estimează că aproximativ 30%
din populaţia de peste 65 de ani pre -
zin tă dizabilităţi auditive, acuitatea au -
zu lui scăzând treptat începând de la
vârsta de 50 de ani. Şi calităţile vizuale

scad, vederea periferică se reduce,
re tina devine mai puţin sensibilă faţă
de lumină şi ochelarii devin, pentru
foarte mulţi, o necesitate. În plan mo -
tor, creşte timpul de prelucrare a infor -
ma ţiei, implicit scade promptitudinea
deci zională, fapt care prelungeşte
sem nificativ timpul de reacţie. Vigilenţa
are valori mai mici, justificate de mo -
di ficările din plan senzorial şi mental,
în special de capacitatea mai redusă
de a opera spontan informaţiile.

În ceea ce priveşte procesele psi -
hi ce complexe, acestea sunt influ en -
ţate de experienţă, dar şi de capa ci -
tă ţile funcţionale constituite în timp,
chiar dacă acestea sunt mai uşor pre -
dis puse la deteriorare. Concomitent,
are loc un proces de creştere a auto -
con trolului, maturitatea şi prudenţa
fiind componente majore ale compor -
ta mentului în trafic.

La rândul ei, inteligenţa se menţine
activă, ceea ce capacitează, alături
de celelalte însuşiri o activitate profe -
sio nală adecvată.

Conducătorii auto profesionişti în
vâr stă, care sunt sănătoşi şi la care
ap titudinile psiho-motorii se menţin în
limite satisfăcătoare, pot să profeseze
în condiţii de eficienţă şi siguranţă,
având în vedere faptul că bătrâneţea
este, în primul rând, o stare de spirit!
Capacitatea persoanelor în vârstă de
a conduce autovehicule depinde foarte
mult de statusul lor mental.

Pentru conducătorii auto profe sio -
nişti, raporturile vârstă – eficienţă, vâr -
stă – grad de risc şi vârstă – maturitate
psihică sunt esenţiale.

Despre lege
În prezent, în Romania, discuţia

pri vind vârsta conducătorilor auto este
legată de cele două extreme: vârsta
mi nimă la care se poate obţine per -
mi sul de conducere categoriile C, CE
şi vârsta maximă pentru un condu că -
tor auto, care efectuează transporturi
de marfă peste 3,5 t sau de persoane

18 – 65,
argumente 
PRO şi CONTRA
Criza acută de şoferi la nivel naţional, dar şi internaţional, discuţiile în cadrul
Comisiei de dialog social a Ministerului Transporturilor, privind Legislaţia
secundară în domeniul siguranţei transporturilor, şi, nu în ultimul rând,
proiectul Strategiei Naţionale pentru Siguranţa Rutieră pentru perioada 
2016 - 2020 au readus în discuţie problema vârstei optime privind
activitatea de conducere auto.

„Vârsta nu e cea pe care
o ai, ci aceea pe care o
simţi.”
(Gabriel Garcia Marquez:)



peste 8+1 locuri, vârstă stabilită, în
prezent, la 65 de ani. 

Aceste discuţii pleacă, în principal,
de la criza de şoferi profesionişti cu
care se confruntă transportatorii rutieri.
Astfel, UNTRR consideră că o primă
mă  sură urgentă pentru diminuarea cri -
zei de şoferi este modificarea cadru lui
le gislativ (în speţă modificarea OUG
195/2002, republicată) în aşa fel încât
să se permită tinerilor, de la vârsta de
18 ani, să devină şoferi pr of esionişti.

O parte a transportatorilor solicită şi
mo  dificarea Ordinului comun MT/MS
1.391/2013, privind baremele de sănă -
ta te pentru funcţiile din sigu ran ţa trans -
por turilor, ordin care limi tea ză baremele
de vârstă pentru dome niul rutier, atât
me dicale cât şi psi ho logice, la 65 de ani.

Nu intrăm în motivările legislative
sau conjuncturale, ne vom referi doar
la argumentele legate de capacităţile
psiho-funcţionale.

Statistici şi soluţii
În cele mai multe cazuri, studiile

care se referă la intervalul de vârstă
în care un conducător auto profe sio -
nist poate profesa în cele mai bune
con diţii au fost realizate sau coman -
da te de firmele de asigurare.

Având în vedere că aceste studii se
bazează doar pe raportul vârstă – risc
de accident, în care factorul „risc de ac -
cident” este raportat doar la cei care au
pro dus accidente, credem că, în fapt,
re zultatele acestor studii sunt doar parţial
concludente privind fe no menul studiat.

Este adevărat, procentual, tinerii
cu vârsta de până în 30 de ani care
au produs accidente de circulaţie sunt
mai numeroşi decât celelalte grupe
de vârstă, dar care este oare procentul
tinerilor din aceeaşi grupă de vârstă
care nu au produs accidente rutiere?
Nu ştim nici care este procentul şo fe -
ri lor profesionişti în rândul tinerilor care
au produs accidente. 

În acelaşi timp, numărul acciden -
te lor provocate de conducătorii auto
profesionişti cu vârsta de peste 21 de
ani - în primii 3 ani de conducere, atât
cât înseamnă diferenţa de vârstă de
la 18 la 21 de ani - nu este mai mic
decât numărul accidentelor provocate
de tinerii care, conform vechii legislaţii,
au obţinut permisul de conducere la
vârsta de 18 ani.

Referitor la şoferii de vârsta a treia,
la limita de 65 de ani impusă de
OMT/MS nr. 1.391/2013, se poate spu -
ne doar că problema capacităţii pro fe -
sio nale a acestor conducători auto nu

stă în limita de 65 de ani, ci în ca pa ci -
tatea medicilor şi psihologilor de a
evalua potenţialul real al aces to ra.

Programe speciale de pregătire în
cadrul şcolilor de şoferi, a centrelor
de pregătire profesională, un program
de monitorizare a comportamentului
în trafic, programe de formare şi con -
so lidare a comportamentelor pozitive
de trafic, iată doar câteva soluţii pentru
integrarea eficientă şi scăderea fac -
to rilor de risc în cazul tinerilor cu vârsta
de 18 ani care vor să efectueze trans -
por turi de marfă.

Examene medicale şi psihologice
periodice la 6 luni - iată o soluţie şi
pentru conducătorii auto cu vârsta
peste 65 de ani care vor să profeseze
în continuare.

Soluţii există, important este să
reuşim să credem că se poate, să
acceptăm că, indiferent dacă sunt
„prea tineri sau prea bătrâni”, con du -
că torii auto trebuie să fie bine pregătiţi
profesional, corect evaluaţi medical şi
psihologic şi, mai ales, să nu uităm
că fiecare are vârsta pe care o simte.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575

PUBLICITATE
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A șa cum ne-a obișnuit, minis trul
Transporturilor, Dan Cos tes -
cu, vizitează șantierele imediat

ce constructorii încep o cât de mică
mișcare. Astfel, la câteva zile de la
debutul organizării de şantier pentru
re facerea celor 200 de metri între
Săliște și Cunța, pe Orăștie - Sibiu,
ministrul Costescu s-a deplasat, în 28
aprilie, să vadă cum s-a mobilizat
CNADNR, care execută în regie pro -
prie lucrarea. Au fost aduse utilajele,
specialiștii și echipele de muncitori, iar
primele operațiuni executate au fost de
drenare şi scurgere a apei. Ur mă toa -
rele etape sunt terasarea și drenarea
cu piatră brută, consolidarea și stabili -
za rea terenului, reconstrucția corectă
în conformitate cu proiectul inițial apro -
bat, realizarea lucrărilor de drenaj și
colectare a apelor la su prafață.

„Proiectul pentru cei 200 m dintre
Săliște și Cunța a fost unul deosebit,
deoarece provocarea proiectantului a
fost să pună în comun soluțiile sale
cu soluțiile inițiale ale autostrăzii, pen -
tru a putea funcționa împreună. A reu -
șit această fază, ne-am stabilizat la o
soluție și a început deja și implemen -
ta rea ei”, a afirmat ministrul Transpor -
tu rilor. „Acesta este un examen atât
pen tru șefii de proiect, pentru regio -
na lele care concură la acest proiect,
cât și pentru companie la nivel central,
acolo unde este unitatea specială
pentru implementare”, a adăugat Dan
Costescu. 

Era și timpul să înceapă lucrările,
de oarece au trecut opt luni de la de -
mo lare. Ministrul insistă că în septem -
brie se va putea circula pe tronsonul
refăcut. 

Sibiu - Pitești, 
tot la stadiu de SF
Împreună cu o echipă de spe cia -

lişti din cadrul CNADNR, ministrul
Transporturilor a vizitat, înainte de
Paști, și amplasamentul viitoarei au -
to străzi Sibiu - Pitești, pentru a verifica
sta diul realizării studiilor de teren și
ava n sarea investigațiilor geotehnice
nece sare Studiului de Fezabilitate. „În
pre zent, se execută foraje pe Secţiu -
nea 1 Sibiu – Boiţa (15 km) şi Secţiu -
nea 5 Piteşti – Curtea de Argeş
(30 km). La execuţia lucrărilor, sunt
mo bi lizate 4 echipe la forajele geo -
teh nice cu echipament semimecanizat
şi 3 echipe la forajele geotehnice cu
echi pament mecanizat. Până astăzi,
au fost realizate 81 foraje, din 200
esti m ate, pe Secţiunea 1 Sibiu – Boiţa

După o iarnă blândă și o primăvară timpurie, mult așteptatele
tronsoane de autostradă înaintează timid, iar porțiunea demolată
din Lotul 3 Orăștie - Sibiu a intrat în lucru abia înainte de Paști.

Orăștie - Sibiu
se reface
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și 95 de foraje, din 349 estimate, pe
Sec ţiunea 5 Piteşti – Curtea de Argeş.
Fina lizarea forajelor, efectuarea tes -
te lor de laborator şi întocmirera studiu -
lui geotehnic pe Secţiunile 1 şi 5 au
ca termen de realizare luna iulie a
acestui an”, a precizat Dan Costescu. 

„După execuția forajelor şi sonda -
jelor pe fiecare secţiune în parte, se
vor face analize de laborator pentru
întoc mirea studiului geotehnic. Studiul
geo tehnic, studiile de trafic, hidrologic,
topo grafic, arheologic, de impact asu -
pra mediului, precum și analiza cost
- beneficiu vor sta la baza întocmiriii
studiului de fezabilitate. Avem nevoie
de o viteză mai mare, fără a renunța
însă la calitatea prelevărilor și la cali -
ta tea forajelor”, a declarat ministrul
Costescu.

Ogra - Câmpia Turzii,
la proiectare
La Autostrada Transilvania, pentru

tronsonul Ogra - Câmpia Turzii, de 37,2
km, CNADNR a anunțat, imediat după
Paști, semnarea ordinului de în ce pere
a lucrărilor la toate cele trei con tracte
de proiectare şi execuţie (FIDIC
Galben). Perioada de proiec ta re este
de 4 luni, iar cea de execuţie de 12
luni, astfel că șantierul va înce pe,
efectiv, în septembrie și va fi gata în
toamna lui 2017. Câștigătorii lici ta ției
lansate în 25 iunie 2014 au fost anunțați
în 27 ianuarie 2015, iar, de atunci, au
trecut un an și aproape 4 luni. 

Lotul 1 Ogra – Iernut, de 3,6 km,
va fi proiectat și construit de Asocierea
Geiger Transilvania SRL – Wilhelm
Geiger GmbH & Co.KG, pentru
55.782.941,89 lei, fără TVA; Lotul 2
Ier nut – Chetani, de 17,9 km – de Aso -
cierea Astaldi SPA – Max Boegl Ro -

mania SRL – Astalrom SA – Con si -
trans SRL, pentru 437.630.890,05 lei,
fără TVA; Lotul 3 Chetani – Câmpia
Turzii, de 15,691 km – de Asocierea
S.C. Straco Grup S.R.L. – S.C. Spe -
cialist Consulting S.R.L. – S.C. Total
Road SRL, contractul având valoarea
de 279.744.271,56 lei, fără TVA.

Alți 18 km
din Autostrada
Transilvania
Totodată, CNADNR a semnat, cu

Asocierea Astaldi SPA - Max Boegl
Ro mania Srl - Astalrom SA - Con -
sitrans Srl, contractul de proiectare și
construire a 18 km din Autostrada
Transilvania. Este vorba despre Lotul
2, Iernut - Chețani, din sectiunea 2A:
Ogra - Câmpia Turzii. Contractul a
fost atribuit pentru 437.630.890,05 lei,
fără TVA. Sectiunea 2A este împărțită
în 3 loturi: Ogra – Iernut, km 0 - km
3+600; Iernut - Chețani, km 3+600 -
km 21+500; Chețani - Câmpia Turzii,
km 21+500 - km 37+191. Finanțarea
este asigurată 75% din fonduri eu ro -
pene, iar restul - de la Guvern.

Șantierele
înaintează timid
În ianuarie anul trecut, au fost

anun țați constructorii câștigători pentru
alți 56,5 km din Autostrada Transil va -
nia, însă lucrările sunt blocate din lipsa
avizelor de mediu. Ministrul Trans por -
turilor, Dan Costescu, a promis să le
deblocheze „în aprilie-mai”.

Alte porțiuni de autostradă, intrate
în lucru în toamna lui 2014, aveau ter -
men de finalizare primăvara acestui
an, dar sunt departe de a fi gata chiar
și la sfârșitul anului. Constatarea a

făcut-o directorul general al CNADNR,
în urmă cu două luni: „Tonsonul 3 al
A1 Gilău – Nădășelu, de 8,7 km, este
realizat peste 50% la nivel de corp de
autostradă, iar pasajele sunt în diferite
faze de execuţie. O problemă care
întârzie finalizarea este defrişarea unei
suprafeţe de pădure”, a precizat Ho -
mor. Valoarea lucrării este de
258.199.052,52 lei, iar perioada de
execuție, de 18 luni, avea ca termen
final luna aprilie 2016. Constructorul
este Asocierea SC Spedition UMB Srl
– SC Tehnostrade SRL.

Cătălin Homor a parcurs atunci
întreg Lotul 4 din Autostrada Sebeş –
Turda, de 16,3 km (între km 53+700
– km 70), care era construit 40%. Con -
trac tul, în valoare de 470.004.894,83
lei fără TVA, a fost semnat, în aprilie
2014, cu compania PORR Construct
– PORR Bau (Austria). „În ceea ce
priveşte Lotul 3, de 12,45 km (între
km 41+250 – km 53+700), unde sunt
foarte multe lucrări de artă, stadiul
lucrărilor este tot de 40%”, a precizat
șeful CNADNR. Lotul 3, în valoare de
420.511.921,44 lei fără TVA, este
construit de Asocierea Tirrena Scavi
SPA – Societa Italiana Per Condotte
D’Acqua SPA. Ordinul de începere a
lucrărilor a fost dat în 20 mai 2014, iar
termenul de finalizare, pentru ambele
loturi, a fost luna martie 2016. Inves -
tiţia este cofinanţată din bani europeni
(Fondul de Coeziune 85%), iar pentru
a nu se pierde banii din cauza întâr -
zi el ilor, lucrările au fost fazate. 

