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A

Însă, o dată ce apare acest potențial (ca
în cazul celor două firme), el trebuie
pus la treabă – altfel se irosește.
Patronul primei companii are, cu
siguranță, o mașină luxoasă, casă de
vacanță și o situație financiară de invidiat. Probabil va continua să crească
profitabilitatea firmei, devenind tot mai
atent la detalii însă... Va stagna.
Deși mai mică, a doua companie
se va dezvolta continuu. Nu dispune
de aceleași resurse... încă. Însă nu ratează oportunitățile, chiar dacă, la prima
vedere, acestea îl împing la risipă – de
energie și de profitabilitate, deoarece
trebuie să își adapteze, continuu, procedurile la noii clienți, la noile dimensiuni
și la o echipă tot mai numeroasă.
Îmi vine în minte un moment istoric
celebru – întâlnirea între Pilat din Pont
și Iisus. „Oricine este din adevăr, ascultă glasul Meu”, spune Iisus. Iar Pilat
răspunde: „Ce este adevărul?”
Dincolo de conotațiile religioase,
să recunoaștem că, tot mai mult, suntem tentați să tratăm lucrurile cu scepticism, să punem totul sub semnul întrebării și să privim pasiunea ca pe
un semn de imaturitate. Însă, fără pasiune, nimic nu se dezvoltă.
Pilat din Pont reprezenta înțelepciunea acumulată de un imens, stabil
și bine organizat imperiu, aparent indestructibil. Și totuși, acest imperiu
avea să se frângă după doar patru
secole, cauzele fiind, și astăzi, greu
de explicat de către istorici. În schimb,
creștinismul a devenit valul pe care
s-a dezvoltat o nouă civilizație, în plin
avânt și astăzi, la două mii de ani de
la momentul amintit.
Pasiunea, energiile creatoare ar
trebui „cultivate” cu grijă. Dacă, în primele etape de dezvoltare, apar natural, au tendința să pălească, ulterior.
Ce oameni întâlnești, ce cărți citești,
la ce spectacole și evenimente participi? Elementele care reaprind „flacăra” trebuie căutate cu atenție.

EDITORIAL

Organizator

i avut vreodată sentimentul că
tot ce îți propui se îndeplinește? Că nimic nu îți poate sta împotrivă? Când s-a întâmplat ultima oară?
Vă propun un studiu de caz – două
firme de transport, ambele de succes,
din punct de vedere financiar, dar și
ca imagine în piață.
Una are o flotă de 40 de camioane
și... resimte din plin problemele. Chiar
dacă flota este nouă și se pune accent
pe instruirea șoferilor, chiar dacă salariile sunt mari și clienții mulțumiți...
Mulți dintre șoferi tot pleacă, probleme
apar continuu, iar legislația creează
incertitudini stresante pentru o companie care abia și-a găsit stabilitatea
pe care a țintit-o încă de la înființare.
Nu! Patronul acestei firme este decis
să își întărească, pe cât posibil, poziția
câștigată, fără a încerca să se mai
dezvolte. Pur și simplu, efortul este
prea mare și nu merită!
Cea de-a doua firmă a studiului
nostru are 15 camioane. Patronul ei
este un împătimit al calității, plin de
energie și pasiune. Este într-o continuă cursă cu el însuși – vrea să bată
record după record – cel mai mic consum de carburant, cei mai mulțumiți
clienți, cele mai mici costuri de întreținere pentru camioane... Este foarte
atent la imaginea firmei și nu greșim
dacă îl considerăm obsedat de curățenia camioanelor. În plus, are o imagine clară despre ceea ce înseamnă
o relație corectă între angajator și angajați. În maximum zece ani, va depăși
100 de camioane! – acesta este planul
și nimic nu poate să îi stea în cale.
O analiză lipsită de emoție ne
arată clar că ambele companii își fac
bine „temele”, fără a exista diferențe
semnificative în ceea ce privește performanța. Însă emoția contează! Prima
companie are mult mai multe oportunități, fiind semnificativ mai mare, însă
este prea concentrată pe rezolvarea
problemelor... Cea de-a doua are, la
rândul ei, probleme, însă patronul ei
este angajat, în primul rând, în împlinirea propriei viziuni.
Va ajunge la o sută de camioane?
Greu de spus. Dar povestea lui este
interesantă și privită cu interes de toți
care ajung să o cunoască. Nu numai
că lumea nu i se opune, dar chiar își
dorește să îl ajute, să devină părtașă
la o poveste atât de „eroică”.
Indiferent dacă ești angajat, furnizor sau client, cel mai probabil vei alege
a doua companie – acolo se întâmplă
lucruri. Potențialul este esențial – fără
el, viziunile rămân doar simple gânduri.

Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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„Plăcerea adevărată
este de a sta cu
cineva la masă.”
Antoine de Saint-Exupery

ȘTIRI

SUPORT PENTRU PLATA TAXEI DE DRUM ÎN
UNGARIA
WebEye România a anunțat
introducerea serviciului de
Suport Clienți pentru plata
taxei de drum în Ungaria
(e-vinieta). Decizia a fost luată
pentru a ajuta companiile de
transport să efectueze, corect
și rapid, toate formalitățile și
să evite amenzile. Peste 30.000
de vehicule ale clienților
WebEye sunt înregistrate pe
platforma electronică HU-GO
pentru achitarea e-vinietei,
ceea ce face ca WebEye să fie
printre cei mai mari operatori
pe acest segment. Serviciul
oferă asistență în limba
română pentru înregistrarea
pe platforma HU-GO și pentru
completarea formularului
online pentru plata vinietei.
Persoane dedicate vor fi la
dispoziția clienților WebEye
care au nelămuriri în privința

„BOMBE” ÎN TRAFIC

achitării taxei de drum
electronice, atunci când
tranzitează Ungaria. Tariful
este variabil, depinzând de
numărul axelor și al
kilometrilor parcurși în
Ungaria, pe anumite sectoare
de drum. Totodată, se oferă și
asistență, în cazul în care
clienții amendați doresc să
atace decizia autorităților
maghiare. Acest nou pachet
de servicii este destinat atât
clienților WebEye, cât și
transportatorilor care
utilizează unități OBU.
precizează directorul general al
RAR, George-Adrian Dincă.