Plombe și badijonări
pe drumurile
naționale
Până la sfârșitul lunii mai,

CNADNR va „plomba și badijona” gă -
u rile și fisurile de pe drumurile națio -
na le încadrate la „Urgența I”, urmând
ca, până la 30 iunie, să fie reparate
pro vizoriu și cele de la „Urgența II”.
Că tălin Homor a anunțat că a alocat
„resurse financiare importante, atât
pentru întreținerea curentă, cât și pen -
tru întreținerea periodică”, preciza,
însă, suma. „Chiar dacă autostrăzile
sunt mai vizibile și așteptate de către
noi toți, CNADNR și-a propus, pentru
anul acesta, să îmbunătățească și re -
țeaua de drumuri naționale. Astfel, am
alocat resurse financiare importante,
atât pentru întreținerea curentă, cât și
pentru cea periodică. (...) Am mai
bugetat pentru întreţinerea a peste
1.000 de km de drumuri naţionale.
Acest lucru este îmbucurător, ţinând
cont de faptul că, anul trecut, am reușit
să efectuăm întreținere doar pentru
680 km”, a declarat Cătălin Homor.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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P arteneriatul dintre Uniunea
Na ţională a Transportatorilor
Ru tieri din România (UNTRR)

şi Uniunea Internaţională a Transpor -
tu rilor Rutiere (IRU) este cel care stă
în spatele organizării acestui eveni -
ment special. Cortina se va ridica pe
27 mai, în incinta complexului expozi -
ţio nal Romexpo, din Bucureşti. Pe du -
rata celor trei zile în care festivalul se
va desfăşura, până pe 29 mai, va
reuni cei mai mari producători de ca -
mi oane, semiremorci, vehicule comer -
ciale, dealerii de motociclete şi echipa -
mente, dar şi pasionaţii din aceste
domenii. T-Festival reprezintă o bună
platformă pentru noi colaborări şi opor -
tunităţi de afaceri între transportatori
şi clienţii acestora, producătorii de
camioane, precum şi furnizorii de
produse şi servicii care se adresează
industriei transporturilor, într-o atmos -
feră relaxantă. În cadrul locaţiei de la
Romexpo, vor fi amenajate mai multe
zone speciale: EXPO – unde se vor
regăsi alte tipuri de vehicule, precum
automobile speciale sau prototipuri de
la universităţi; MOTO - cu zona Chop -
per Academy - parteneri şi reprezen -
tan ţii moto ai festivalului; FUN – unde
participanţii se vor putea delecta cu
diverse activităţi sportive, KIDS şi food
court. Un moment important, care va
aduce atmosfera festivalului aproape
de publicul bucureştean, va fi parada
camioanelor şi motocicletelor ce se
va desfăşura pe traseul Romexpo -
Piaţa Unirii şi retur, programată pentru
sâmbătă, 28 mai, la ora 12.

Abordare artistică
nouă
Începând cu această ediţie, T-Fes -

tival înseamnă şi cel mai mare eveni -
ment de muzică cu trupe „tribute”
orga nizat în România. Pe 27 şi 28 mai

vor urca pe scena festivalului trupele
Bon Jovi Revival, Daylight, Skyfall,
Dookie, Pink Deluxe şi Kings of Ro -
deo, care vor interpreta cele mai îndră -
gite melodii ale unor artişti de talie
mondială: Bon Jovi, Coldplay, Adele,
Green Day şi King of Leon. „Tribute
band” înseamnă o formaţie care in -
ter pretează melodiile unei trupe ce le -
bre cât mai aproape de versiunea
origi nală. Toate trupele care vor ajun -
ge pe scena festivalului sunt din străi -
nătate, iar artiştii sunt look-alikes, adi -
că persoane care seamănă şi joacă
rolul membrilor trupelor originale. Şi
fac acest lucru într-un mod profe sio -
nist.

Anul trecut, T-Festival a avut loc
în Bucureşti, în 2014 în localitatea
Jucu, din judeţul Cluj, iar în 2013, pre -
mie ra festivalului s-a jucat la Târgu
Mureş.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

T-Festival se pregăteşte de o nouă ediţie, cea de a patra, la finalul
lunii mai. Evenimentul îşi propune să aducă multe surprize pentru
pasionaţii de camioane, motociclete şi muzică.

Se „coace” 
T-Festival 2016

Radu Dinescu, Secretar General UNTRR:
„Ne-am propus ca, an de an, să devenim un nume de referinţă în industria
transporturilor şi, mai ales, să aducem în atenţia tuturor T-Festival – un
festival unic în România. Credem cu tărie că întreaga industrie merită un
asemenea eveniment şi că doar împreună putem să ne dezvoltăm şi să venim
aproape de tot ceea ce înseamnă atât public larg, cât şi marea comunitate a
transportatorilor. Aşadar, continuăm succesul ediţiei de anul trecut a
Conferinţei Internaţionale, pe care o vom organiza în data de 27 mai 2016, cu
tema «Tendinţe globale şi provocări europene într-o lume în continuă
mişcare». La conferință vor fi prezenţi speakeri şi participanţi de nivel înalt
din Parlamentul European, Comisia Europeană, IRU, Comisia Eurasiei și din
asociaţiile transportatorilor. Pentru publicul larg, aducem o serie de concerte
tribute, cele mai frumoase camioane şi motociclete, dar şi ultimele noutăţi ale
producătorilor de camioane, care pot fi admirate în festival”.
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Sisteme 
IT&C



I novațiile în domeniul IT&C și-au
dovedit deja utilitatea și fia bi li ta -
tea. În cadrul mesei rotunde or -

gani zate, la finalul lunii aprilie, de către
revista Ziua Cargo, s-au tras câteva
semnale de alarmă legate de pro vo -
că rile aduse de dinamica acestui sec -
tor. La ora actuală, complexitatea infor -
mațiilor oferite de către sistemele IT
a devenit atât de mare, încât, pentru
utilizatori, devine imposibilă folosirea
integrală a acestora. Pe de altă parte,
însă, domeniul transporturilor este atât
de competitiv, încât nicio posibilitate
de optimizare nu trebuie neglijată...

Un alt aspect care trebuie tratat
cu mare grijă este cel al transparenței
operaționale. Practic, toate aceste
sisteme IT și interconectarea tot mai
fa cilă dintre ele duc piața transpor tu -
ri lor la un alt nivel. Clienții pot vedea,
astăzi, poziția camioanelor în care se
află marfa lor, cu acordul transpor ta -
to rilor; mâine... Complexitatea informa -
țiilor puse la dispoziția clienților ar pu -
tea crește, și nu numai ca o facilitate
(bonus) oferită de către transportator.

Și, bineînțeles, mai trebuie avut în
vedere un aspect – aplicațiile de ultimă
ge nerație IT&C promovează, în ge -

ne ral, automatizarea proceselor, iar
acest lucru riscă să acutizeze stresul
și tensiunile din interiorul firmelor de
transport. Diminuarea într-un prea
mare grad a contactului uman, mai
ales atunci când vine vorba despre
șoferi, poate avea efecte negative.

Complexitatea
informațiilor,
în creștere
Furnizorii de sisteme IT s-au lansat

într-o cursă a ofertelor, iar pentru
trans portatori devine tot mai dificil să
aleagă.

„Segmentul acesta seamănă foar -
te mult cu cel al telefoanelor mobile.
Dacă marii producători de telefoane
nu ar veni an de an cu lucruri noi, care
să surprindă clientul, piața lor ar avea
mult de suferit. Monitorizarea para -
me trilor de funcționare, presiunea în
pneuri, evaluarea stilului de con du -
cere, oferirea de sfaturi către șofer în
timp real... sistemele IT devin tot mai
complexe”, a arătat Andrei Gartner,
FleetBoard Sales Manager Trucks.

Trebuie avut în vedere faptul că o
mai mare complexitate înseamnă, în

ge neral, mai multe oportunități pentru
afacerea de transport.

„În timp, ca răspuns la solicitările
pieței, soluția pe care o oferim s-a
dez voltat, informațiile oferite au de ve -

Soluțiile IT își continuă expansiunea în domeniul transporturilor,
două întrebări devenind extrem de importante pentru fiecare firmă
în parte: cât de departe ar trebui să mergem cu automatizarea
activităților și în ce măsură organizația utilizează la maximum
potențialul aplicațiilor IT existente?
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Manual, automat...
sau semiautomat

Ionuț Varga,
IT manager

Internațional Lazăr
Company:

„Indiferent de poziția în care te
găsești, pot fi identificate
potențiale optimizări. Investițiile în
zona IT nu pot fi oprite.”



nit tot mai complexe, iar nivelul de
acu ratețe este foarte ridicat”, a com -
pletat Daniel Costin, senior sales
manager WebEye.

La achiziționarea sistemelor IT,
firmele de transport ar trebui să își
analizeze cu grijă structura orga ni za -
țională, pentru a se asigura că inves -
tiția aduce o creștere reală de produc -
ti vitate.

„Toate sistemele IT oferă informații
complexe; diferența apare în modul
de prelucrare și gestionare a acestora.
Transportatorul poate decide ce in -
for mații dorește să utilizeze și sub
ce formă să îi fie livrate. Noi
credem că, în acest caz, cea
mai bună abor dare este una
de tip «se mi automat», pen -
tru a nu di mi nua prea mult
inter ac țiu nile umane.
Relația dintre dispeceri
și șoferi este foarte
importantă”, a ex -

plicat Ionuț Var ga, IT manager Inter -
național Lazăr Company.

Odată implementat produsul co -
rect, beneficiile pot fi impresionante.

Interconectare
Conectivitatea pare să fie viitorul.

Astfel, soluția IT finală devine un mare
puzzle în care numeroase piese se
prind între ele.

„Avantajul sistemelor dezvoltate
de producătorii de vehicule constă în
accesul la informații, în special pe
partea de diagnoză și service, la care
un dezvoltator terț nu va putea avea
ac ces. În plus, FleetBoard poate inter -
fa ța cu un eventual alt soft pe care
trans portatorul ar dori să îl utilizeze.
Ast fel, firma de transport poate avea
informațiile într-un singur format pentru
întreaga flotă, beneficiind, totodată,
de avantajele sistemelor telematice
dez voltate de producătorii de vehi -
cu le”, a arătat Andrei Gartner,
FleetBoard Sales Manager
Trucks.

Utilizarea unui „inte gra -
tor” poate aduce a van taje,
in clusiv în ceea ce pri -
veș te vizualizarea in -
for ma țiilor dorite, în
for ma dorită de
trans  portator.

„Pentru că avem o flotă multi-
brand, am decis să apelăm la un
singur furnizor pentru moni to ri -
za rea acesteia. Astfel, de par -
ta mentul monitorizare, dar,
mai ales, dispecerii pot
lucra mai ușor, fără a fi
ne voie să acceseze
mai multe programe.
Au o singură hartă,
unde pot fi vi zua -

Andrei Gartner,
FleetBoard Sales
Manager Trucks:

„Dacă, la început, a fost foarte
greu să explicăm pieței avantajele
sistemelor telematice și cum
funcționează acestea, astăzi s-a
ajuns în extrema opusă.
Transportatorii știu exact ce își
doresc. Răspunsul nostru a fost
să trecem de la un produs de nișă,
la unul de volum – toate
camioanele noastre sunt dotate
standard cu FleetBoard și sunt
însoțite de programul de driver
training.”
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li zate toate camioanele, și pot accesa
toate informațiile, inclusiv timpii de
con ducere pe care îi mai pot efectua
șoferii. Accesul direct la informații este
foarte util pentru dispeceri. Se evită,
de exemplu, acele telefoane pe care
trebuie să le dea șoferilor și dispar
sus pi ciunile privind corectitudinea da -
te lor oferite de către aceștia. În plus,
fur nizorul pe care l-am ales a dat curs
solicitărilor noastre, oferind un soft cu
in formațiile cerute”, a arătat Dan Nicu -
lescu, director comercial Dianthus.

Furnizori și parteneri
Identificarea și eliminarea pier de -

ri lor reprezintă o prioritate pentru
trans portatori, iar instrumentele IT re -
prezintă un sprijin esențial.

„Informațiile oferite de către in stru -
mentele IT ne ajută să identificăm
zonele unde există potențial de redu -
ce re a costurilor și, astfel, putem de -
veni mai competitivi. Instrumentele IT
ajută fiecare angajat să își facă munca
mai bine”, a spus Dan Niculescu,
direc tor comercial Dianthus.

Viitorul va crește și mai mult im -
por tanța produselor IT, iar parte ne ria -
te le dintre furnizorii acestora și trans -
por tatori se vor întări.

„Sistemul evoluează într-o dina -
mi că tot mai accelerată. Într-un viitor
apropiat, vor fi monitorizate de la dis -
tanță inclusiv erorile înregistrate în
computerul de bord al mașinii. Astfel,
vom putea comunica clientului nevoia
de a accesa un service înainte ca de -
fec țiunea să se producă. Această a -
bor dare proactivă, în care sunt impli -
ca te toate părțile (sistem telematic,
trans portator, service), va duce la di -
minuarea costurilor și a timpilor de
imo bilizare a vehiculelor și, totodată,

va scădea riscul defecțiunilor în timpul
mer sului. Această parte de monitoriza -
re a parametrilor tehnici ar putea fi
preluată de către producătorii de ve -
hi cule, degrevând, astfel, volumul de
muncă al transportatorului, care, la
rândul lui, să poată avea acces la
aces te informații”, a explicat Andrei
Gart ner, FleetBoard Sales Manager
Trucks.

Nu trebuie neglijate nici avantajele
ce pot apărea în relația cu clienții de
transport.

„Accesul clienților la informațiile
legate de desfășurarea cursei aduce
avan taje importante și, totodată, re -
du ce timpii pierduți cu telefoane date
trans portatorului”, a spus Cristi Oanță,
manager logistică Timac Agro.

Transparență 
la un alt nivel
Intrăm într-o nouă eră, în care

trans parența și precizia ating un nivel
fără precedent.

„Putem să oferim informații foarte
utile, prin prelucrarea tuturor datelor
dis po nibile - putem inclusiv să esti -
măm durata până la descărcare, încă
de la preluarea cursei. Astfel, dispe -
ce rii pot comunica clientului, cu mare
acuratețe, programul respectivei curse
și, totodată, timpii de conducere ai șo -
fe rilor vor fi utilizați optim.

Bineînțeles, estimările se ajus tea -
ză permanent, pe măsură ce se de -
ru lează cursa, iar dispecerii primesc
alarme în cazul în care apar modificări
față de timpii estimați inițial. Astfel, cli -
en ții pot fi notificați din timp asupra
even tualelor modificări privind ora de
ajun gere la destinație. Toate aceste
infor mații sunt oferite de program, fără

a mai fi nevoie să suni șoferul și să
con firmi permanent cu acesta dacă
pro gramul cursei va fi respectat.

Beneficiarul poate, la rândul lui,
să primească un cod, o dată cu încăr -
ca rea mărfii, și, pe o platformă web,
pri mește toate informațiile legate de
modul în care de desfășoară cursa”,
a explicat Ștefan Nedeluș, director ge -
ne ral WindSoft. 

Transparența operațională poate
de veni un factor important de întărire
a relației cu clienții. „Orice aplicație ar
trebui să aibă două direcții – clientul
tău și clientul clientului tău. Pentru cli -
enții de transport, este importantă po -
ziția camionului (hartă sau alertă pe
e-mail). Dacă primesc din timp infor -
ma ția că un camion nu va ajunge la
timp, pot căuta o altă soluție. Crește -
rea transparenței dintre transportator
și client poate deveni un factor de fi -
de lizare”, a arătat Cristi Oanță, mana -
ger logistică Timac Agro. 

Astăzi, tehnologia oferă trans mi te -
rea facilă a informațiilor. „Putem crea
oricâte subconturi, astfel încât să o -
ferim acces clienților transportatorilor
la informații. Sigur, acest lucru se rea -
lizează pe baza unui acord între trans -
portator și clientul lui”, a spus Daniel
Cos tin, senior sales manager WebEye.

Viitorul ar putea împinge lucrurile
mult mai departe, iar clienții ar putea
solicita transportatorilor informații mult
mai complexe. Este, oare, piața pre -
gă tită pentru un asemenea grad de
transparență?

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Cristi Oanță, manager
logistică Timac Agro:

„Transportatorii s-au obișnuit să
facă hunting și nu farming. Ar fi
extraordinar dacă operatorii de
transport ar găsi soluții de
optimizare logistică pentru clienții
lor.”

Ștefan Nedeluș,
director general

WindSoft:
„Optimizarea fluxurilor
operaționale, monitorizarea
fiecărui contract, a fiecărui proiect
și cursă în parte reprezintă
maximul care poate fi obținut cu
ajutorul instrumentelor IT, pe
partea operațională. Totodată,
costurile cu mentenanța pot fi
foarte bine previzionate și pot fi
eliminate pierderile.”

George Badea,
Schmitz Romania:

„Toată lumea ar trebui să se teamă
de «fenomenul Uber», care
reprezintă un exemplu elocvent
despre cum se poate dezvolta o
afacere în paralel cu activitatea
clasică. Fiecare transportator
trebuie să se asigure că nu ratează
oportunități.”
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W ebEye dezvoltă soluții desti -
na te transportatorilor rutieri,
care generează  reducerea

cos turilor operaționale, iar una dintre
cele mai noi astfel de soluții este
WebEye Connect.

O dată cu răspândirea masivă a
mo dulelor de telematică, la ora actua -
lă, comunicarea a devenit mai ușoară.
În prezent, din 10 vehicule, doar unul
nu dispune de un sistem de tele ma -
ti că. Astfel, nu numai organizarea ac -
ti vității de transport a devenit mai efi -
cientă, dar posibilitățile de comunicare
s-au diversificat.

Comunicare
și siguranță
Printre serviciile furnizate de

WebEye, se regăsește, de mai mult
timp, funcția Messenger, care permite
co  municarea între dispecer și șofer, cu
me saje text libere, existând şi posi bi -
li ta tea de a utiliza câmpuri predefinite,
pre cum status comandă de transport,
di fe rite costuri pe parcursul execuţiei,
ali mentări cu combustibil, ataşare sau
de taşare semiremorcă (container). Șo -
ferii au posibilitatea să trimită spre
cen trală informații despre activitatea
lor recentă, ceea ce scurtează timpul
alo cat pentru activitățile administrative.
Această soluție oferea o economie
sem nificativă față de serviciile de tele -
fo nie tradiționale.

Versiunea extinsă, Messenger
Plus, permite comunicarea șoferi –
dis peceri, precum și între șoferi, dar
și comunicarea șoferilor cu familiile
lor. O aplicație extrem de utilă, mai
ales pentru șoferii care călătoresc în
străinătate și sunt plecați de acasă
pentru perioade mai lungi. Se scutesc,
astfel, costuri semnificative, care ar fi

fost angrenate prin apelurile clasice
pe mobil. În plus, aceasta oferă o co -
mu nicare instantanee, fără obstacole
de telecomunicații, și se face în condiții
de siguranță pentru șoferi.

Connect(are)
cu unitatea 
centrală WebEye
WebEye face, acum, încă un pas

pen tru simplificarea dialogului dintre
diferiții actori ai actului de transport,
dez voltând noul serviciu WebEye
Con nect. Aplicația este disponibilă pe
dis po zitive cu sistem de operare
Android, permițând părților interesate
de acti vitatea de transport să ac -
ceseze și prin telefonul mobil interfața
WebEye Connect, nemaifiind nevoie
de a chiziția unui dispozitiv de co mu -
ni care.

Aplicația se conectează prin blue -
tooth la unitatea centrală WebEye a
autovehiculului, ceea ce permite co -
mu nicarea cu costuri fixe, care sunt
re duse. Cu ajutorul acesteia, este po -
si bilă și comunicarea între șoferi și
dis peceri, prin mesaje scurte, pe teme
privind activitățile de transport.

Pentru a putea folosi aplicația, este
nevoie, desigur, de un dispozitiv blue -
tooth, care se conectează la unitatea
cen  trala WebEye. Aplicatia WebEye
Con nect se poate descărca gratuit de
pe Google Play. 

O dată cu extinderea acestui
dome niu de comunicare, scopul com -
pa niei WebEye este să reducă în con -
tinua re costurile și să mărească con -
 fortul tuturor participanților în do me niul
transporturilor și distribuției.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

WebEye Connect
Telematică pentru
economie
Funcționarea eficientă a
lanțului de aprovizionare se
bazează pe comunicare. Fluxul
lin al informațiilor permite
evidența zilnică a stocului,
planificarea optimă a
distribuției, practic, a întregii
logistici și a activității de
transport marfă. Cu toate
acestea, comunicarea în timp
real generează costuri
suplimentare, mai ales prin
taxele plătite furnizorului de
telecomunicații.



........................................................................................................................................................ mai 201646

G
H

ID
 D

E
 R

E
D

U
C

E
R

E
 A

 C
O

S
T

U
R

IL
O

R F ie că este utilizat în cabină sau
este folosit ca echipament mo -
bil, DispoPilot.guide ușurează

munca șoferilor, eficientizând pro ce -
se le legate de transport și comenzi. 

Comunicare.
Logistică. Navigație. 
Noul DispoPilot.guide reprezintă

un instrumentul modern dedicat șofe -
rilor. Atunci când se află la drum sau
la client, acesta le oferă condițiile idea -
le pentru procesarea optimă a comen -
zi lor, asigură comunicarea perfor man -
tă cu dispeceratul, folosind sistemul de
navigație pentru camioane de la
TomTom. DispoPilot.guide este echi -
pat cu un ecran de 7 inch, o cameră
foto de 5 megapixeli și poate fi operat
intuitiv, ușurând munca șoferilor. 

Beneficiile nete oferite de noul
DispoPilot.guide sunt procesarea efi -
cien tă a comenzilor, comunicare sim -
plă prin mesaje text, management al
documentelor, cameră foto de 5 me -
ga pixeli, sistem de navigație pentru
ca mioane, Harta Europei actualizată
gra tuit, trafic live inclus pentru 36 de
luni.

Muncă și relaxare
O nouă aplicație dezvoltată de

Merce des-Benz este FleetBoard
Driver.app, un ghid practic și informativ
în orele de muncă și de relaxare.

FleetBoard Driver.app a fost con -
ce pută conform cerințelor șoferilor de
camion. Pentru prima dată, aplicația
permite șoferilor accesul direct la
datele lor din serviciile „Înregistrarea
tim pului” şi „Analiza performanței”.
Acest lucru motivează șoferii și le mă -
reș te și mai mult responsabilitatea per -
so nală. Pe lângă o prezentare de
ansam blu a datelor FleetBoard cu ren -
te, aplicația oferă și alte funcționalități

utile pentru locul muncă, pentru co mu -
nicare și antrenor de fitness. Aceasta
face din FleetBoard Diver.app ghidul
ideal în cabina șoferului, la îndemână,
după orele de muncă. 

Driver.app există în 24 de limbi şi
este disponibilă gratuit pentru des că -
rcare în Google Play Store din 29 de
state. 

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Noutăți de la FleetBoard
Noul DispoPilot.guide și aplicația pentru Android FleetBoard
Driver.app sunt cele mai recente aplicații smart dezvoltate de
Daimler.

Cu ajutorul serviciului
„Înregistrarea timpului”, șoferii au
acces la vizualizarea orelor de
conducere și de odihnă, zilnice și
săptămânale. Pentru a-și optimiza
activitatea proprie, șoferul poate
utiliza o funcție memento și poate
seta o alarmă separată, care să îl
avertizeze optic și acustic.

Serviciul „Analiza performanței” îl
informează pe șofer la intervale
regulate cu privire la calitatea
stilului de conducere.

„Antrenorul de fitness” îl
motivează pe șofer să aibă grijă de
sănătatea sa. Permite descărcarea
unor filme video cu exerciții de
tonifiere a mușchilor și permite
șoferilor de camion să se mențină
în formă în timpul pauzelor.

Funcția „Comunitatea mea”
permite șoferului să creeze un
profil individual, să adauge colegi
și prieteni și să interacționeze și
să comunice pe scară globală.
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S istemul telematic Optifleet ofe -
ră patru module diferite de ve -
rificare și niveluri de utilizare,

care pot fi activate în orice combinație
necesară clientului.

Modulul „Map” presupune geo lo -
ca lizarea camionului pe hartă, precum
și geofencing. „Check” este cel mai
de taliat și cel mai matematic dintre
toate cele patru, fiind vorba efectiv de
numere, performanță și parametri de
utilizare a vehiculului. „Drive” se ocupă
cu informații despre timpii de con du -
ce re și odihnă ai șoferilor, oferind inclu -
siv posibilitatea descărcării de la dis -
tan ță a datelor din tahograf și a celor
stocate pe carduri. Modulul „Link”,
oferă posibilitatea comunicării între
cal culatorul de la bază și vehicul; se
pot trimite mesaje, puncte de încăr ca -
re sau chiar întregi trasee, de la punc -
tul de încărcare la cel de descărcare.

Acces de oriunde
Optifleet se accesează prin inter -

me diul unui portal web, în browserul
de internet, ceea ce înseamnă că ac -
ce sul este facil și de pe smartphone
sau tabletă, fără să fie nevoie de apli -

cații sau software special. Accesul se
realizează pe bază de user și parolă,
fiind disponibile trei tipuri de conturi:
cel de utilizator (rapoarte și pozi țio na -
re), cel de administrare (poate împărți

flota la dispeceri-utilizatori, poate crea
conturi noi de utilizatori din cadrul fir -
mei, poate aloca vehicule și șoferi uti -
li za torilor, dar nu are acces la rapoar -
te) și „client tracking account”, care
se dă la cerere și prin care clientul fir -
mei de transport poate să vadă unde
e marfa, când ajunge etc.

Toate autovehiculele Renault Trucks
Euro 6 din gamele Distanţe lungi, Con -
strucţii grele şi Construcţii DTI 11 & DTI
13 sunt preechipate cu Opti fleet ca
dotare de serie. Modulele Map, Check,
Drive sunt pregătite pen tru utilizare fără
alte costuri de echi pare.

Tariful pentru utilizarea Optifleet
este de 15 euro plus TVA lunar, per
mo dul, per vehicul, cost fix, indiferent
de traficul de date sau de cantitatea
de informații din cadrul rapoartelor ge -
ne rate. Datele se stochează ca infor -
ma ții generale pe serverele Optifleet
pâ nă la un an de zile sau în unele
caz uri chiar și mai mult. Partea de tra -
see efectuate și reprezentarea grafică
se păstrează numai trei luni, din cauza
cantității mult prea mari de informații. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Renault Trucks Optifleet
Un instrument complex
Renault Trucks oferă operatorilor vehiculelor sale un instrument
telematic de natură să vină în sprijinul transportatorilor în fiecare
etapă a activității lor de zi cu zi. Parte integrantă a programului
Optifuel Solutions, Optifleet poate fi, în același timp, un sistem de
management al flotei, cât și unul de management al
transporturilor.

Optifleet Check
- Monitorizarea de la distanţă a datelor tehnice ale fiecărui vehicul şi ale

fiecărui şofer: consumul de carburant, consumul în zona verde, procentul
de timp la ralanti, numărul de acţionări ale pedalei de frână etc.

- Alertă cu privire la variaţiile importante ale nivelului de combustibil din
rezervor.

- Editarea bilanţului de mediu (dioxid de carbon, NOx etc).

Optifleet Link
- Comunicarea prin e-mail cu şoferii.
- Consultarea timpilor de activitate şi a jurnalului autovehiculului din cabină.

Optifleet Drive
- Monitorizarea în timp real a timpului de conducere şi de odihnă, conform

reglementărilor (reglementarea europeană 561/2006).
- Programarea şi descărcarea la distanţă a datelor din memoria tahografului

şi a cardului şoferului.

Optifleet Map
- Localizarea autovehiculelor în timp real: viteza autovehiculului, locul,

direcţia, numele conducătorului auto şi starea cardului acestuia.
- Analizarea istoricului de parcurs al autovehiculelor.
- Optimizarea traseelor pentru evitarea kilometrilor suplimentari.
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E voluția LTE şi standardizarea
5G au dus la dezvoltarea co -
mu nicațiilor vehicul-vehicul, fo -

lo sind reţelele mobile, şi, în acelaşi
timp, la minimizarea riscului de impre -
vi zibilitate şi latenţă. „Discutăm de
ceva timp despre introducerea comu -
ni caţiilor între vehicul-vehicul şi ve hi -
cul-infrastructură iar acum aceasta
chiar se realizează”, spune Håkan
Schildt, Director Strategy and Busi -
ness Development al diviziei Scania
Connected Services & Solutions. 

Comunicare fiabilă
prin rețelele mobile
Scania a iniţiat conceptul de mers

în convoi pentru camioane cu semi -

re morcă și, astfel, se reduce rezistența
vântului şi consumul de carburant. În
prezent, legislaţia permite mersul ca -
mi oanelor în coloană, la o distanţă de
si guranţă unul de altul, vehiculele folo -
sind sisteme comune, precum radarul
şi autopilotul. Cu toate acestea, o dis -
tan ţă şi mai mică între vehicule –
pentru o reducere şi mai mare a con -
su mu lui de carburant – necesită co -
municaţii vehicul-vehicul şi sisteme
de control interconectate. Cercetarea
realizată de Ericsson şi Scania a de -
monstrat că acum pot fi stabilite co -
mu nicaţii fiabile folosind reţelele 4G
şi, în viitor, 5G. Într-o perspectivă mai
largă, comunicaţiile între vehicul-infra -
struc tură sunt o iniţiere pentru mersul
în convoi la nivelul întregului sistem,

în plănuirea şi organizarea formaţiilor
şi despărţirea convoaielor, în funcţie
de rută şi de program. Camioanele
pot, astfel, să se alăture sau să pără -
seas că plutoanele într-o manieră si -
gură. „Suntem convinşi că aceste tipuri
de comunicații, vehicul-vehicul, vor fi
implementate de toate tipurile de
operatori de transport, datorită bene -
fi ciilor imense pe care le aduc. Având
în vedere numărul ridicat de pasageri
şi cheltuielile de transport, comuni ca -
ţi ile pot contribui la o eficienţă logistică
ri dicată şi la reducerea impactului asu -
pra mediului”, spune Claes Herlitz, di -
rector Automotive la Ericsson.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Scania şi Ericsson
îşi unesc forţele
La Congresul Mobile World din Barcelona, Ericsson şi Scania au
anunţat cercetările pe care le fac împreună pentru accelerarea
procesului de conectivitate a vehiculelor comerciale şi a
infrastructurii. Ambele companii sunt convinse că evoluţia
tehnologiilor de comunicare şi implementarea reţelelor 5G vor
facilita transporturile de persoane şi de marfă.
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nea în anvelope, funcționarea
sistemului de frânare, nivelul

de uzură al plăcuțelor de frână sunt
o parte dintre parametrii monitorizați
de către Cargobull Telematics, care
au rolul de a diminua costurile de între -
ți nere ale vehiculului și a minimiza ris -
cu rile legate de potențiale imobilizări
pe timpul curselor, din cauza defec -
țiu nilor tehnice.

Sunt aspecte la care transportatorii
sunt tot mai atenți, iar faptul că, acum,
Cargobull Telematics se poate integra
cu alte sisteme telematice (dezvoltate
de către constructorii de camioane)
re prezintă un ajutor în plus în utilizarea
acestei soluții.

Siguranță
și transparență
Pe de altă parte, însă, Schmitz

Cargo bull a avut în vedere o soluție
care să aducă mai mult decât diminu -
a rea costurilor operaționale.