CENTURA CARACAL,
PE BANI EUROPENI
Inspectorii RAR au verificat, în
trafic, 35.468 de vehicule, în
primele 6 luni, iar la 48% dintre
ele au depistat cel puțin o
neconformitate tehnică. Totodată,
1.758 (aproape 5%) prezentau
pericol iminent de accidente. Din
punct de vedere al siguranței
rutiere, procentajul de respingere
a celor neconforme a fost de
37,21%. Mașinile aveau defecțiuni
grave la sistemele de frânare și
direcție, la punți și fuzete. La 9%
s-au constatat neconformități
legate de poluare, iar 2,78% nu
aveau inspecția tehnică periodică
(ITP expirat sau fals). În
București, au fost aplicate 1.120
amenzi, au fost reținute 17
permise și 875 de certificate de
înmatriculare. „Rezultatele
controalelor nu reflectă starea
generală a parcului auto din
România, deoarece echipajele
mixte RAR - Poliție Rutieră opresc
pentru verificare doar vehiculele
susceptibile de defecțiuni”,

CNAIR a reușit să încheie
contractul de finanțare din bani
europeni pentru construirea
Variantei de Ocolire Caracal Faza II. Proiectul a fost fazat,
deoarece primise finanțare
europeană și în exercițiul
financiar anterior (2007 - 2013),
însă banii nu au fost utilizați,
așa că, acum, sunt luați din
alocarea pe perioada 2014 2020, în cadrul Programului
Operațional Infrastructura Mare
(POIM). Valoarea contractului
este de 34.360.511,52 lei (fără
TVA), finanțarea fiind de 75%
F.E.D.R. din valoarea totală
eligibilă aprobată 21.536.533,84 lei, iar restul, de
25%, de la Guvernul României.
Termenul final a fost stabilit
pentru 20.12.2019.

TAXE PENTRU
RIDICAREA MAȘINILOR

Consiliul Local al Sectorului 3
București a aprobat tarifele
pentru ridicarea, transportul și
depozitarea autovehiculelor/
remorcilor/rulotelor staționate,
neregulamentar, pe carosabil,
sau care ocupă abuziv ori
blochează accesul în parcările de
reședință și pe locurile
persoanelor cu handicap. Taxa
de ridicare pentru mașinile cu
MTMA de până la 5 tone este
200 de lei, iar, pentru cele mai
mari, este de 270 de lei. Tariful
de transport este de 150 de lei
pentru mașinile de până în 5 t,
iar, pentru cele mai mari, este de
200 de lei. Pentru depozitare,
taxa este de 150 de lei în primele
24 de ore și de 50 lei după aceea
- se calculează pe intervale de
24 de ore, începând de la data și
ora depozitării, nefracționat.

5 OFERTE PENTRU CF
BRAȘOV - SIGHIȘOARA

CFR SA a primit 5 oferte la licitația
pentru reabilitarea liniei de cale
ferată Braşov - Simeria (secțiunea
Brașov - Sighișoara, 86 km),
componentă a Coridorului Rin Dunăre. Iată cine sunt operatorii
economici: IC Ictas Insaat Sanayi
ve Ticaret AS, Impreza Pizzaroti &
C SpA Italia SpA, SC Alstom
Transport SA, Societa Italiana per
Condotte d’Acqua SpA,
STRABAG AG. Valoarea lucrărilor
licitate este estimată la
3.190.570.000 lei fără TVA (circa
700 milioane euro), iar sursa de
finanțare este asigurată 85% de
Comisia Europeană, prin
Mecanismul pentru
Interconectarea Europei (CEF), și
15%, de la bugetul de stat. Durata
de execuție este de 48 de luni, la
care se adaugă 60 de luni
perioada de notificare a
defecțiunilor. Pe traseu, se află 11
puncte de secționare centralizate
electrodinamic (CED) - 4 stații de
cale ferată, 15 halte, 2 noduri de
cale ferată principale și un tunel
dublu, de 660 m lungime.
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Î N T R E BA R E A LU N I I

Despre tahograf

Spune-ți părerea!

Se poate face transport fără manipularea
tahografului?

Majorarea accizelor
afectează puternic
transporturile

1. Nu. Tahograful este, astăzi, manipulat pe scară largă.
2. Nu. Măcar în zonele de încărcare-descărcare, trebuie manipulat.
3. Da. A respecta integral regulile reprezintă o opțiune fezabilă pentru
firmele de transport.

Puteți răspunde la întrebarea
lunii vizitând www.ziuacargo.ro.

O

majoritate covârșitoare, de
91%, dintre cei care au răspuns la întrebarea lunii august „Ce efecte poate genera creșterea accizelor?” au ales varianta potrivit
căreia ramura va fi afectată puternic,
mai ales în condițiile în care este deja
destabilizată de nivelul ridicat al taxelor. Numai 6% apreciază că, în ciuda
faptului că majorarea accizei va mări
costurile de transport, cărăușii vor
găsi, împreună cu clienții, o variantă
de susținere a acestui efort suplimentar. Și doar 3% sperau că tariful la
pompă nu va crește.

septembrie 2017 ..........................................................................................................................................
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DACIA DUSTER SE REÎNNOIEȘTE
Modelul emblematic al mărcii
Dacia s-a prezentat, la Salonul
Auto de la Frankfurt, din
septembrie, cu un nou design,
atât la exterior, cât și la interior,
și cu o gamă extinsă de
echipamente.
Pe scurt, Duster propune un
design exterior 100 % nou,
modern și robust, un interior
cu design inedit, confortabil,
ergonomic și utilizând
materiale de calitate,
echipamente noi, care
facilitează utilizarea în viața de
zi cu zi, o experiență off-road
îmbunătățită, capacități de
trecere în teren accidentat la
același nivel cu generația
precedentă și un preț la fel de
accesibil.
Planșa de bord a fost complet
redesenată, o atenție deosebită
fiind acordată ergonomiei.
Scaunele au fost complet
revăzute, oferind un plus de
confort și o mai bună susținere

JEEP COMPASS PUNCTAJ MAXIM LA
EURONCAP

Noul Jeep Compass a obținut
maximum de puncte la testele
EuroNCAP, cel mai nou model
Jeep fiind expresia celor mai
avansate tehnologii dezvoltate,
până acum, de brandul cu
șapte fante. Noul Jeep Compass
a obținut calificative de top
în toate categoriile, inclusiv
protecția ocupanților adulți,
protecția copiilor, protecția
pietonilor și la nivelul pachetului
de sisteme de siguranță și
asistență.
Rezultatul este cu atât mai
remarcabil, cu cât a fost obținut în
urma înăspririi standardelor de
evaluare ale EuroNCAP, în anul
2017. Jeep Compass este
construit în jurul unui
compartiment de protecție „safety
cage”, realizat, în proporție de
65%, din oțel ultra-rezistent, care
asigură o rigiditate torsională

laterală. Capacitatea de
depozitare a fost sporită, prin
introducerea unor noi spații,
ingenioase.
Noul Duster propune, totodată,
o serie de echipamente inedite
în gama Dacia, așteptate de
clienți: sistem „multiview
camera”, senzor de depășire în
unghiul mort, airbag-uri
cortină, sistem de climatizare
automată, card de acces
„mâini libere” și sistem de
activare automată a farurilor.
O dată cu reînnoirea modelului
său emblematic, Dacia își
afirmă ambiția de a continua
povestea de succes a primei
generații Duster și de a-și
depăși precedentele recorduri
de vânzări.
ridicată și protecție sporită pentru
pasageri, și numără peste 70 de
sisteme și funcții de siguranță
pasivă și activă. Acestea stabilesc
noi standarde în gama Jeep.
Printre sistemele de siguranță din
dotarea standard a lui Jeep
Compass, se regăsesc Forward
Collision Warning-Plus,
LaneSense Departure WarningPlus, în cadrul cărora tehnologia
radar și camera conlucrează
pentru a recunoaște coliziunile
potențiale și le previn prin
avertizarea acustică, vizuală și
tactilă a șoferului; atunci când
este necesar, în această ecuație
intervine și sistemul ESP.
În funcție de versiunea de
echipare, pot fi disponibile, în
standard sau opțional, sisteme
concepute special pentru a asista
șoferul, atunci când acesta se află
pe autostradă, sau la drum lung.
Printre acestea, Adaptive Cruise
Control (menține distanța față de
autovehiculul din față și poate
frâna, până la oprire, în cazuri de
urgență, fără intervenția șoferului)
și Blind-Spot Monitoring
(monitorizează unghiul mort și
avertizează, acustic și vizual,
șoferul).
La toate aceste sisteme, datorită
cărora Jeep Compass a obținut 5
stele EuroNCAP, se adaugă cele
6 airbag-uri din standard și

sistemului ESC (Electronic
Stability Control) cu ERM
(Electronic Rollover Mitigation).

INS: COMERȚUL CU
AUTOVEHICULE, ÎN
CREȘTERE

Afacerile din comerțul cu
autovehicule și motociclete au
crescut cu 6,5% ca serie brută și
cu 9,9% ca serie ajustată în
funcție de numărul de zile
lucrătoare și de sezonalitate, în
luna iulie față de aceeași perioadă
a anului trecut, potrivit Institutului
Național de Statistică (INS).
Avansul s-a datorat creșterilor
înregistrate la comerțul cu
motociclete, piese și accesorii
aferente; întreținerea și repararea
motocicletelor (+50,7%),
activitățile de întreținere și
repararea autovehiculelor
(+22,9%), comerțul cu piese și
accesorii pentru autovehicule
(+7,5%) și la comerțul cu
autovehicule (+2,1%). În luna iulie
2017, comparativ cu luna
precedentă, aceste activități au
înregistrat însă o scădere cu
6,5%, din cauza scăderilor
înregistrate la comerțul cu
autovehicule (-11,6%), comerțul
cu motociclete, piese și accesorii
aferente; întreținerea și repararea
motocicletelor (-10,8%), și la
activitățile de întreținere și
repararea autovehiculelor (-5,4%).
Comerțul cu piese și accesorii
pentru autovehicule a crescut cu
3,2%. De asemenea, în perioada
1 ianuarie - 31 iulie 2017
comparativ cu perioada 1 ianuarie
- 31 iulie 2016, volumul cifrei de
afaceri pentru comerțul cu ridicata
și cu amănuntul, întreținerea și
repararea autovehiculelor și a
motocicletelor, serie brută, a
crescut cu 12,4%, datorită
creșterilor înregistrate la comerțul
cu motociclete, piese și accesorii
aferente; întreținerea și repararea
motocicletelor (+38,7%),
întreținerea și repararea
autovehiculelor (+27,8%),
comerțul cu autovehicule
(+10,4%) și la comerțul cu piese
și accesorii pentru autovehicule
(+9,5%).
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Acciza majorată a
scumpit carburanții
„A

Guvernul a majorat acciza la carburanți cu 16 bani/litru de la 15 septembrie,
iar, de la 1 octombrie, va aplica o a doua tranșă de scumpire, egală.
ceastă măsură se produce în etape, pentru a nu
crea un șoc la nivelul consumului, șoc ce poate genera creșteri
de preț, automat scăderi de consum
și poate afecta bugetul de stat - vin
mai puține încasări la bugetul de stat
și nu se mai atinge un obiectiv al Executivului”, a explicat Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor. Însă, în ciuda asigurărilor sale, ca și ale premierului Mihai
Tudose, prețul carburanților a crescut
cu 20 de bani/l, la pompă.
Noile niveluri ale accizei pentru
carburanți vor fi valabile până în anul
2022.

FORT cere
rambursarea

FORT solicită Guvernului constituirea unui grup de lucru care să elaboreze un act normativ pentru rambursarea
unei cote din acciză către companiile
de transport mărfuri și pasageri, după
modelul practicat în Belgia, Franța,
Ungaria, Slovenia și Spania. „Numai o
astfel de măsură poate redresa încasările la bugetul de stat, menținând, totodată, competitivitatea sectorului de transporturi românești, aflat pe locul 6 în topul
contribuitorilor, în raport cu ceilalți transportatori europeni. În caz că și această solicitare va fi tratată cu aceeași lipsă
de interes, la solicitarea transportatorilor
vom organiza ample manifestații de protest”, au amenințat reprezentanții Federației.
„Transportatorii rutieri din România
sunt, din nou, puși într-o situație difi-

cilă, în principal din cauză că nu pot
transfera în tarifele prestate/km influența în costul operațional. Ne vom afla,
astfel, în aceeași situație din perioada
2015-2017, în care transporturile rutiere internaționale își vor reloca alimentările în afara țării (unde recuperează și TVA, și o parte din acciză),
piața de consum «captivă» urmând să
diminueze investiții în flotă, resursa umană și dezvoltare”, se arată în adresa
trimisă premierului Mihai Tudose de către președintele FORT, Augustin Hagiu.
Prin piața „captivă”, FORT înțelege: transportul licențiat de mărfuri,
desfășurat exclusiv pe teritoriul național, cu vehicule >3,5 tone; transportul
regulat de pasageri, în trafic județean;
transportul regulat de pasageri, în
trafic interjudețean; transportul regulat
special; cursele ocazionale (turistice).