Punând marfa în centrul atenției,
Cargobull Telematics reprezintă un

su port important în creșterea calității
ser viciului de transport și, totodată,
oferă soluții pe partea de siguranță
(amin tim aici senzorul de cuplare
tractor).

Un exemplu elocvent de creștere
a nivelului de comunicare între trans -
por tator și client este cel al transpor -
tu lui frigorific, unde Cargobull Telema -
tics oferă date legate de temperatură,
date funcționare agregat, senzor des -

chi dere ușă spate, senzor umiditate
pentru semiremorca frigorifica. Astfel,
ope ratorul de transport poate oferi
bene ficiarului date complete și, even -
tual, în timp real despre condițiile în
care marfa este transportată. Garan -
ta rea calității serviciului de transport
capătă, astfel, noi dimensiuni.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Cargobull Telematics
pentru monitorizarea
mărfii
Soluția telematică dezvoltată de Schmitz Cargobull are potențialul
de a întări relația dintre transportator și client, garantând un nivel
ridicat de transparență în ceea ce privește marfa, pe timpul
transportului.

Caracteristici
Cargobull Telematics:
- localizare semiremorcă;
- baterie încălzită, autonomie de
până la 6 săptămâni fără cuplare la
tractor;
- hardware din materiale premium
realizat împreună cu Bosh – made
in Germany;
- monitorizare online pentru
parametrii de funcționare ai
semiremorcii: număr de km, gradul
de încărcare, presiune anvelope,
funcționare sistem de frânare,
uzură plăcuțe de frână,
temperatură interioară, nivel de
combustibil, deschidere/închidere
uși spate;
- informații privind cuplarea la
capul tractor;
- sistemul Cargobull Telematics
este integrat cu sistemul
Fleetboard și, în scurt timp, se va
definitiva integrarea cu Dynafleet.

Avantaje Cargobull Telematics:
- procesarea mai rapidă a unei comenzi de transport;
- optimizarea traseelor;
- control mai bun al timpilor de livrare;
- sistem premium cu grad de eșec sub 1%, evitarea imobilizării în service a
semiremorcii;
- atingerea unui grad de uzură uniform pe întreaga flotă de semiremorci;
- evitarea costurilor neprevăzute, datorită preîntâmpinării situațiilor de pană,
prin monitorizarea parametrilor de funcționare;
- posibilitate reglare temperatură interioară la semiremorca frigorifică, de la
distanță;
- evitarea situațiilor în care o marfă este direcționată către o destinație
greșită;
- mărirea gradului de securitate – echipament de transport și marfă;
- monitorizarea subcontractorilor;
- planificarea utilizării șoferilor.
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C u Telematics Gateway, uni ta -
tea de comunicaţii inteligentă
de la Volvo Trucks, compute -

rul de bord al camionului și baza cen -
trală schimbă, în permanență, infor ma -
ții între ele. Acest flux bilateral de
infor mații ajută la conectarea motorului
şi a cutiei de viteze, care devin mai
inteli gente şi mai puternice. Astfel,
sen zorii pot detecta în mod inteligent
starea componentelor, pe care o trans -
mit apoi la centrele de service. Toto -
da tă, vehiculul este conectat la servicii
Volvo Trucks, precum Dynafleet, pen -
tru ca autocamionul şi activităţile trans -
por tatorilor să ruleze mai inteligent,
mai sigur şi mai eficient.

Mai multă eficiență
Centrele de service pot suprave -

ghea atent autocamioanele, în timp
ce sunt pe şosea, monitorizându-le
de la distanţă. Atunci când centrele
de reparaţii şi întreţinere cunosc starea
autocamionului, ele pot fi mai eficiente,
oferind o planificare mai bună în ceea
ce priveşte momentele în care sunt
ne cesare lucrările de service, durata
şi piesele necesare.

De aceea, un „autocamion conec -
tat” oferă posibilitatea unei intervenţii
rutiere mai inteligente, în situaţia
nefericită în care este nevoie de acest
lucru. Șoferul trebuie doar să ac ți o -
ne ze butonul VAS de pe autocamionul
Volvo FH sau Volvo FM pe care îl con -
du ce, pentru a fi conectat automat la
Volvo Action Service. 

De asemenea, este disponibil un
ser viciu inteligent de „Funcţii online”,
care permite centrelor de service să
actualizeze de la distanţă anumite ca -
racteristici ale autocamionului. În viitor,
vor fi posibile şi mai multe astfel de
ac tualizări, de exemplu, la schimbarea
pro gramului pentru trepte de viteză
din I-Shift.

Dar și clienții își pot monitoriza ca -
mi oanele în mod direct, având posibi -
li tatea de a-şi supraveghea întregul parc
auto, deoarece unitatea Telema tics
Gateway trimite date către Dyna fleet.
Astfel, utilizatorii pot monitoriza totul,
de la localizarea şi poziţia auto ca -
mionului, până la eficienţa con su mului
de combustibil obținut de şofer şi la
datele înregistrate de către taho graf. În
plus, sistemul oferă o moda li tate sigură
şi ieftină de comunicare cu şoferii.

Nu mai este, deja, SF
În contextul unor evoluții teh no lo -

gice în continuă mișcare, Volvo Trucks
a identificat patru importante tendințe
ale viitorului, care nu sunt foarte de -
parte de a se concretiza practic. 

În domeniul serviciilor inteligente,
în plus faţă de anunțarea defec ţiu ni -
lor, fabricanţii de camioane vor fi ca -
pa bili, în câţiva ani, să înţeleagă de
ce anume apar aceste defecţiuni - îna -
inte ca acestea să se ivească. Ve hi -
cu lul va fi capabil, de asemenea, să
recti fice singur defecţiunile minore şi
să emită o alertă, precum şi să-şi pro -
gra meze singur vizita la service înainte
de apariţia unei probeme.

În al doilea rând, în viitor, între ţi -
ne rea camionului va implica mult mai

pu ţină muncă administrativă pentru o
fir mă de transport sau pentru un atelier
ser vice, deoarece camionul va fi capa -
bil să se ocupe singur de multe dintre
aceste aspecte, cum ar fi amintita
programare la service şi descărcarea
şi actualizarea software-ului de bord. 

Tot într-un viitor nu foarte înde păr -
tat, toate produsele din jurul nostru,
cum ar fi ceasurile de mână, jachetele
sau căştile de protecţie pentru biciclişti
sau motociclişti, vor fi capabile să co -
mu nice direct între ele, atâta timp cât
acest lucru asigură un plus de valoare.
De exemplu, ceasurile de mână ale
viitorului nu vor indica numai timpul,
ci vor fi capabile să monitorizeze pul -
sul şoferului şi să emită o alertă, ba
chiar să activeze pilotul automat în
cazul în care i se întâmplă ceva celui
de la volan.

În fine, va fi posibilă o per so na li zare
atentă a vehiculelor. Cu cât mai multe
informaţii primeşte producătorul de
camioane despre cine se află la volan
şi despre cine este proprietarul camio -
nu lui, cu atât mai uşor va fi să per so -
na lizeze un camion pentru se po trivi
cât mai bine stilului de con du cere şi
ce rinţelor specifice de trans port. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Volvo Trucks Telematics Gateway

Camioane
conectate
În prezent, circulă pe şoselele europene aproximativ 175.000 camioane
Volvo conectate online. Multe dintre ele pot deja să transmită informaţii
despre necesităţile lor de întreţinere sau de reparaţii. Dar acesta este
numai începutul. În următorii ani, camionul va fi capabil să îşi
monitorizeze starea în timp real, promovând servicii mai simple şi mai
rapide, care conduc la un grad mai mare de productivitate pentru şoferi,
pentru atelierele service şi pentru companiile de transport.
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DACHSER ÎN CREŞTERE

Dachser raportează o creştere
organică solidă pentru anul fiscal
2015: cifra de afaceri consolidată
s-a mărit cu 6,5% faţă de anul
trecut, ajungând la 5,64 miliarde
euro. La numărul transporturilor
de mărfuri, rata de creştere a fost
de 4,0%, acesta cumulând 78,1
milioane expediţii, iar tonajul a
crescut cu 5,2%, ajungând la 37,3
milioane tone. Factorii principali
care au contribuit la atingerea
performanţei au fost diviziile de
servicii de transporturi terestre
pentru produse industriale şi
pentru produse alimentare din
Europa. „Am cules roadele politicii
noastre de investiţii şi ale
strategiei de creştere pe termen

lung, pe care le implementăm
consecvent în întreaga companie.
Exporturile europene rămân
motorul nostru de creştere, la care
se adaugă soluţiile logistice
complete, care combină inteligent
transporturile terestre, aeriene şi
navale”, a declarat Bernhard
Simon, CEO al Dachser.

COCA-COLA A PREMIAT
CHEP 

CHEP, furnizor de soluţii de
reutilizare prin închiriere a
paleţilor, a fost desemnat
câştigător al premiului Corporate
Responsibility and Sustainability
Supplier Award 2015, oferit de
Coca-Cola Enterprises, pentru
activitatea companiei în direcţia
dezvoltării de lanţuri logistice
inovative şi sustenabile. Coca-
Cola Enterprises (CCE) a
evidenţiat realizările CHEP în
zona de sustenabilitate, precum şi
obţinerea nivelului Gold în 2015,
maxim în sistemul de analiză
EcoVadis, cea mai prestigioasă

agenţie europeană de evaluare a
furnizorilor de servicii. EcoVadis
examinează, anual, 20.000 de
furnizori din 150 de sectoare
economice, în peste 100 de ţări,
pe care îi clasifică după 21 de
criterii legate de mediu, practici
corecte de muncă, practici etice în
afaceri şi la nivelul lanţurilor de
distribuţie. David Cowell,
Vicepreşedinte Achiziţii, Coca-
Cola Enterprises, a declarat:
„CCE şi CHEP au creat,
împreună, un produs inovativ,
care ne sporeşte eficienţa, sub
forma unei platforme mobile, o
variantă pe rotile a sfertului de
palet din plastic”. CCE participă,
totodată, la programul Transport
Colaborativ, organizat de CHEP,
prin care clienţii şi partenerii
furnizorului logistic cooperează
pentru a se asigura că niciun
camion nu se întoarce gol în urma
unei livrări.

REZULTATE KUEHNE +
NAGEL

Tendinţa pozitivă din ultimele
două trimestre ale anului 2015
continuă şi în 2016, pentru Grupul
Kuehne + Nagel. Cifra de afaceri
netă a scăzut uşor, dar profitul
brut a crescut cu 6,4%, la 1.593
milioane CHF (franci elvetieni).
Rezultatul operational (EBITDA) a
crescut cu 11,2%, la 259 milioane
CHF (franci elvetieni), iar
încasările din această perioadă
s-au majorat cu 10,5%, până la
169 milioane CHF (franci
elveţieni), faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. În
sectorul transporturilor maritime,
grupul a reuşit să îşi extindă
volumul de transport containere
cu 6%, în timp ce piaţa
internaţională de transporturi
maritime a crescut doar cu
aproximativ 1%. În primele trei
luni ale anului 2016, cifra de
afaceri netă obţinută din transport
rutier a crescut cu 18,4% în
comparaţie cu anul trecut,
depăşind, astfel, în mod
semnificativ, creşterea pieţei. În
ceea ce priveşte logistica
contractuală, în primul trimestru al
anului 2016, s-au implementat
afaceri noi de importanţă

Compania FM Logistic a
extins platforma logistică din
Petreşti - Dâmboviţa cu o
nouă celulă, având o
suprafaţă de 10.000 mp.
Construcţia acestei celule a
început la 1 aprilie 2015,
primii paleţi fiind primiţi în
vara aceluiaşi an. Investiţia
se ridică la 5 milioane euro.
Platforma FM Logistic de
lângă autostrada A1
Bucureşti - Piteşti,
inaugurată în 2011, are, în
prezent, 4 celule de 30.000
mp şi poate fi extinsă până la
o capacitate maximă de
125.000 mp, conform
solicitărilor venite din partea
clienţilor şi planului de
dezvoltare FM Logistic. În
cadrul acestui depozit, sunt
deservite companii din
sectoarele retail şi FMCG,
firme cu o prezenţă vizibilă
în domeniul lor de activitate.
În prezent, FM Logistic oferă
clienţilor din România soluţii
logistice personalizate,
pentru optimizarea
operaţiunilor din cadrul
lanţului de aprovizionare,
precum depozitarea, o gamă
completă de servicii de

transport, camioane
complete sau parţiale, cu
temperatură ambientală şi
controlată, şi servicii cu
valoare adaugată
(co-packing). 
FM Logistic a înregistrat o
cifră de afaceri de 24
milioane euro în ultimul an
fiscal (aprilie 2015-martie
2016), are 450 de angajaţi şi
operează trei platforme
logistice în România - în zona
Timiş, Bucureşti şi
Dâmboviţa - cu 65.000 mp
suprafaţă de stocare, şi 2
terminale logistice de cross-
docking, situate în Cluj şi
Bacău. Consolidarea
prezenţei în România,
excelenţa operaţională prin
procesul de îmbunătăţire
continuă şi dezvoltarea unei
oferte complete de servicii de
distribuţie şi grupaj, fac parte
din planul de dezvoltare FM
Logistic pentru următorii ani
în România.

FM LOGISTIC EXTINDE PLATFORMA
DIN PETREŞTI
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substanţială în Asia, Europa şi,
mai ales, în SUA. Față de aceeași
perioadă a anului trecut, cifra de
afaceri netă a crescut cu 6,4%. 

EKOL LOGISTICS INTRĂ
ÎN CEHIA

Ekol Logistics, lider în rândul
companiilor 3PL din Turcia,
pătrunde pe piaţa din Republica
Cehă, făcând, astfel, prima sa
investiţie în sectorul logistic din
această ţară. Ekol Logistics
continuă să se dezvolte, o dovadă
în acest sens fiind inaugurarea, în
luna martie, a filialei din Bulgaria,
iar, în luna aprilie, inaugurarea
filialei din Republica Cehă. Astfel,
în acest moment, Ekol deţine
filiale în 13 ţări. „Ekol Cehia,
folosindu-se de extinsa reţea
logistică a grupului, va putea oferi
soluţii intermodale şi transporturi
rutiere, atât FTL, cât şi în regim de
grupaje. Pe lângă acestea, vom
oferi, de asemenea, servicii de
depozitare şi servicii vamale.
Estimăm că, în anul 2018, Ekol
Cehia va înregistra o cifră de
afaceri de 5 milioane Euro şi va
ajunge la un număr de aproximativ
40 de angajaţi”, a declarat Martin

Zalesky, Country Manager, Ekol
Cehia. Prima filială Ekol Cehia va
fi inaugurată în Praga, la finalul
lunii iunie, moment în care va
începe să-şi desfăşoare activitatea
operaţională şi comercială.
Următorul pas va fi deschiderea
unui alt punct de lucru, în oraşul
Brno, cel mai probabil anul viitor.