COTAR: benzinarii
nu au respectat
promisiunea

COTAR reclamă că autorii OUG
„nu au luat în calcul oscilarea prețului
de carburant la achiziție, nici faptul că
promisiunile făcute de benzinari Guvernului, că nu vor opera scumpiri, nu
vor fi respectate”. Reprezentanții confederației și ai altor patronate din transport au participat, în 16 septembrie,
la o întâlnire cu secretarul general al
Guvernului, la care au luat parte și
reprezentanți ai ANAF, pe tema returnării unei componente din acciză.
„După a doua treaptă de mărire,
respectiv 1 octombrie, vom avea o

nouă întâlnire cu reprezentanții Guvernului, pe acest subiect. Sperăm într-o
rezolvare corectă și firească pentru
transportul comercial, astfel încât acest sector să nu fie afectat și, pe cale
de consecință, să nu scadă procentul
de 5% din PIB pe care îl asigură în
prezent”, precizează COTAR.

UNTRR:
România
ar putea deveni
Luxemburg

UNTRR avut o întâlnire, în 5 septembrie, la sediul Guvernului, cu prim-ministrul Mihai Tudose și cu Ministrul de
Finanțe, Ionuț Mișa, care au dat asigurări
că, dacă se vor înregistra creșteri de
preț la carburanți, sunt deschiși pentru
a relua rambursarea supraaccizei către
transportatorii rutieri.
În intervențiile anterioare, UNTRR
a solicitat măsuri care să mențină
atractivitatea comercială a alimentării
cu carburant în România, prin îmbunătățirea sistemului de rambursare a
TVA atât transportatorilor rutieri români, cât și străini. „În acest fel, țara
noastră ar deveni un centru de alimentare de carburant în zona Balcanilor,
precum Luxemburg în Europa de Vest.
România ar deveni mai competitivă,
iar statul ar colecta mai mulți bani,
fără a fi necesară majorarea accizei
la carburanți”, consideră UNTRR.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Split TVA,
obligatoriu

Guvernul a aprobat obligativitatea plății defalcate a TVA (split
TVA), începând cu 1 ianuarie 2018, iar, pentru agenții economici
care acceptă această măsură începând cu 1 octombrie, va acorda
o reducere cu 5 procente a impozitului pe profit, pentru a-și
acoperi cheltuielile necesare cu modificarea.

„E

ste un mecanism pe care
îl introducem pentru a
crește gradul de colectare
a TVA la buget, pentru a crea un echilibru în piață între toți agenții economici, deoarece, astăzi, există o diferență mare între cei care nu plătesc
TVA și o folosesc în alte scopuri și cei
care sunt de bună-credință și fac aceste plăți”, a declarat, în debutul ședinței
Guvernului, ministrul Finanțelor, Ionuț
Mișa.
Practic, persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA, vor avea
obligația de a deține și gestiona un
cont de TVA pentru încasarea și plata
TVA aferente operațiunilor taxabile
(achiziții de bunuri/servicii, livrări de
bunuri/prestări servicii). De asemenea,
instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor trebui să dețină un
cont de TVA pentru încasarea taxei
pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii
taxabile realizate.
Plata defalcată a Taxei pe Valoarea Adăugată a fost instituită de Guvern în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ținând cont de
faptul că există o diferență semnificativă între TVA încasată la bugetul de
stat și taxa declarată în deconturile
de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop. „Măsura este în avantajul contribuabililor
corecți, care își achită sumele datorate
cu titlu de TVA către bugetul de stat,
întrucât va contribui la reducerea
semnificativă a concurenței neloiale
din partea acelor contribuabili care nu
își plătesc datoriile către stat și utili-

zează resursele financiare din TVA
pentru alte scopuri”, argumentează
Executivul, care estimează că, prin
split TVA, va obține venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de
lei, până în anul 2020.

Cum procedăm

Mecanismul privind plata defalcată
a TVA presupune:
- Deschiderea unui cont de TVA
de către persoanele impozabile, inclusiv instituții publice, înregistrate în scopuri de TVA, la instituții de credit și/sau
unități ale Trezoreriei Statului. În cazul

Taxa pe Valoarea Adăugată reprezintă cea mai importantă sursă de venit a
bugetului general consolidat: 23,1% în 2016. Deși România a implementat
mai multe măsuri de combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA, printre
care taxarea inversă, anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA care are drept consecință refuzul deducerii taxei atât la persoana al cărei cod
a fost anulat, cât și la beneficiar -, se confruntă în continuare cu cel mai
ridicat nivel al GAP-ului de TVA (raportul dintre TVA datorată și neplătită la
buget și obligația totală de TVA de plată) la nivel comunitar.
ANAF și-a asumat creșterea ratei de conformare voluntară la plată pentru
TVA la 85%, în anul 2018, urmând ca acest indicator să ajungă la 90%, până
în 2020.

conturilor de TVA deschise la unități
ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea se suportă de la
bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi
percepute de la titularii de cont. Totodată, extrasele conturilor de TVA, deschise la unități ale Trezoreriei Statului,
vor fi puse gratuit la dispoziția titularilor
de cont și în format electronic.
- Plata de către beneficiari - instituții publice, persoane impozabile, cu
excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se
înregistra în scopuri de TVA, a TVA
aferente operațiunilor taxabile în contul
distinct de TVA al furnizorului/prestatorului.
- Virarea/depunerea de către furnizor/prestator, în contul său de TVA,
a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și
a TVA aferente încasărilor cu carduri
de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare
de la încasare.
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- Utilizarea sumelor din acest cont
distinct de TVA pentru achitarea de
către furnizor/prestator a taxei aferente
achizițiilor sale, furnizorilor/prestatorilor
săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat.
- Posibilitatea transferului de sume
din conturile de TVA în alt cont, de către titular, doar cu aprobarea ANAF și
instituirea unui termen de maximum
3 zile lucrătoare în care se aprobă
transferul de către ANAF.
- Interzicerea retragerii în numerar
a unor sume din contul de TVA.

TVA defalcat, de la
1 octombrie,
cu facilități

Agenții economici care optează
pentru plata defalcată a TVA în avans,
respectiv în perioada 1 octombrie 31 decembrie 2017, vor beneficia de
unele facilități, precum:
- anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale
reprezentând TVA, restante la 30
septembrie 2017, în anumite condiții;
- acordarea unei bonificații de 5%
la plata impozitului pe profit sau, după
caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Alte prevederi ale
Ordonanței

- Instituirea obligației persoanelor
impozabile, înregistrate în scopuri de
TVA, de a își vira în contul de TVA, în
maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz,

înainte de data la care aplică opțional
mecanismul.
- Înființarea Registrului persoanelor
care aplică plata defalcată a TVA, organizat de ANAF, și în care sunt înscrise persoanele care optează pentru
aplicarea plății defalcate a TVA în
perioada 1 octombrie – 31 decembrie
2017.
- Instituirea unor contravenții și
sancțiuni specifice pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în cadrul
actului normativ, după cum urmează:
* stabilirea unei perioade de grație
de 7 zile lucrătoare, în cadrul căreia
să se corecteze erorile;
* în cazul în care erorile nu au fost
corectate în termenul de 7 zile lucrătoare, se aplică o penalitate de 0,06%
pe zi din valoarea TVA, dar nu mai
mult de 30 de zile;
* după termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul
de TVA al furnizorului sau debitarea
eronată a contului de TVA, se aplică
o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum
nevirarea sumelor reprezentând TVA
din contul curent al titularului în contul
de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât
contul de TVA, se aplică o amendă
de 10% din suma reprezentând TVA.

Modificări
în Codul de
procedură fiscală

- CONTROALELE DE
PREVENȚIE
Ministrul Finanțelor a precizat, totodată, că Guvernul a introdus modificări

Exemplu

Societatea B livrează bunuri către
societatea C, în valoare de 5.000
lei plus TVA 19% - 950 lei, factura
aferentă având o valoare totală de
5.950 lei. De asemenea, societatea
B achiziționează, la rândul său,
bunuri de la societatea A, în
valoare de 1.000 lei plus TVA 19% 190 lei, factura aferentă având o
valoare totală de 1.190 lei.
Societățile A, B și C sunt companii
înregistrate în scopuri de TVA și
vor trebui să își deschidă, fiecare
în parte, conturi bancare exclusiv
pentru încasarea/plata TVA.
Societatea C va achita suma de
5.000 lei în contul recurent al
societății B, în timp ce TVA în
valoare de 950 lei este achitată în
contul special de TVA, deschis de
către societatea B. De asemenea,
societatea B achită suma de 1.000
lei către societatea A din contul
recurent al acesteia (din alt cont
decât contul de TVA) și va achita
190 lei TVA, din contul de TVA (sau
din alt cont recurent), în contul
special de TVA al societății A.

Alexandru BOBOC

Partener Jinga & Asociații

alexandru.boboc@ja.ro

în Codul de procedură fiscală, „modificări foarte importante pentru mediul
de afaceri”. „Din reacțiile pe care le-am
avut atât la dezbaterile de la grupul
de lucru, cât și la celelalte întâlniri cu
reprezentanții mediului de afaceri,
inclusiv cu companiile, am introdus,
așa cum am promis, controalele de
prevenție. Deci un control nu mai trebuie să se finalizeze neapărat cu o
amendă, sau cu o plângere penală.
Există introdusă modificarea care permite să se facă un control în care
agentului economic îi sunt aduse la
cunoștință toate prevederile legale și,
de asemenea, are un termen până la
care să se conformeze”.

- EȘALONAREA LA PLATĂ,
CU MAI MULTE BENEFICII
„Sunt, de asemenea, modificări
care dau posibilitatea celor care optează pentru eșalonarea la plată să aibă
mult mai multe beneficii și să susținem
toți agenții economici care optează
pentru eșalonarea la plată, astfel încât
ei să poată ieși din eșalonarea la plată
la sfârșitul perioadei și, de asemenea,
multe alte măsuri pe care le-am publicat pe site și le-am și comunicat. O
să le comunicăm în continuare, astfel
încât ele să fie știute de toți agenții
economici”, a explicat Ionuț Mișa.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Sistem inteligent
de monitorizare
a traficului

Chiar dacă, la prima vedere, un astfel de sistem pare aproape
imposibil de implementat în România, în ultima perioadă s-au făcut
primii pași în această direcție... cel puțin pentru acționarea
pârghiilor care vor face lucrurile să se miște.

C

rearea și implementarea unui
sistem inteligent de monitorizare a traficului se află între
obiectivele prioritate propuse de Coaliția pentru Dezvoltarea României
(CDR), la discuțiile purtate cu premierul Mihai Tudose și reprezentanții Guvernului. Ion Lixandru, lider al Grupului
de Lucru Infrastructură din cadrul
CDR, apreciază că un astfel de sistem
ar putea deveni funcțional în decursul
unui an, dacă inițiativa va urmări un
parcurs normal. Pentru facilitarea construirii și implementării sistemului, a
fost constituit deja, pe baza deciziei
ministrului transporturilor, Răzvan Cuc,
un grup de lucru coordonat de George
Dincă, directorul general RAR, pentru
entitățile din cadrul Ministerului Transporturilor (RAR, ARR, CNAIR, ISCTR).
Din grupul lărgit - conform propunerii
Premierului Mihai Tudose, fac parte
reprezentanți din ASF și se așteaptă
confirmarea reprezentaților MAI. Rolul
Coaliției pentru Dezvoltarea României
- Task-ul de Infrastructură este de a
asigura colaborarea dintre instituțiile
mai sus prezentate, de a raporta Premierului evoluția proiectului cu ocazia
întâlnirilor lunare Guvern - CDR.
„Considerăm crearea și implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a traficului cu camere, în funcție de numărul de înmatriculare, ca
fiind o prioritate pentru dezvoltarea infrastructurii din România”, a afirmat
Ion Lixandru.

Nu mai rămâne loc
pentru ocolirea
RCA...

El a explicat că sistemul se va concretiza într-o platformă online, coordonată la nivel național, ce unifică și ges-

tionează bazele de date ale CNAIR,
RAR, ARR, ISCTR și ale entităților decizionale ale MAI și ASF, prezentând
informații în timp real, accesibile atât
instituțiilor competente, cât și publicului
larg (pe bază de abonament).
Concret, sistemul inteligent de monitorizare va conduce la eficientizarea,
fluidizarea, creșterea confortului și a
siguranței transportului pe drumurile
publice, prin prezentarea, în timp real,
a nivelului de trafic și a categoriilor de
vehicule participante, oferind posibilitatea redirecționării rapide a acestora,
pentru a evita congestii, precum și posibilitatea soluționării rapide a blocajelor, în situații de accidente sau calamități, cunoscând tipul de vehicule
accidentate, blocate - transport călători, cu mărfuri periculoase... În al doilea rând, vor fi favorizate creșterea
siguranței în trafic și eliminarea transportului ilegal, prin verificarea imediată
a deținerii de către vehicule a documentelor de călătorie solicitate conform legii - RCA, ITP, rovinietă, licențe,
avize și autorizații pentru transporturi
(inclusiv agabaritice). Vor fi identificate
vehiculele furate sau ale conducătorilor auto suspectați pentru săvârșirea

CDR a solicitat ministrului Transporturilor indicarea și asumarea de termene fixe
pentru începerea și execuția unor proiecte esențiale propuse în Programul de
Guvernare:
- autostrada Pitești - Sibiu - tronsonul 5 ( Pitești - Curtea de Argeș);
- centurile orașelor Balș, Slatina, Pitești Vest și București - Vest;
- deblocarea, respectiv accelerarea finalizării autostrăzii Lugoj - Deva - tronsonul
de 80 km.