P3 A CÂŞTIGAT
PREMIUL „INDUSTRIAL
DEVELOPMENT OF THE
YEAR” 

P3 Logistic Parks, unul dintre cei
mai mari investitori specializaţi,
dezvoltatori şi manageri de
proprietăţi paneuropene de
logistică, a câştigat premiul
„Industrial Development of the
Year” la premiile EuropaProperty
SEE Real Estate Awards Gala &

Forum 2016, pentru proiectul
dezvoltat, în parcul P3 Bucharest,
pentru Carrefour România, al
doilea cel mai mare retailer din
lume. Cea de-a 11-a ediţie anuală
a EuropaProperty SEE Real
Estate Awards Gala s-a
desfăşurat în Bucureşti.
Evenimentul a reunit cei mai activi
manageri din companii
internaţionale, dezvoltatori,
bancheri, investitori, avocaţi şi
profesionişti CRE care operează
în regiunea de Sud-Est a Europei.
La gală au participat peste 250 de
profesionişti din industrie,
reprezentanţi ai marilor companii
din domeniul de real estate,
investitori şi din industria
construcţiilor. Parteneriatul
semnat cu Carrefour constituie
unul dintre cele mai importante
parteneriate logistice încheiate în
2015 pe piaţa industrială din
România. Două clădiri noi se află
în construcţie în P3 Bucharest, ca
parte a acordului, care prevede
stabilirea unui hub logistic de
81.000 mp pentru Carrefour – un
depozit de 28.000 mp şi un altul
frigorific de 19.100 mp, din care
15.000 mp au fost închiriaţi de
retailerul european.
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A lături de câștigători, în cursa
pentru trofee s-au mai înscris
proiectele unui „Nou concept

logistic în Kiekert Republica Cehă”, al
„Ma nagementului utilajelor de în căr -
care în epoca Internetului Lucrurilor”
- Kizy Global Tracking”, „Optimizarea
last mile ca element cheie pentru im -
ple mentarea unei strategii multi-canal”
- Pikolin, precum și Masterplanul Lo -
gis tic Unicer. 

Joncțiunea 
Stargate – viitorul a
început deja
„Stargate Junction – logistica la

in terfața dintre oameni și roboți”, „Pro -
iectul anului 2016” în cadrul trofeelor
ELA, a fost adus în atenția juriului de
către companiile BLG și engelbert
strauss și vizează implementarea unui
sistem de depozitare și a unui picking
mobil, eficient și scalabil într-o anumită
clădire, într-un interval scurt de timp.
Este vorba despre o soluție inovativă
care oferă un exemplu în privința mo -
du lui în care suportul tehnic și inte li -
gent poate veni în ajutorul resurselor
u mane, pentru o activitate eficientă și
com petitivă. 

În timpul implementării unei noi
activități în cadrul depozitului existent,
BLG Handelslogistik s-a confruntat cu
o problemă gravă: clădirea în sine,
făcând parte din patrimoniul arhitec tu -
ral, avea o structură care nu putea fi
modificată sau alterată în niciun fel. În
același timp, partenerul pentru care fur -
niza servicii logistice avea așteptări
înalte în ceea ce privește respectarea
ter menelor și calitatea serviciilor, atât
în cadrul noii activități demarate, cât și
în cea de bază. Operatorii trebuiau să
combine sortarea manuală, eti che ta -
rea, picking-ul, controlul și facturarea
cu activități de transport intern auto -
mate bine organizate, care să asigure
o conexiune rapidă și fără greșeală în -
tre cele două niveluri ale clădirii, pre -
cum și între locații și porțile de în cărcare. 

Sistemul implementat (combinat
cu WMS-ul existent) utilizează roboți

mobili care transportă rafturi, acestea
trebuind umplute în zona de retur sau
în zona de picking. Marele avantaj al
a cestui sistem este scalabilitatea și
ex pan sibilitatea, cu implementare ra -
pidă. Acesta oferă un grad înalt de
flexibilitate operatorului logistic, pentru
a-și ajuta clienții într-un mediu în con -
tinuă schimbare. Managementul robo -
ților, via WLAN, permite o planificare
a rutelor de natură să economisească
energie. Deoarece zonele de depozi-
ta re și porțile de încărcare pot fi sepa -
ra te fizic, soluția automată oferă posi -
bil itatea manipulării mărfurilor fără
per  sonal (încălzirea sau iluminarea ne -
mai fiind necesare în zona separată). 

Reciclare prin
supply chain
Agfa Graphics a realizat o pre zen -

tare cu adevărat clară și foarte dina -
mi că, fapt care i-a atras o distincție
inedită din partea publicului. Proiectul
este un exemplu foarte bun de coo -
pe rare de-a lungul supply-chain-ului,
în tre organismele interconectate în
ca drul organizației. Agfa Graphics și
câțiva dintre partenerii săi din do me -
niul plăcilor de imprimare au prezentat
o soluție sustenabilă destinată clien -
ților săi de volum, în cadrul căreia alu -
miniul să poată fi reutilizat fără pierderi
de valoare. 

O evaluare a amprentei de carbon
a plăcilor de imprimare a arătat că este
în primul rând afectată de produc ția de
aluminiu. Studiul a demonstrat că meto -
de le de reciclare din zilele noastre per -
mit utilizarea plăcilor re ci clate în proce -
sul de producție a celor noi, ceea ce
reduce amprenta de car bon cu 70%.
Agfa Graphic a dezvoltat un supply-chain
circular pentru recicla rea acestor plăci. 

Personalitate
logistică
Așa cum am amintit, Michalis Ziglis,

din Grecia, a primit premiul pen tru „Pro -
fe sionistul anului”. El a fost în primele
rânduri ale evoluției logistice a companiei
în cadrul căreia ac tivează, transformând-
o într-o orga ni zație care oferă servicii
de pionierat în piață. Acestea au
transformat supply-chain-ul într-o sursă
ne în treruptă de venituri pen tru companie
și un factor major care de ter mină clienții
să apeleze la serviciile aces teia, în
dauna competiției.  Inițiati ve le companiei
sale în domeniul respon sa bi lzării sociale
și de mediu, care includ reciclarea,
economia de energie și ser vicii de
control parental sunt ex clu sive pe piața
din Grecia și au fost răsplătite în mod
repetat pe plan local. 

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Premiile ELA 2016
În data de 14 aprilie, a avut loc, la Bruxelles, ceremonia de
decernare a Premiilor Europene în Logistică și Supply Chain, ediția
2016, acordate de către Asociația Europeană de Logistică (ELA).
„Proiectul anului” a fost desemnat  „Stargate Junction – logistica
la interfața dintre oameni și roboți”, elaborat de către BLG și
engelbert strauss. „Cea mai bună prezentare” aparține companiei
Agfa Graphics, care a prezentat un proiect de „Sustenabilitate prin
reciclare, via un supply-chain colaborativ”. Și, în fine,
„Profesionistul anului” în logistică este Michalis Ziglis, din Grecia.
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P rin crearea unei infrastructuri
IT, se permite un acces facil pe
ca le electronică, fără a mai fi

necesară utilizarea formularelor pe su -
port de hârtie. Sunt vizate forma li tă ţile
în deplinite de operatorii econo mici, re -
gimurile vamale (mai ales în cazul vă -
mu irii centralizate), înregis tra rea sau
au torizarea operatorilor eco nomici, ges -
tionarea riscurilor printr-un cadru co -
mun. Utilizarea tehno lo gi ilor informaţiei
şi comunicaţiilor a de ve nit regulă şi pen -
tru România. „Pen tru mediul de afaceri
şi cetăţeni, Cod ul Vamal Unional în -
seam nă apli ca rea de proceduri comune
şi armo ni zate la nivelul Uniunii Euro -
pe ne. In diferent de statul membru în
care sunt declarate mărfurile, se aplică
re guli si milare şi, o dată ce au fost
îndeplinite formalităţile vamale, acestea
pot cir cula liber sau pot fi comercializate
pe întreg teritoriul UE”, precizează Mi -
nis te rul român al Economiei, Comerţului
şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Noua legislaţie întăreşte controa -
le le de securitate menite să asigure

protecţia pieţei interne, dar permite şi
o cooperare mai strânsă cu partenerii
comerciali din lumea întreagă, pentru
a securiza lanţurile internaţionale de
apro vizionare. „Codul vamal al UE sta -
bileşte şi defineşte legislaţia aplicabilă
im porturilor şi exporturilor de mărfuri
între Comunitate şi ţările terţe. Obiec -
ti vul acestuia este de a facilita co mer -
ţul, garantând, totodată, un înalt nivel
de siguranţă la frontiere. Acesta inte -
grea ză procedurile vamale comune
sta telor membre, consolidând, totoda -
tă, convergența între sistemele infor -
ma tice ale celor 28 de administraţii
va ma le”, explică reprezentanţii minis -
te rului.

Informare de la DGV 
Direcţia Generală a Vămilor (DGV)

din cadrul ANAF a organizat, în 18
aprilie, o sesiune de informare a ope -
ra torilor economici asupra noilor re -
gle mentări vamale, cu principalele
simpli ficari ale formalităţilor şi perspec -

ti vele pentru perioada 2016-2020. Au
participat preşedintele ANAF, Dragoş
Doroş, precum şi reprezentanţi ai Mi -
nisterului Finanţelor şi ai instituţiilor
publice cu care autoritatea vamală co -
la borează în desfăşurarea activităţilor
specifice. Invitaţi - reprezentanţi ai mi -
siu nilor diplomatice, asociaţiilor profe -
sio nale şi ai operatorilor economici. 

Totodată, specialiştii PwC au pre -
zen tat, în 27 aprilie, într-o conferinţă,
cele mai importante modificări aduse
de Codul Vamal al Uniunii Europene,
prin prisma impactului acestora asupra
companiilor din România şi a modului
în care acestea vor trebui să reac ţio -
neze şi să se adapteze schimbărilor.
La eveniment au fost prezenţi repre -
zen tanţi ai Direcţiei Generale a Vă mi -
lor, precum şi liderul serviciilor de con -
sultanţă vamală pentru Europa,

Codul Vamal
Unional, în vigoare
De la 1 mai, a intrat în vigoare Codul Vamal Unional, cu
reglementările complementare, menit să simplifice formalităţile
vamale între cele 28 de state ale Uniunii Europene.

Daniel Anghel, Lider
Impozite şi Taxe
Indirecte, PwC

Europa Centrală şi de
Est:

„În perioada următoare, nu vom
neglija nici transportul
internaţional, următorul pas în
această zonă fiind deschiderea
unei agenții la Roma.“
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Orientul Mijlociu şi Africa din cadrul
PwC, Ruud Tusveld, care a participat
la discuţiile cu reprezentanţii Comisiei
Europene pe marginea acestui pachet
legislativ.

„Necesitatea coordonării celui mai
important bloc comercial din lume, a
co lectării taxelor vamale, care repre -
zin tă aproximativ 15% din bugetul total
al UE, precum şi procesarea anuală
a aproximativ 280 de milioane de de -
claraţii vamale, implică un amplu pro -
ces de modernizare a autorităţilor va -
male din cele 28 de state membre. O
parte importantă a acestei modernizări
o reprezintă şi vama electronică
(e-customs), de la care se aşteaptă o
mai bună cooperare dintre vamă şi
Fisc, o creştere a colectării şi a luptei
împotriva fraudei şi, nu în ultimul rând,
un parteneriat cu operatorii de bună
credinţă, care să faciliteze comerţul”,
a declarat Ruud Tusveld.

Reglementări privind
Acordul de Preţ 
La conferinţă, a fost abordată şi

nevoia de coordonare dintre legislaţia
privind preţurile de transfer şi cea a
valorii în vamă, având în vedere că le -

gea din România le permite contribua -
bi lilor români angajaţi în tranzacţii
intra-grup să solicite autorităţilor fiscale
emiterea de acorduri de preţ în avans.
„În problematica preţurilor de transfer
şi a valorii în vamă, este important ca
operatorii economici să poată bene -
ficia de o abordare unitară, care să
aibă la bază punctele de vedere ex -
primate de autoritatea fiscală şi cea
vamală. Spre exemplu, se impune o
astfel de abordare înaintea emiterii
unui Acord de Preţ în Avans”, a pre -
cizat Daniela Dinu, director, Consul -
tan ţă Fiscală, PwC România.

În noul Cod vamal, regimurile va -
m ale vor fi reorganizate într-o nouă
structură. Unele dispar, iar altele vor
continua sub o altă denumire. Astfel,
este necesară şi o corelare a pre ve -
derilor din Codul fiscal cu noile regi -
muri speciale prevăzute de Codul Va -
mal al Uniunii Europene, arată
spe cialiştii PwC.

De asemenea, noua definiţie a
exportatorului din legislaţia vamală
trebuie corelată cu legislaţia privind
TVA, întrucât operatorii din afara UE
nestabiliţi nu vor mai putea realiza
ope raţiuni de export. „Un aspect im -
por tant pe care dorim să-l aducem în

atenţia companiilor se referă la re de -
venţe şi drepturi de licenţă, care, înce -
pând cu 1 mai 2016, trebuie incluse
mai des în valoarea în vamă”, a de -
cla rat Lorina Dărmănescu, Senior Ma -
na ger, Consultanţă Fiscală, PwC Ro -
mânia.

„Astfel, companiile din România
trebuie să realizeze o radiografie
internă prin care să stabilească modul
în care aceste schimbări în materie
va mală le afectează activitatea şi să
se pregătească în mod corespunzător.
De asemenea, având în vedere nu mă -
rul mare de schimbări prevăzute de
Codul Vamal al Uniunii Europene şi
actele sale de implementare, precum
şi faptul că aceste schimbări, prin na -
tura lor, au condus la o serie de inter -
pre tări, considerăm că este necesar
ca Direcţia Generală a Vămilor să
reacţioneze şi să emită clarificările ne -
ce sare care să confere operatorilor
eco nomici din România o înţelegere
cât mai bună asupra noilor modificări”,
a conchis Daniel Anghel, Lider Im po -
zite şi Taxe Indirecte, PwC Europa
Centrală şi de Est.

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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P racticom a semnat, recent,
pen tru achiziţia a 90 de capete
tractor, care vor fi livrate până

în 2018, după ce contractase, anterior,
alte 100 de unităţi, cu termene de li -
vrare în aceeaşi perioadă. „Flota totală
a Practicom va ajunge, până în 2018,
la 500 de vehicule”, ne-a declarat Ionel
Cipere, director Practicom. El a ex pli -
cat că, în contextul creşterii importante
în care s-a angajat firma în ultimii ani,
s-a decis crearea unei funcţii care să
permită controlul activităţii. „Chiar dacă
sistemul de lucru este creat, oricând
pot apărea derapaje atunci când o
per soană decide să nu îşi realizeze
sar cinile 100%. Adrian Vasile, direc -
to rul nostru pentru audit si control, are
grijă ca totul să meargă potrivit pla -
nu rilor. Are acces oriunde în firmă,
verifică punerea în practică a procedu -
ri lor, certificarea ISO, realizează pro -
ce  duri noi atunci când sunt ne ce sare
clarificări, urmăreşte aplicarea dis -
counturilor pe care le primim de la fur -
nizori, nivelul unor indicatori finan ciari
şi îndeplinirea previziunilor pe care
noi, acţionarii firmei, le prindem în
strategie.”

Carburantul sub lupă
Potrivit directorului de audit şi

control, Adrian Vasile, unul dintre seg -
men tele care necesită o atenţie spe -
cială ţine de carburant, unde se pre -
co nizează ca, până la sfârșitul anului,
să se ajungă la un consum lunar de
600.000 de litri. 