Ion
Lixandru

unei infracțiuni. În paralel, monitorizarea vehiculelor va deveni facilă și va
fi favorizată educarea participanților
la trafic, pentru că respectarea reglementărilor AETR va fi ușor de realizat,
fiind, în plus, identificați șoferii care
nu au achitat contribuțiile la bugetul de
stat sau local (amenzi, taxe, impozite
etc.), sau cei care nu respectă regulile
de trafic.
Coaliția pentru Dezvoltarea României reunește asociații importante de
afaceri, precum Asociația Oamenilor
de Afaceri din România, Consiliul
Investitorilor Străini, Fundația Romanian Business Leaders, camere bilaterale de comerț, precum Camera de
Comerț Americană, Camera de Comerț Germană, Camera Franceză de
Comerț și Industrie în România, Camera de Comerț Britanică - Română,
Camera de Comerț Olandeză - Română și, cu rol de observator, ambasadele statelor din Uniunea Europeană,
cât și cele ale unor state non-UE, precum Elveția, Canada, SUA și Japonia.
CDR își desfășoară activitatea
începând cu anul 2013, prin intermediul a 13 grupuri de lucru, concepute
să ofere sprijin și asistență de specialitate miniștrilor de resort. Unul dintre
acestea este dedicat Infrastructurii și
include în componență profesioniști
în domeniu, care reprezintă atât capitalul autohton, cât și cel străin.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Experiență
capitalizată

După mai mulți ani buni pentru transporturi, dezvoltarea este
evidentă, însă principalul avantaj al firmelor românești pare să fie
reprezentat de experiența acumulată.

D

acă ar trebui să găsim cel mai
potrivit cuvânt, reprezentativ
pentru elitele transportului din
țara noastră, acesta ar fi „dibăcie”.
Și nu este vorba despre priceperea cu care este gestionată flota, sau
relația cu șoferii, aspecte bine acoperite imediat după criză. Dibăcia se
constată, în primul rând, în modul de
abordare a clienților și într-o calibrare
mult mai precisă a serviciilor oferite.
Chiar și în cazul firmelor mai mici,
postul de director comercial a devenit
unul important și, în general, am putut
observa că persoana care îl ocupă
devine tot mai influentă în interiorul
companiilor de transport, participând
activ la stabilirea direcțiilor strategice
de dezvoltare. Departamentul comercial primește sarcini precise, dezvoltă
portofoliul de clienți potriviți companiei,
menține o relație corectă cu cei exisConcursul RTCY a ajuns la cea
de-a opta ediție.
Câștigătorii edițiilor precedente
sunt:
2010 - Com Divers Auto Ro
2011 - Edy Spedition
2012 - International Lazăr
Company
2013 - Dianthus
2014 - Com Divers Auto Ro
2015 - Vio Trans Grup
2016 - International Lazăr
Company

Votați compania de transport a anului,
accesând www.ziuacargo.ro

Finaliștii Romanian Transport Company of the Year 2017 - Hankook: Denis
Spedition, Dumagas, Exclusive Car Trading, H.Essers, International
Alexander, KSC Transport, Ost Transport, Tramar.

tenți, creează strategia de comunicare... Cu alte cuvinte, traversăm o perioadă de importante schimbări în
abordare - de la pasiv (așteptarea solicitărilor venite din partea clienților),
la activ (căutarea clienților și convingerea acestora, pe baza unei strategii).
De asemenea, este remarcabil
faptul că multe companii de transport
își ponderează energiile consumate,
pentru realizarea unei organizări interne cât mai eficiente, aspect care a
dus, uneori, la o imagine de rigiditate pentru clienți. Modele noi de afaceri continuă să se dezvolte, devenind
tot mai complexe și mai precis calibrate, pe un anumit tip de client.
Nimeni nu își mai dorește, astăzi, să
crească cu orice preț, transportând
orice tip de marfă. Zonele de nișă
sunt căutate cu atenție, sau create.
Este impresionant să vezi cum se creează elemente de captivitate pozitivă,
între transportator și client. Folosesc
sintagma „captivitate pozitivă”, pentru
că procesul este acceptat, conștient,
de ambele părți - transportatorul

găsește soluții dedicate, care, în final,
aduc beneficii sporite clientului,
acesta din urmă asumându-și
potențialele dificultăți suplimentare,
în cazul în care s-ar pune problema
schimbării furnizorului. Câteva exemple legate de modalitățile prin care
companii de transport dezvoltă tot mai
mult conceptul de „servicii complete”
sunt prezente în paginile următoare
- companiile finaliste RTCY 2017 - pe
care vă invităm să le parcurgeți.
Merită reamintite și două dintre
aspectele principale care au contribuit
la creșterea eficienței în transporturi
- calitățile tehnice ale actualei generații
de vehicule comerciale și utilizarea
pe scară largă a soluțiilor IT dedicate
transporturilor.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Gala Ziua Cargo are loc în data de
3 noiembrie, la Alexander
Ballroom, București. Puteți
confirma participarea pe
www.ziuacargo.ro
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DENIS SPEDITION

Performanță în fiecare
kilometru

Denis Spedition se remarcă printr-o atenție deosebită asupra fiecărui
detaliu, pentru fiecare kilometru parcurs și pentru fiecare minut.
Siguranță, eficiență, igienă, punctualitate, grijă pentru client, toate
acestea sunt principii de la care compania nu face niciun compromis.