„Am decis să iniţiem un control su -
plimentar privind consumul de carbu -
rant, după ce, timp de mai multe săp -
tă mâni, în rapoartele Departamentului
Con tabilitate apărea că nu există
depăşiri, lucru imposibil în cazul unei

flote de 200 de vehicule. În urma aces -
tei acţiuni, am descoperit depăşiri
sem ni ficative în anumite cazuri, iar
ma na gementul Practicom a decis tre -
cerea activităţii de verificare a consu -
mu rilor direct între atribuţiile Departa -
mentului Audit şi Control. Am făcut
inclusiv imputări de 3.000 de lei, care
nu au fost contestate de către şoferi.
Facem, săptămânal, note de con sta -
tare şi monitorizăm până la capăt pro -
ce sul, inclusiv recuperând pierderile.
No tele de constatare se transmit şe -
filor direcţi ai şoferilor, care iau decizia
pri vind imputarea sau nu a pierderii,

din salariu. La rândul său, angajatul
îşi ia un angajament că va acoperi pa -
gu ba produsă”, a menţionat Adrian
Va sile, adăugând că problemele au
apă rut, în special, în cazul şoferilor
noi. Ulterior controlului, au fost stabilite
reguli noi. „Am introdus limitări pe
card, după ce am evaluat fiecare ma -
şi nă în privinţa mediei de kilometri rea -
li zaţi în fiecare zi şi a consumurilor în
funcţie de parcurs. În acest moment,
şo ferii nu mai au mână liberă în privin -
ţa alimentărilor. Menţionez că am iden -
tificat un şofer care alimenta de 2-3
ori pe zi. Le-am sugerat să îşi schimbe

Controlul care stă la baza dezvoltării

Practicom - 500 de
vehicule în 2018
Atunci când o companie depășește un anumit nivel de dezvoltare,
controlul activității, realizat după reguli bine puse la punct, poate
oferi top managementului gura de oxigen necesară pentru a gândi
strategia pentru perioada următoare. Cel care coordonează
controlul devine, astfel, un element cheie.

„Pentru a susţine dezvoltarea, în
ultimii trei ani am pus accentul pe
traininguri şi pe introducerea de
programe informatice.”

Adrian Vasile, director audit şi control
Practicom

„Am mână liberă să intru peste orice departament, iar, când sesizez o
problemă, trebuie să iau măsuri, indiferent dacă este vorba despre directorul
fianciar sau despre un operator. De fiecare dată, însă, am o discuţie
prietenească între patru ochi, pentru a încerca să remediem problema.
Excluzând contabilitatea, cunosc în fiecare departament fluxul şi
procedurile.” 
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atitudinea. Am câţiva oameni în interior
care le-au transmis că sunt urmăriţi,
iar rezultatele s-au văzut imediat. Da -
că, în perioada 1-15 aprilie, apar con -
su muri care sar din normă, în perioada
15-30 au început să intre în normal.”
Adrian Vasile a subliniat că s-a decis
inclusiv recompensarea economiilor
de carburant, pentru a veni în întâm -
pi narea conducătorilor auto care
exploa tează corect vehiculele. Iar pre -
miul este direct proporţional cu e co -
nomia realizată. „Pentru a stabili pre -
miul, ţinem cont de preţul mediu al
litrului de motorină în staţiile unde ali -
men tăm, din care scădem TVA. Reac -
ţia şoferilor a fost una pozitivă. În ace -
laşi timp, depăşirile se impută”, a spus
directorul audit şi control al Practicom,
adă ugând că se au în vedere inclusiv
in vestiţii noi în sistem informatice.

Plata în funcţie de
orele lucrate
„Noi plătim în funcţie de orele lu -

crate, care trebuie corelate cu orele
facturate. În acest context am pus la
punct un proiect cu furnizorul nostru
de servicii GPS, care presupune mon -
tarea unor inele pe cheia de contact,

care să lase şoferul să urce numai în
maşina lui. Inelul va permite normarea
timpului în mod automat”, a mai arătat
Ionel Cipere. El a subliniat că verifi -
ca rea consumului de carburant trebuie
realizată în mod constant, în condiţiile
în care, la finalul acestui an, flota Prac -
ti com va ajunjge la 300 de vehicule,
dintre care 130-140 licenţiate pentru
trans port public. „În perioada 2016 –
2018, vom pune accentul pe cami oa -
ne grele, pe care le vom utiliza în spe -
cial intracomunitar. Am semnat pentru
190 de camioane, dintre care 60 vor
veni în acest an, 80 anul viitor şi restul
în 2018. Am previzionat o creştere na -
tu rală pe România la frigorifice, unde
o să ajungem la aproximativ 65 de
uni tăţi. Pe partea care deserveşte seg -
mentul de piese auto, am început un
proces de a schimba gama de maşini
de la 3,5 la 7,5 t. Vom achiziţiona vehi -
cule de 7,5 t în România, iar pe cele

de 3,5 t le vom transfera în Ungaria,
alătu rându-se parcului de distribuţie
deja existent acolo”, a arătat el. Ionel
Cipere a ţinut să sublinieze că mana -
ge rii care lucrează în cadrul companiei
au fost pregătiţi pentru dinamica ac -
ti vi tăţii firmei. „De exemplu, anul aces -
ta, compania care ne-a furnizat trainin -
guri în ultimii trei ani va lucra individual
cu fiecare manager participant la cur -
suri, pentru a evalua modul în care
sunt implementate elementele învă -
ţa te. Vrem să obţinem maximul de pe
ur ma acestor traininguri. Altfel nu poţi
avea continuitate. Atunci când o sin -
gu ră persoană nu face ceea ce tre -
bu ie, se produc efecte în lanţ, de care
tre buie să ne ferim. Dar pentru a ceas -
ta avem Departamentul Audit şi Con -
trol”, a concluzionat Ionel Cipere.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

Ionel Cipere, director Practicom
„Noi, ca acţionari, prezentăm sistemele de simulare, iar în atribuţiile
directorului pentru audit şi control intră partea de analiză. El verifică dacă s-a
respectat ceea ce am trecut în simulare, dacă s-a recuperat TVA-ul, sau dacă
s-au respectat discounturile acordate.”
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A bordarea de a vedea partea
rea a lucrurilor duce la greșita
convingere că, pentru a ne

schim ba, trebuie să existe o amenin -
țare la adresa supraviețurii noastre.
Te oria schimbării provocate de criză
e foarte răspândită în organizațiile din
Ro mânia și nu numai. Însă este o su -
pra simplificare. Din ce în ce mai puțini
oa meni cred că pot schimba lumea în
bine. Creativitatea a devenit o com -
pe tență foarte rară în mediul organi -
za țional, deoarece nu avem oameni
an trenați care să poată gestiona ten -
siu nea care apare în relația dintre vi -
ziu nea ambițioasă și realitatea mai
mult sau mai puțin favorabilă imple -
me n tării acelei viziuni. De fapt, aceas -
tă tensiune este cea care ne ajută să
fim creativi, să îmbunătățim sau să
schimbăm radical lucrurile. 

În calitate de coach, am antrenat
li deri și echipe pentru a căpăta ex pe -
riență și know-how în gestionarea con -
flictelor și tensiunii creatoare necesare
schimbării, luând realitatea ca aliat și
nu ca dușman.

Ne bazăm mai mult
pe concepte decât
pe observație
O perspectivă profundă asupra

reali tății e la fel de importantă ca o
viziune clară. „Cei mai mulți dintre noi
avem obiceiul prejudecăților înșelă -
toa re când vine vorba despre percep -
ția asupra realității. Ne bazăm mai
mult pe concepte decât pe observa -
ție”, spunea, simplu, Robert Fritz, un

cunoscut consultant organizațional din
Statele Unite.

Cu toții ne temem, dar, în același
timp, căutăm să facem schimbări în
vie țile noastre. Ajungem la maturitate
abia atunci când avem capacitatea de
a fi sinceri cu noi înșine și cu cei din
jurul nostru.

„Un om creativ știe că totul se rea -
lizează prin înfruntarea constrân ge ri lor.
Fără constrângeri, nu există crea ție.”

Frecvent, văd oameni care au,
ade sea, mari dificultăți cand vine vor -
ba de spre viziune personală, fie că
sunt lideri, fie că nu. De ce? Suntem
foar te conștienți de diferența dintre vi -
ziu ne și realitate. „Aș vrea să am afa -
cerea mea, dar nu am bani să o încep”
sau „aș vrea să fac ceea ce îmi place
cu ade vă rat, dar trebuie să îmi plătesc
fac turile”... Diferențele acestea pot
face ca o viziune să fie nerealistă și

Viziunea
personală
și creativitatea
în organizații
Lucrurile trebuie să meargă de-a dreptul rău, pentru ca oamenii să ia
atitudine și să schimbe ceva. Perspectiva asta mi-a fost confirmată,
anul trecut, când am participat la un training în vânzări - cei mai buni
vânzători învață să înrăutățească situația, să arate potențialului client
că, dacă nu cumpără produsul/serviciul său, viața lui/afacerea lui ar fi
în pierdere. Pentru mine a fost o confirmare a modului în care cu toții
contribuim la înrăutățirea vieților noastre.

Rodica Obancea
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Transport � Distribuție � Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

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

E-mail: office@gtilogistic.ro
www.gtilogistic.ro
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Made in simplicity

fan tezistă. Și sunt mulți care ac țio -
nează având în minte această idee.

O altă perspectivă este că dife -
ren ța dintre viziune și realitate poate
fi o sursă de energie. Dacă nu ar exis -
ta nicio diferență, nu ar exista nicio
acțiune către viziune. Diferența este
sursa energiei creatoare. Un bun pri -
e ten, antreprenor, mi-a spus foarte
plas tic: „Când mi s-a facut foame, am
înce put să fac bani în afacerea mea.”

Principiul tensiunii creatoare este
principiul fundamental al măiestriei
personale – forța care intră în joc în
mo mentul în care conștientizăm dife -
ren ța dintre viziune și realitate.

Succesul înseamnă
să poți merge seara
la culcare cu sufletul
împăcat
Tensiunea ne conduce la senti -

men te puternice de frică, anxietate,
des curajare, neîncredere, tristețe...
Oa menii confundă emoțiile cu tensiu -
nea creatoare, ajung să creadă că
pro cesul de creație înseamnă să fii
tot timpul într-o stare de anxietate și
frustrare. Dacă ne simțim descurajați
în legatură cu viziunea noastră, care

nu se împlinește, avem tendința să
ușu răm povara. Consecința – dimi -
nua rea viziunii.

Succesul înseamnă să poți merge
seara la culcare cu sufletul împăcat.
Pu tem scăpa ușor de emoțiile pe care
nu vrem să le trăim, trebuie doar să
nu ne trădăm pe noi înșine, sufletul și
viziunea.

În practică, am văzut două metode
de a trăi tensiunea: să acționezi, pen -
tru a aduce realitatea la înălțimea
viziu nii, sau să reduci viziunea la nive -
lul realității. O diminuare a viziunii nu
reprezintă, însă, sfârșitul procesului.
Mai devreme sau mai târziu, apar noi
presiuni și diferențe între realitate și
viziu nea diminuată – o spirală de con -
so lidare a eșecurilor în atingerea țelu -
rilor.

În organizații, țelurile se diminuea -
ză frecvent, din cauza toleranței scă -
zute la tensiunea emoțională. Nimeni
nu vrea să fie mesagerul veștilor
proas te. Cel mai simplu este să pretin -
dem că nu există vești proaste, sau
să ne declarăm victorioși, redefinind
standardele.

Dinamica tensiunii emoționale
exis tă la toate nivelurile activității uma -
ne. Este o dinamică de compromis,

este calea mediocrității. Ne diminuăm
țelurile atunci când nu vrem să trăim
emoțiile asociate, dar atunci cand înțe -
legem procesul și distincțiile tensiunii
creatoare, viziunea devine o forță.

Oamenii creativi folosesc diferența
dintre viziune și realitate pentru a ge -
ne ra energia necesară pentru schim -
bare. Atunci când putem gestiona ten -
siunile, putem gestiona și eșecurile.
Eșecul nu este despre cât de proști,
ne însemnați sau lipsiți de putere sun -
tem. Eșecul e oportunitatea de a învă -
ța cât de aproape de adevar e imagi -
nea noastră despre realitatea curentă,
care sunt strategiile care nu funcțio -
nea ză, cât de clară este viziunea.

Cred că mediul de afaceri ro mâ -
nesc are nevoie de lideri vizionari,
care pot schimba lumea în mai bine
și care sunt antrenați să gestioneze
ten siunea creativă.

Rodica OBANCEA
rodica@rodicaobancea.ro
Executive & Team Coach, 

având o competență profesională 
de coaching, certificată la 

nivel internațional de către International Coach
Federation (PCC)
Tel. 0724824541
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Întrebările lunii MAI (etapa 78)

1. Când se începe un proiect în
Purchasing Category
Management?

a. După analiza cheltuielilor
b. După analiza profitului
c. După noi angajări

2. Category Plan:
a. Reprezintă schema a ceea ce se va

produce din momentul în care se
propune abordarea de tip Purchasing
Category Management

b. Reprezintă planul detaliat al tuturor
realizărilor și schimbărilor survenite
pe parcursul procesului de
Purchasing Category Management

c. Reprezintă analiza muncii echipei și
a cheltuielilor produse de aceasta

3. Category Management, sau
Managementul achizițiilor pe
categorii de bunuri și servicii,
reprezintă:

a. Abordarea strategică ce se
concentrează pe bunurile și serviciile
unei companii.

b. Maniera de abordare strategică ce
se concentrează pe marea majoritate
a cheltuielilor organizației cu bunuri
și servicii, provenite de la diverși
furnizori

c. O metodă de achiziții

Întrebările lunii APRILIE (etapa 77) şi răspunsurile corecte:

1. Calitatea este dată de:
a. Capacitatea de utilizare, impresiile

de ordin psihologic - CORECT
b. Managementul calității
c. Instrumentele folosite pentru

măsurare
d. Managementul performanței

2. Care dintre următoarele sunt
elementele TQM?

a. Proiectarea produsului/

serviciului - CORECT
b. Managementul performanței
c. Diagrame de control statistic
d. Eliminarea constrângerilor

3. Care din afirmații este
adevărată?

a. Planificarea capacității pe termen
scurt poate avea în vedere și
mărimea forței de muncă,
fondurile pentru overtime, stocuri

și alte decizii  - CORECT
b. Capacitatea este rata minimă a

producției unui proces sau sistem.
c. Bottleneck-ul este o constrângere

caracterizată prin existența în
cadrul activității a unei capacități
exagerat de mari

d. Planificarea capacității pe termen
scurt se referă la investițiile în
dotări și echipamente noi, la nivel
organizațional, și presupune
implicarea conducerii

Câștigătorii lunii APRILIE
Cătălin Diaconu și Marian Petre

EEii  aauu  ffoosstt  ccoonnccuurreennțțiiii  ccaarree  aauu  rrăăssppuunnss
ccoorreecctt  llaa  îînnttrreebbăărriillee  lluunniiii  aapprriilliiee,,  cceeaa  ddee--aa
7777--aa  eettaappăă  aa  ccoonnccuurrssuulluuii  ddee  llooggiissttiiccăă..  CCeell
ddee--aall  ttrreeiilleeaa  pprreemmiiuu  ssee  vvaa  rreeppoorrttaa  ppeennttrruu
eettaappaa  7788  aa  ccoonnccuurrssuulluuii..  

MĂSOARĂ-ȚI
cunoștințele de logistică! (78)

Fiecare întrebare are un
singur răspuns corect. 

Puteţi răspunde până pe
10 iunie, 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 mai şi
variantele corecte de

răspuns vor fi publicate în
numărul din iunie al revistei

ZIUA CARGO.

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 78-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.
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10 autocare noi
pentru Memento Bus
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TRENURI CURATE -
CĂLĂTORII MINUNATE

Echipe de voluntari merg prin
trenuri și fac lobby printre
pasageri pentru menținerea
curățeniei, dar află și care sunt
principalele nemulțumiri privind
călătoria cu trenul și semnalează
situațiile care necesită
îmbunătățiri. Totul se întâmplă în
cadrul campaniei de curățenie
„Trenuri curate – călătorii
minunate”. Andrei Trifu, unul
dintre voluntari, spune că printre
cei mai receptivi se numără tinerii
- cum era de așteptat. „Sprijinul
călătorilor pentru succesul unei
asemenea campanii este esențial!
A trece pe lângă gunoaie și a

spune că nu e treaba ta e cel mai
simplu. Prin puterea exemplului
personal, dorim să schimbăm în
bine experiența călătoriei pe calea
ferată”, a declarat el. 

OTOPENI, ÎN TOP 3
AEROPORTURI
EUROPENE 

Aeroportul Internaţional „Henri
Coandă” Otopeni a fost clasat, de
Airports Council International-
Europe, pe locul 3 în topul
european al aerogărilor, din
categoria 5-10 milioane de
pasageri, care au înregistrat cea
mai mare creştere a traficului
aerian în luna februarie. Pe
primele două locuri s-au plasat
aeroporturile Berlin Schonefeld
(Germania) şi Faro-Algarve
(Portugalia). Aeroportul
bucureștean a fost tranzitat, în
februarie, de 681.185 pasageri, cu
21,8% mai mulți decât în aceeași
lună a anului trecut. „Evoluţia
numărului de pasageri pe
Aeroportul Henri Coandă
devansează semnificativ tendinţa
generală, de 10,3%, înregistrată
la nivel european”, precizează

Compania Naţională Aeroporturi
Bucureşti (CNAB). Totodată, au
fost înregistrate 7.625 mişcări de
aeronave (aterizări şi decolări), cu
11,44% mai mult față de aceeaşi
lună a anului trecut, depăşind şi la
acest capitol trendul european,
care a atins 7,2%.

4 NOI CURSE WIZZ AIR
Wizz Air va introduce, din august,
4 noi curse, de la Sibiu spre
Nurnberg (19 august), Munchen
(21 august), Milano şi Madrid (20
august). Tarifele pentru zborurile
spre Nurnberg şi Munchen încep
de la 99 de lei, pentru Madrid - de
la 129 de lei iar cele spre Milano,
de la 69 de lei. Sibiu va deveni
cea de-a şaptea bază a
transportatorului aerian în
România. Aici compania va
angaja 36 de persoane, urcând
numărul total la 700 în țara
noastră. Wizz Air va aloca, pentru
acest aeroport, o aeronavă Airbus
A320. Totodată, compania va
lansa de la Suceava, din
19 august, zboruri spre Londra
(Luton), la tarife pornind de la
129 lei. Anul trecut, Wizz Air a
transportat 4,5 milioane de
pasageri din şi înspre România,
faţă de 3,9 milioane de pasageri
în 2014.

ROMÂNIA DE LA
FEREASTRA TRENULUI

CFR Călători lansează
provocarea de a (re)descoperi
România de la fereastra trenului.
În majoritatea staţiunilor montane
de pe Valea Prahovei, se poate
ajunge cu trenul comod şi relativ
repede. Din toate colțurile ţării
există posibilitatea de călătorie pe
calea ferată prin Braşov, sau prin
Ploieşti şi Bucureşti. Defileul
Oltului, sau „drumul roman al
sării" este unul dintre cele mai
importante obiective turistice din
Mărginimea Sibiului și unul dintre
cele mai mari și mai
spectaculoase defilee montane
din România. El se întinde de la
Turnu Roșu la Cozia, având o
lungime de 47 km. Sudul
Defileului Coziei, între Gura
Lotrului și Călimănești, reprezintă
partea cea mai impresionantă a
acestuia. După ce părăsește zona
montană, Oltul străbate
Subcarpații Vâlcei, apoi Câmpia
Română, separând-o în două
părți.

RATB a relansat, de la 1 mai,
pe traseul turistic Bucharest
City Tour, cele 4 autobuze
double-decker. Cu o
capacitate de 77 locuri,
acestea circulă pe traseul
Piaţa Presei - Muzeul Satului
- Arcul de Triumf - Piaţa
Victoriei - Calea Victoriei -
Palatul Parlamentului - Piaţa
Unirii - Universitate - Piaţa
Romană- Piaţa Victoriei -
Piaţa Charles de Gaulle -
Şos. Kiseleff - Piaţa Presei.
Traseul include mai multe

obiective turistice.
Autobuzele sunt dotate cu
ghid audio în limba română,
engleză, franceză şi italiană.
Biletele costă 25 de lei
pentru adulţi şi 10 lei pentru
copiii cu vârste între 7 şi 14
ani, iar cei de până în 7 ani
au gratuitate. Cardul de
călătorie se poate procura de
la șofer, iar utilizarea lui pe
parcursul întregii zile oferă
avantajul flexibilităţii în
alegerea programului şi
obiectivelor de interes.

BUCHAREST CITY TOUR 2016
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Ziua Cargo: Cum decurg
discuțiile legate de
transportul regulat
național după 2019?
Doru Marian Crăc: Autoritățile

păs trează, în continuare, o tăcere sus -
pec tă și putem semnala incompetența
celor care conduc ministerul, iar cei
ca re, cât de cât, se pricep, stau în
banca lor din teamă.

FORT a luat de multă vreme o ho -
tă râre. Noi suntem pentru „atribuire”
sau „prelungire”, însă suntem per ma -
nent amenințați cu Uniunea Euro -
peană și liberalizarea. 

Se vorbește mult despre libera li -
za re, însă niciodată nu a existat o
întâl nire pe această temă cu auto ri -
tățile, care folosesc acest concept ca
pe o sperietoare pentru transportatori.

Din păcate, nu avem încă o imagine
cla ră asupra conceptului de libera li -
zare.

Bineînțeles, există companii de
trans port care își doresc liberalizarea,
unele chiar membre FORT, și, de ace -
ea, ne propunem să creăm două gru -
pe de lucru ce vor activa în paralel.
Unul va analiza „liberalizarea” - ce
pre supune și impactul pe care l-ar pro -

„Autoritățile sunt
paralizate... de frică
sau incompetență”
Lipsa de reacție a autorităților creează îngrijorare în rândul
transportatorilor. Despre ce se va întâmpla după 2019, precum și
despre provocările cu care se confruntă astăzi piața, am discutat cu
Doru Marian Crăc, președinte FORT (Federația Operatorilor Români
de Transport).

Doru Marian Crăc
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du ce în piața românească. Cel de-al
doilea grup de lucru va avea în vedere
atribuirea, care necesită o etapă inter -
me diară de „curățare” a programului
de transport. În plus, o eventuală atri -
bu ire, să presupunem, pe 10 ani, pen -
tru că regulamentul european permite
acest lucru, ar trebui să nu mai permită
adăugarea ulterioară de curse sau
stații, fără o argumentare corectă.
Ne-am obișnuit ca programul de trans -
port, la finalul valabilității, să nu mai
semene a proape deloc cu cel utilizat
la atribuire.

Cum ar putea fi realizat un
program de transport
corect?
Astăzi, programul de transport nu

mai reflectă nevoile reale ale pieței,
decât, poate, în proporție de 60-70%.
Fort susține de ani de zile să terminăm
„cu poniada”. Transportatorii să înca -
se ze direct banii de la pensionari și
ve terani, urmând ca aceștia să își
recu pereze sumele de la instituțiile de
stat abilitate. S-a ajuns, practic, ca
ope ratorii să subvenționeze acest
transport. La ora actuală, nu s-au mai
încasat banii din septembrie 2015.
Cred că, dacă s-ar renunța la „cupo -
nia dă”, o parte din programul de trans -
port s-ar curăța de la sine. Nu am mai
vedea mașini care se plimbă sute de
km cu 2-3 pasageri. Iar acele firme
se dezvoltă, fără să ne putem explica
cum reușesc acest lucru.

De asemenea, este obligatoriu să
punem case de marcat fiscale pe ma -
șini, pentru a putea asigura fiscali za -
rea activității de transport.

Nu cunoaștem motivele pentru
care se întârzie cu implementarea ca -
se lor de marcat fiscale, însă răspunsul
trebuie căutat la autorități. Toată lumea
vorbește despre combaterea evaziunii
fiscale, însă, în transporturi, după acea
or donanță dată în viteză, pe 30 de -
cem brie 2014, s-a revenit și așteptăm
nor mele metodologice. Voit sau nu,
lucrurile s-au complicat (exemplu:
case de marcat fiscale cu transmitere
de date on-line) și presiuni vin din mai
multe direcții. Transportatorii se tem
să nu cadă într-o capcană de tip „tun
co mercial”, în care să fim obligați să
achiziționăm în termen foarte scurt
aceste case de marcat fiscale, la pre -
țuri mărite artificial. Ar trebui să fim
anunțați cu cel puțin 12 luni înainte.
În plus, sunt deja transportatori care
și-au montat pe mașini case de marcat
fis cale, unele se defectează... Cum -
pă ră altele noi, sau așteaptă normele?

Ris căm să realizăm investiții care se
vor dovedi inutile.

Revenind la programul de trans -
port: sunt curse balast, sunt curse care
se suprapun, altele care s-au înființat
sub oblăduirea anumitor persoane,
fiind, apoi, trecute cu vederea... Cură -
ța rea programului de transport ar echi -
vala cu o preliberalizare, bineînțeles,
în condițiile în care întreaga activitate
s-ar fiscaliza.

Apar noi modele de
transport călători, paralele
transportului regulat. Cât
de mult afectează piața?
Cursele ocazionale, folosite în

mod abuziv de câteva firme pe piață,
și microbuzele școlare reprezintă două
dintre cele mai acute fenomene de
„pi raterie” cu care ne confruntăm
astăzi.

Microbuzele școlare, în loc să des -
fă șoare activitatea pentru care au fost
achi ziționate și date de către stat,
adică transportul școlarilor din localități
la școală, au început să realizeze
curse județene, fără licențe sau alte
do cumente necesare... Fenomenul
este în creștere la nivel național, iar
Mi nis terul Transporturilor închide ochii.

Ministerul, prin instituțiile subordo -
na te, ar trebui să găsească soluții să
re zolve aceste probleme, însă nu fac
decât să ridice din umeri și să spună
că nu există legislație pe care să o
poa tă aplica în aceste cazuri.

În ceea ce privește transporturile
regulate desfășurate sub masca unor
curse ocazionale, există două variante
luate în discuție. Una este înăsprirea
con dițiilor privind desfășurarea cur se -
lor ocazionale. Din păcate, experiența
ne-a arătat că orice restricție în plus
se răsfrânge tot asupra transpor ta to -
rilor, oferind noi motive inspectorilor
ISCTR de a ne amenda pentru diferite
chichițe. Tocmai de aceea, nu credem
că aceasta este soluția corectă.

Cea de-a doua variantă luată în
dis cuție este controlarea agențiilor
care vând biletele, pentru că reali zea -
ză activitate de intermediere în trans -
por turi și ar trebui licențiate în acest
sens. Prin comparație, o autogară ar
pu tea începe să vândă pachete tu -
ristice. Sigur, Ministerul Turismului nu
a fost de acord, iar Ministerul Trans -
por turilor nu a avut nimic de comentat.
De altfel, în repetate rânduri, ni s-a
creat impresia că există ministere de
rang 1 și ministere de rang 2 sau 3.
Evident, Ministerul Transporturilor nu
este unul de rang 1. Cedarea trans -
por tului județean, neimplicarea în pro -
blema microbuzelor școlare și cea a
curselor aparent turistice (vânzare
ilegală de bilete) sunt doar câteva
aspecte care dovedesc acest lucru. 

Sunt câteva acte
normative aflate
în Parlament. Ne
putem aștepta la
modificări în viitorul
apropiat?
Dacă vrei să îngropi un act nor ma -

tiv, trimite-l la Parlament.
Modificările la Legea 92 se află în

Parlament, tot acolo fiind și OG 27,
însă este greu de crezut că, în această
sesiune parlamentară, se va mai în -
tâmpla ceva. Așteptăm noul Parlament
pentru a relua discuțiile. Mai avem
timp, însă, dacă nu suntem atenți și
con centrați pe ceea ce trebuie să fa -
cem, vom intra într-o situație de criză.

Când putem spera la o
rezolvare a problemei
tarifelor pentru polițele
RCA?
Pe zona RCA, ceea ce am făcut

noi se aseamănă cu lupta lui Don
Quixote. Am scos lancea și am înfipt-o
într-o moară de vânt. Polițele au con -
tinuat să se scumpească, iar noi plătim
pagubele celor care au furat banii din
sistem. Ani de zile au fost lăsați unii
să fure, iar acum noi plătim oalele
sparte. Și asta în condițiile în care pia -
ța suportă cu mare greutate orice ma -
jo rare de tarif. În continuare nu avem
o imagine clară asupra moti ve lor care
au stat la baza scumpirii și nici trans -
pa rență vizavi de modul de calcul al
valorii polițelor. ASF are niște atribuții
pe care trebuia să le respecte. A fă -
cut-o? Din păcate, în România, re zol -
varea problemelor grave are o sin -
gură soluție – presiunea în stradă.

Autoritățile rămân cheia
rezolvării celor mai multe
dintre probleme...
Ministerul Transporturilor trebuie

să se dezmeticească – ministrul și se -
cretarii de stat trebuie să se implice
în rezolvarea problemelor. Eșalonul
doi din minister trebuie să semnaleze
problemele și să propună soluții către
conducerea MT. Astăzi, semnalele
venite din piață sunt îngropate la acest
nivel al eșalonului doi. În plus, trebuie
demarată o discuție serioasă legată de
ce se va întâmpla în 2019.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Ineficiența și lipsa de reacție a
reprezentanților Ministerului
Transporturilor complică viața
firmelor de transport.”

„Niciodată nu a fost explicată
liberalizarea, nu s-a spus cum va fi
implementată, sau ce model vom
adopta. Teama transportatorilor
este legată de o posibilă
deschidere a pieței, fără o
pregătire prealabilă.”
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Ziua Cargo: Care este
conceptul ce stă la baza
apariție acestui serviciu?
Marius Pandel: Memento Bus

a apărut ca divizie de transport a
Memento Group of Companies, grupul
care s-a născut în jurul business-ului
din sfera turismului, desfășurat, în
ultimii aproape 20 ani, de către Chris -
tian Tour. Am inițiat această nouă linie
de business din dorința de a aduce și
pe piața din România servicii de trans -
port rutier de foarte bună calitate și,
de sigur, automat, și pentru a crește
de plasările în interes turistic spre cele
mai frumoase zone ale țării.

În Europa, turismul cu autocarul
reprezintă modalitatea de a călători
pe distanțe scurte și medii cu cea mai
mare acoperire. Deseori, când au
nevoie de un mijloc de transport rapid,
con fortabil și ieftin, care să-i ducă,
fără bătaie de cap, într-o vacanță afla -
tă la câteva sute de kilometri de casă,
occidentalii se duc la autogară. Fără
costuri mari de transfer, fără probleme
sau ore întregi pierdute cu controalele
și așteptarea din aeroport. Tocmai asta

caută să aducă Memento Bus și pe
piața din România.

Pe scurt, Smart Cost Bus în seam -
nă 3 lucruri, care redefinesc trans por tul
de la „merge și așa”, la „fără com promis”:

• Prețuri dinamice – pentru că, nu-i
așa, ce poate fi mai smart decât să
ai control asupra planului tarifar? Cu
cât mai repede se achiziționează un
bilet de călătorie spre destinația dorită,
cu atât mai mic va fi prețul plătit;

• Flotă de mașini moderne, per -
for mante și cu șoferi experimentați;

• 100% respect față de client.
Ce aduce nou Memento Bus? În

pri mul rând, certitudinea că și în Ro -
mânia „se poate”, când vine vorba de
transport turistic la nivel occidental.