C

ompanie specializată în transport frigorific internațional,
Denis Spedition deține, în prezent, 23 de șoferi și 17 camioane. „De
la începutul anului și până acum, Denis
Spedition a mai făcut încă un pas,
calculat, așa cum a făcut-o încă de la
începuturile firmei, prin achiziționarea
a trei camioane noi. Este vorba despre
o creștere lentă, dar sănătoasă, bazată
pe suplimentarea curselor clienților
noștri”, precizează Florin Tudose, administratorul Denis Spedition.
El consideră că este extrem de
important să simți necesitățile clienților,
chiar fără ca aceștia să le exprime
direct. „Trebuie să îți surprinzi în permanență clienții, să le vii în întâmpinare, să îi ajuți, simplificându-le activitatea. Noi le garantăm că marfa le va
ajunge întotdeauna la timp și le-am
oferit acces la sistemul nostru de monitorizare a flotei, de unde pot să afle
în orice clipă unde se află”, a subliniat
Florin Tudose

Organizare pentru
eficientizare

Grija pentru fiecare detaliu se
reflectă și în noul mod de organizare
a companiei, în curs de implementare.
În prezent, se pune la punct un departament de relații cu clienții, care va

Florin Tudose,
administrator Denis Spedition:

„Vom continua și în următoarea perioadă această creștere
lentă, dar sănătoasă. Avem în plan ca, în luna noiembrie, să
comandăm și al douăzecilea camion, care să vină la sfârșitul
lunii ianuarie. Va fi un camion-emblemă, de culoare verde,
pentru a atrage atenția asupra rolului protecției mediului în
activitatea noastră, cu un motor de 500 CP. Eu și echipa mea sperăm ca, în
2018, Denis Spedition să ajungă la o flotă de 25 de camioane.”

lucra direct cu managerul de transport,
aflat în permanentă legătură cu șoferii.
Tot din inițiativa de organizare mai
eficientă a activității firmei face parte
și faptul că există doi conducători auto,
care sunt în permanență la dispoziția
managerului de transport, pentru a
încărca și a descărca vehiculele, lăsând, astfel, mai multă libertate titularilor de cursă lungă. Punctualitatea
acestor șoferi de rezervă este, la rândul ei, extrem de importantă.
„Suntem atenți la fiecare minut și
la fiecare kilometru. Am ales să avem
camioane cu diferite motorizări, pentru
că sunt anumite rute pe care ai nevoie
de mai multă putere. Cu un motor
normal, urci relieful inclinat cu 40-50
km/h, cu unul mai mare - cu 80 km/h.
Diferența de consum este nesemnificativă, față de avantajele pe care ni le
aduce și pentru activitatea pe care o
realizează un astfel de camion. Prin

utilizarea acestuia, se câștigă aproximativ 9 curse pe an. În prezent, «jonglăm» cu motoare de 410, 450 și
500 CP, putând fi capabili să abordăm
orice tip de cursă, în orice moment”, a
arătat administratorul Denis Spedition.

Fără probleme în a
găsi șoferi

Un alt punct forte al companiei
Denis Spedition este personalul, șoferi
dedicați și foarte bine pregătiți. La angajare, primul interviu al candidatului
este cu managerul de transport, iar al
doilea cu administratorul companiei.
Dacă este acceptat, șoferul trebuie să
urmeze un curs, la producătorul de
vehicule, unde nu trebuie să primească o notă mai mică de 8 pentru a fi,
în final, angajat. „Trebuie să fie capabil
și să gândească, nu numai să conducă vehiculul. Prefer să fie de nota 8
la condus și să îl facem de 10, dar să
dea dovadă de omenie, corectitudine,
să fie un om curat.”
Șoferii apreciază faptul că ajung cu
regularitate acasă, la interval de șapte
sau zece zile, precum și noul plan organizatoric, cu șoferi de rezervă, care
se ocupă de încărcări și descărcări. Iar
semnalele pe care le trimit colegilor din
breaslă sunt foarte bune, generând
multe solicitări de angajare. „Din regulile pe care le-am impus, au rezultat
lucruri bune, care au ecou pe piață, iar
acestea atrag oameni buni. Șoferii de
frigorifice sunt elita transporturilor, cei
de care depinde hrana fiecăruia dintre
noi”, subliniază Florin Tudose.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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DUMAGAS

Noua abordare creștere sustenabilă

Din anul 2014, o dată cu preluarea integrală de către un fond de investiții
american, Dumagas a pus în aplicare un plan coerent de regândire a
modelului de afaceri, bine adaptat la realitățile actuale ale pieței.

A

stăzi, principalele linii de business ale Dumagas sunt transportul internațional în Comunitate, realizat cu o flotă nouă de camioane
(120 ansambluri), transportul internațional pe zona Europa Centrală și de Est,
plus Turcia, cu o flotă proprie și subcontractori, și transport național.
La acestea se adaugă un depozit
la temperatură controlată (5.000 mp)
și distribuție capilară, precum și service-ul propriu, care a devenit, de asemenea, o linie de business, atrăgând
tot mai mulți clienți.

Agonie și extaz

Povestea Dumagas pare a fi ruptă
dintr-un roman. Compania a cunoscut o
evoluție rapidă, devenind unul dintre cei
mai mari transportatori români, înainte
de aderarea țării noastre la UE. La acea
vreme, a existat tendința de a dezvolta
cât mai multe activități, compania putând,
practic, oferi orice tip de transport.
Apoi a urmat criza, iar Dumagas
a fost puternic afectată.
Un fond de investiții american a
preluat, în două etape, integral, compania, însă, chiar și așa, anul 2014 a
fost unul de cumpănă.
„Existau pierderi operaționale mari.
Am analizat fiecare linie de business
în parte și am început reorganizarea”,
a arătat Mircea Vlah, director general
Dumagas.
Pentru transportul național, compania a început să lucreze cu subcontractori, fluxurile logistice au fost schimbate,
echipa reorganizată, iar capetele tractor,
utilizate până atunci pentru transport
intern, au fost scoase la vânzare.

Mircea Vlah,
director general Dumagas:

„Dumagas a devenit o companie transparentă, cu
o echipă care are încredere în performanțele ei,
în capacitatea de a deveni furnizor strategic pentru
clienții săi.”