Cum este organizat
serviciul de transport
oferit de Memento Bus?
Memento Bus funcționează ca o

agenție de turism, care oferă servicii
de transport turistic spre diferite regiuni
din țară și din străinătate. Există un
de partament dedicat întregului lanț lo -
gistic – administrarea parcului auto;
rea lizarea rutelor și coordonarea șo -

ferilor; apoi există și un departament
comercial care se ocupă de comer cia -
li zarea propriu zisă a biletelor de au -
tocar și, desigur, un departament de
marketing & promovare, care se asi -
gură de vizibilitatea optimă a bran du -
lui.

Care sunt canalele de
achiziționare a biletelor?
Biletele de transport pentru cursele

Memento Bus pot fi achiziționate on -
line, pe site-ul www.mementobus.com,
care permite accesarea și rezervare
de pe orice platformă mobilă sau de
pe PC. Plata poate fi realizată direct
cu cardul, pe site, în sistem PayPal.
De asemenea, se lucrează în prezent
la implementarea plății prin SMS,
tocmai pentru facilitarea achiziției de
bilete, fără a fi necesară deplasarea
într-o agenție Memento Bus.

Totodată, biletele pot fi achi zi -
ționate și în mod tradițional, în oricare
dintre agențiile din rețeaua Christian
Tour (30 la număr în România), dar și
la partenerii acreditați Memento Bus
din România (agenții de turism revân -
ză toare de pe tot cuprinsul țării).

Apariția conceptului „Smart Cost Bus” a pus pe jar piața
transportului rutier de pasageri. Achiziția unei flote de 10 autocare
noi Neoplan reprezintă o dovadă în plus asupra încrederii pe care
reprezentanții Memento Bus o au în proaspăt lansata afacere. Am
discutat despre apariția și dezvoltarea Memento Bus cu Marius
Pandel, CEO Christian Tour.

1100  aauuttooccaarree  nnooii
ppeennttrruu  MMeemmeennttoo  BBuuss
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Care este explicația
diferențelor semnificative
de tarif și confort între
serviciul oferit de
Memento Bus, față de cele
obișnuite pe cursele
regulate tradiționale?
Smart Cost Bus este un concept

nou și unic în România, care le per -
mite călătorilor să aibă parte de cele
mai bune prețuri de pe piață, cu cât
optează mai din timp pentru una dintre
destinațiile Memento Bus. Cu cât își
vor planifica deplasarea mai din timp,
cu atât se vor bucura de mai multe
bonusuri și avantaje. În acest sens,
am gândit 5 clase tarifare distincte,
care să întrunească exigențele fiecărei
categorii de turiști:

- Shock – călătorii cu 1 euro;
- Boom – călătorii de la 1,99 euro;
- Smart – călătorii de la 4,99 euro;
- Flexi – călătorii de la 7,99 euro;
- M’Style – călătorii de la 9,99 euro.
Existența acestor clase tarifare nu

este un element nou pe piața depla -
să rilor turistice, companiile de trans -
port aerian low cost au fiecare un

astfel de sistem tarifar de succes.
Prac tic, fiecare cursă va conține, în
funcție de data achiziționării biletelor,
locuri alocate în clasa Shock, apoi în
clasa Boom, Smart sau Flexi. Astfel,
dacă vor cumpără cu doar câteva zile
înainte de plecare, turiști vor plăti pre -
țul integral al biletului, care este similar
tarifelor practicate de cursele regulate
tradiționale.

În plus, pentru că ne dorim să ne
fi delizăm clienții, am gândit și un card
de fidelitate Memento Bus, care le
oferă o serie de reduceri și beneficii
pentru deplasare.

Cum a fost rezolvată
partea birocratică a
acestui serviciu? (licențe
de traseu, stații…)
Departamentul logistic al Memento

Bus, care este alcătuit din profesioniști
cu mulți ani de experiență în domeniu,
s-a ocupat de această parte biro cra -
tică și, nu fără eforturi, a reușit să pu -
nă totul în ordine, astfel ca fiecare cur -
să să se desfășoare în condiții optime
și legale.

Care sunt primele
rezultate? Cum a
reacționat piața?
Primele reacții în rândul turiștilor

noștri au fost foarte bune. De la înce -
pu tul lunii martie, când au pornit pri -
mele curse Memento Bus, au fost deja
achiziționate peste 10.000 de bilete
și numărul este în creștere zi de zi. 

Desigur că impactul a fost mare și
asupra concurenței, însă sperăm ca,
prin acest nou concept, să impul sio -
năm întreaga piață spre oferirea de
servicii de transport cât mai bune și,
în final, toate părțile implicate să fie
mul țumite, clienți și furnizori deo po -
trivă.

Există planuri de
extindere?
Desigur că avem numeroase pla -

nuri de extindere și creștere a busi -
ness-ului Memento Bus. Investim ma -
siv în flota de autocare și, tocmai de
aceea, am achiziționat la începutul
acestui an un număr de 10 autocare
noi-nouțe, marca Neoplan Tourliner și
Cityliner, cu care vom începe operarea
de curse cât mai curând. 

Investim, de asemenea, și în plat -
forma online de distribuție a biletelor
și ne străduim, zi de zi, să facilităm
ac cesul turiștilor noștri la aceste curse.
Am început operarea cu câteva desti -
nații principale, precum Sibiu, Brașov,
Craiova, Constanța sau Tulcea. Însă,
în scurt timp, ne vom extinde raza de
operare, iar autocarele Memento Bus
vor ajunge și la Cluj Napoca, Timi șoa -
ra, Bacău, Iași etc. Totodată, înce pe -
rea sezonului turistic, în luna mai, va
marca și primele curse externe Me -
mento Bus, către destinații de va canță
din Grecia, Turcia sau Bulgaria.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Marius
Pandel
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Spotlight
Festival
București
2016
Aflat la a doua ediție, Spotlight Festival, organizat
de către ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului
București, a coborât pe străzile Capitalei, între 5 și
8 mai, lumina și culoarea, prin instalații și creații ale
unor artiști internaționali consacrați. Festivalul
Internațional al Luminii 2016 a stat sub semnul
candidaturii pentru Capitala Culturală Europeană
2021.

Fantastic Planet (AU) - un gigant gonflabil, în genunchi în
fața BCU, inspirat din coproducția franco-cehă „Planeta
fantastică”, din 1973, în care ființele umane viețuiau într-o
lume specială alături de uriași (mai mult sau mai puțin)
prietenoși.

Drawn in Light (NL) - Instalație formată
din șapte elemente grafice ale căror
mișcări modifică în permanență
perspectivele și dezvăluie privitorilor
noi sensuri.

D upă ce, anul trecut, prima e di -
ție a acestul festival s-a în scris
în contextul Anului In ter naț ional

al Luminii, organizatorii au decis să re -
pete această experiență și în 2016, cu
intenția de a o transforma într-o adevă -
rată tradiție. Calea Victo riei, între Biblio -
te ca Centrală Uni ves ti  tară și Piața Na -
țiunile Unite, s-a transformat, după cum
subliniau or ga  ni za torii, într-o adevărată
expo zi ție în aer liber. Instalațiile de artă,
video mapping, iluminatul arhitectural și
pro iecțiile au făcut deliciul bucureș te -
nilor, care au luat cu asalt în număr ex -
trem de mare această arteră, devenită
pie to nală pentru 4 seri, între orele 8:30

și 23:00, în ciuda amenințărilor unei
vremi pline de capricii. 

Deschiderea oficială a fost mar -
cată de un extraordinar show susținut
de Lords of Lightning (Marea Britanie),
precum și de un concert Zoli Toth Pro -
ject, care nu s-au mai repetat în cele -
lal te zile ale festivalului. 

În afară de clădirile de pe Calea
Vic toriei, au mai beneficiat, în cadrul
fes tivalului, de iluminare arhitecturală
statuia Leul, Foișorul de Foc și Liceul
Gheorghe Șincai. 

Vă prezentăm, în cele ce urmează,
câteva interesante repere ale acestei
ediții a Festivalului Spotlight București.
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Celestial Outcome (RO) - Un adevărat
planetariu, proiectat pe o perdea
translucidă, pe laterala Muzeului Național
de Artă, care arată celor prezenți mișcarea
planetelor și dezvăluie tainele galaxiilor.

Embodimento (RO) - Proiecție care
reprezintă, de fapt, o interacțiune între
dans, artă vizuală și arhitectură, coregrafia
și iluziile vizuale împletindu-se într-un tot
unitar, pentru un rezultat spectaculos.

Rainbow Street - Palatul CEC și Muzeul Național de Istorie a României
au fost traversate pe parcursul celor patru zile, de un uriaș curcubeu,
spre deliciul publicului. 



........................................................................................................................................................ mai 201672

IN
E

D
IT

Light Striker (RO) - Palatul
Telefoanelor - un ciocan de bâlci
uriaș al timpurilor noastre, forța

loviturii fiind măsurată în numărul
de etaje care se iluminează. 

Iar fațada hotelului Novotel a
reprezentat un suport perfect

pentru un video mapping, realizat
de către Les Ateliers Nomad (RO),
participanții din rândul publicului
putând controla formele, culorile

și efectele speciale ale
proiecțiilor. 

Video mapping Cercul Militar -
Oda Bucuriei (RO) - O animație 3D
compelxă, care intră în
interacțiune cu elementele
arhitectonice ale clădirii, a
constituit una dintre cele mai mari
atracții ale festivalului. 

Holoface (RO) -
proiecție
holografică de
dimensiuni mari
controlată de către
participanți din
rândul publicului.

Hikarinoki (FR) - Un arbore
construit din materiale reciclabile,
instalație care a debutat în 2009
la Festivalul luminilor din Lyon.
Copacul din materiale reciclabile
reprezintă legătura dintre om și
mediu, aducând în atenția tuturor,
o dată în plus, dacă mai era
nevoie, necesitatea de a respecta
și proteja natura din care, până la
urmă, facem parte și noi. Și poate,
nu în ultimul rând, copacul trebuie
privit ca o conexiune dintre
pământ și cer.

Text și foto: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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BERBEC 
(21 martie 
- 20 aprilie)

Perioadă foarte
promițătoare pe plan

profesional și financiar, care poate
aduce fructificarea unor proiecte
importante sau realizarea unor
obiective înalte. Dar, desigur,
depinde de dumneavoastră! Fiți
prevăzători, sănătatea nu este
chiar unul dintre punctele forte ale
berbecilor în această perioadă.
Accelerați cu grijă, mai ales dacă
vă aflați la volan!

TAUR 
(21 aprilie 
- 20 mai)

Multă dragoste de dat și
primit, stabilitate afectivă

pentru cei aflați deja într-o relație,
sau oportunități de a vă întâlni
jumătatea. Pe plan profesional,
multă energie și aptitudini
crescute de organizator. Perioadă
favorabilă pentru activitățile
intelectuale și de comunicare.
Formă fizică bună în prima
decadă, apoi sunt posibile unele
probleme, către sfârșitul lunii mai.

GEMENI 
(21 mai 

- 20 iunie)

Pot apărea dificultăți în
viața de cuplu, deci un plus

de diplomație și înțelegere nu
strică! Pe plan profesional, lucrurile
se sedimentează și nu se întrevăd
întâmplări spectaculoase. Totuși,
dacă doriți să investiți în sedii,
case, terenuri sau dacă doriți să
demarați ceva renovări, acum poate
fi momentul. Nu fiți agresivi la volan
și încercați să evitați riscurile!

RAC 
(21 iunie 
- 22 iulie)

Vă așteaptă o lună
antrenantă, favorabilă

socializării și activităților
colective, congrese, conferințe
sau chiar proiecte de grup. Multă
muncă, fiind posibil să apară și
încurcături sau acțiuni
neplanificate care să vă dea peste
cap. Socializarea vă poate aduce
noi contracte. Aveți mare grijă de
sănătatea dumneavoastră și feriți-
vă de accidente!

LEU 
(23 iulie 

- 22 august)

Viața relațională se
poate intersecta cu cariera.

Sunteți atrași mai ales de persoane
demne de admirat și puteți seduce
cu ușurință, dar pot apărea
încurcături. În plan profesional, se
anunță o lună cu un potențial
extraordinar, deschisă unor
realizări deosebite și cu noroc la
bani. Dar atenție la cheltuielile
excesive! Fiți precauți în cazul în
care este nevoie să faceți efort fizic.

FECIOARĂ 
(23 august

- 22 septembrie)

O lună benefică pe plan
afectiv, deși pot apărea și

unele dificultăți. Este posibil ca
unele situații să se clarifice sau
unele probleme să-și găsească, în
sfârșit, rezolvarea. Pe plan
profesional, astrele sunt favorabile
activităților intelectuale sau
culturale, chiar și educației. Posibile
satisfacții pot apărea în conexiune
cu unele călătorii în străinătate sau
cu relațiile cu străinii.

BALANȚĂ 
(23 septembrie 
- 22 octombrie)

Lună activă din punct de
vedere financiar, fie că este

vorba despre investiții, sponsorizări
sau câștiguri de alte naturi decât
cele din munca efectivă. O perioadă
bună pentru călătorii și comerț,
existând perspective de deblocare a
unor situații mai vechi a căror
rezolvare nu a apărut până acum.
Evitați suprasolicitarea și nu vă suiți
obosiți la volan.

SCORPION 
(23 octombrie 
- 21 noiembrie)

Și în cazul
dumneavoastră

socializarea merge bine în
această perioadă, fiind posibil să
participați la multe evenimente. Se
pot întrevedea noi alianțe sau
parteneriate, proiecte comune cu
alte companii sau persoane. Dar nu
vă va fi foarte ușor să faceți bani.
Sănătatea e așa și așa. Nu vă testați
limitele și încercați să vă limitați
călătoriile pe distanțe foarte lungi.

SĂGETĂTOR 
(22 noiembrie 

- 21 decembrie)

Relațiile personale se pot
împleti cu munca. Poate fi

vorba chiar de un proiect comun în
cuplu. Perioadă de activitate
intensă, dar e posibil să apară lipsa
de chef și energie. Dar o doză
substanțială de șansă pe plan
profesional există. Este posibil, de
asemenea, să simțiți pofta de a avea
grijă de cum arătați și cum vă simțiți.
Nu vă pierdeți concentrarea mai ales
la drum lung!

CAPRICORN 
(22 decembrie 
- 19 ianuarie)

Sunteți plini de vitalitate
și cu chef de distracție. Nu

este exclus să vă bucurați chiar de o
mini-vacanță împreună cu prietenii,
în altă localitate. Imaginația este
punctul dumneavoastră forte și
această perioadă este favorabilă
actului de creație. De asemenea,
această lună este favorabilă
călătoriilor sau relațiilor la distanță.
Dar atenție că sistemul imunitar nu
este în cei mai buni parametri.

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie 

- 18 februarie)

Perioadă fericită și
pasională din punct de

vedere afectiv. Financiar și
profesional, sunt posibile investiții
sau acțiuni imobiliare sau
patrimoniale, în construcții sau în
agricultură. Sunteți, în schimb, cam
stresați și este posibil să vă
confruntați cu conflicte, iar sprijinul
se lasă așteptat. Sănătatea este
bună, însă stresul trebuie controlat. 

PEȘTI 
(19 februarie 
- 20 martie)

O lună favorabilă
călătoriilor mai scurte

sau mai lungi, chiar și în
interes personal, în cadrul vieții de
cuplu. Pe plan profesional se anunță
o lună plină de zbateri, obstacole și
responsabilitate. Colaborările, în
schimb, se anunță frutuoase și este
posibilă încheierea unor noi
contracte. Drumurile pe care le
faceți sunt cu folos, dar vă pot
extenua.

15 mai - 15 iunie 2016