„Au fost primele rezultate pozitive.
Am scăpat de pierderi și ne-am asigurat cash-flow prin vânzarea flotei
de intern”, a explicat Mircea Vlah.
Flota depășea, la acel moment,
400 de camioane.
Au fost verificate, de asemenea,
contractele cu clienții și s-au renegociat tarifele, acolo unde acestea nu
acopereau costurile.
„Unii clienți au acceptat renegocierea tarifului, iar cu alții am oprit colaborarea și, ulterior, ne-au solicitat
din nou serviciile, de această dată la
tarife corecte, după ce au constatat că
nu se pot descurca”, a completat
directorul general Dumagas.
Însă principalele schimbări au avut
loc chiar în interiorul companiei. „S-a
schimbat mult structura companiei și,
în primul rând, s-a renunțat la ideea
managementului directiv (decizia concentrată la o singură persoană) și s-a
încurajat managementul consultativ.
Am încurajat echipa să ia decizii, să
propună soluții, pentru că foarte mulți
au o experiență importantă. Astfel, am
putut reacționa rapid la schimbările
pieței”, a precizat Mircea Vlah.
Merită menționate și cele două linii
de business vândute în ultimii anii.
„Am renunțat la divizia de cisterne
alimentare, deoarece aceasta își atin-

sese maturitatea. Ajunsesem să fim
lideri regionali, cu o flotă de 70 de cisterne. Întreaga linie de business a fost
vândută către Klacska (mașini, șoferi,
contracte), iar noi am beneficiat de o
importantă infuzie de cash. De asemenea, depozitul din București reprezenta o linie de business fără viitor și
trebuia să decidem între o investiție
majoră (nu dispuneam de resursele
necesare) și vânzare. Astfel, am decis
să vindem afacerea către Van Moer”,
a spus Mircea Vlah.

Dezvoltare
și flexibilitate

Transportul internațional reprezintă, la ora actuală, 70% din cifra de
afaceri Dumagas.
Pentru cele 120 de camioane
EURO 6, MAN și Renault Trucks, managementul Dumagas a decis o
specializare zonală.
„Am reușit ca flota de internațional
să fie ținută pe comenzi de către echipa din Craiova - nu am mers pe modelul de a lăsa camioanele să fie gestionate de către un expeditor. Diferența
de profitabilitate este incredibilă. În
plus, ne-am stabilit o zonă de interes
(zonă de concentrare) și facem transporturi numai în acea zonă: Germania
- Italia și Anglia - Italia”, a explicat
Mircea Vlah.
În ceea ce privește transportul pe
Europa Centrală și de Est, precum și
Turcia, Dumagas s-a concentrat pe încheierea de contracte cu clienții direcți.
„Ne propunem să creștem, păstrând un grad ridicat de flexibilitate,
mai ales că modificările legislative europene creează multă incertitudine”,
a arătat directorul general Dumagas.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EXCLUSIVE CAR TRADING

Dezvoltare în
pași corecți

P

Există afaceri „așezate”, în România, iar Exclusive Car Trading
reprezintă un bun exemplu în acest sens.

ovestea companiei este una
a normalității, fără riscuri excesive asumate, cu temele
bine făcute, o bună comunicare cu clienții și urmărire atentă a costurilor.
Firmă tipică de familie, Exclusive Car
Trading a fost înființată, în anul 2006,
de soții Angelica Mirea și Cătălin
Căpraru și s-a dezvoltat trecând prin
toate etapele firești, specifice unei
firme tinere de transport.
„Am început cu un singur camion,
un MAN TGA din 2001. A fost greu,
la început, însă transporturile mi-au
plăcut foarte mult. Până în anul 2010,
am mers doar la intern și transportam,
în special, apă minerală, bere, sucuri...
A fost cea mai frumoasă perioadă.
Aveam curse lungi și, totodată, având
sediul lângă DN1, nu am suferit din
cauza restricțiilor de tonaj impuse pe
acest drum. Optimizam, astfel, rutele”,
a arătat Cătălin Căpraru, director general Exclusive Car Trading.
Compania a crescut, astfel, până
la o flotă de opt camioane. Apoi, însă,
au apărut alți transportatori, care au
intrat la clienții firmei și s-a simțit nevoia unei reorientări a activității.
Astfel, a început o nouă etapă transportul internațional.

Cătălin Căpraru,
director general
Exclusive Car Trading,
și Angelica Mirea,
asociat administrator

„Transportul frigorific este mai
complicat și mai stresant, dar,
totodată, este frumos.”

„Era anul 2010, după criză, iar
tarifele erau, oricum, mai bune la internațional decât la intern. Am început
într-o toamnă, după o vară în care
transportul intern nu a mers foarte
bine. De la 12-13 mii de kilometri pe
care îi făceam, lunar, pe transportul intern, ajunsesem la 5-6 mii”, a precizat
Cătălin Căpraru.

Specializare pe „frig”

În anul 2016, o nouă schimbare
importantă a apărut în activitatea firmei.
„În urmă cu doi ani, am găsit un
camion frigorific la un preț foarte bun.
L-am achiziționat și, apoi, m-am chinuit aproape un an să găsesc curse
pentru el. Apoi, a apărut o nouă oportunitate, am achiziționat al doilea frig
și am început să lucrăm pentru o companie austriacă”, a declarat directorul
general Exclusive Car Trading.
Așa a început ceea ce astăzi reprezintă activitatea de bază a firmei.
„Colaborarea a mers bine și au
continuat să ne solicite camioane. Astfel, până la finalul anului, vom lucra
pentru ei cu o flotă de zece unități,
toate frigorifice. În același timp, am
mai dezvoltat o altă linie de business,
cu un alt client, pentru care, inițial,
transportam la prelată. Practic, am
preluat de la ei o flotă de zece semiremorci frigorifice, semnând, totodată,
un contract de transport pentru doi ani
și jumătate. Este o relație mai veche
și ei și-au dorit ca noi să ne ocupăm
de această linie de transport. Majori-

tatea curselor sunt pentru Grecia și
Bulgaria”, a explicat Cătălin Căpraru.
Astăzi, Exclusive Car Trading deține o flotă de 25 de camioane, 20
dintre acestea fiind frigorifice.
O flotă relativ nouă, o soluție telematică eficientă (WebEye) și propriul
service sunt principalele elemente
care asigură costuri de exploatare
reduse.
Însă principala forță a companiei
pare să vină din comunicarea bună
cu clienții și atenția la imagine.
„Punem accent pe imagine și ne străduim să îi facem pe șoferi să înțeleagă
că imaginea lor este imaginea companiei. Ținem la respectarea procedurilor
la încărcare/descărcare, purtarea echipamentului, ținută, curățenie, modul de
comunicare cu beneficiarii...”, a completat
directorul general al companiei.
Astăzi, firma a atins o bună stabilitate și acest lucru permite planificarea
următorilor pași de dezvoltare.
„Ne dorim să consolidăm, în continuare, afacerea. Pentru următorii doi
ani, avem în plan înnoirea întregii flote.
Trecerea la camioane EURO 6 va reduce semnificativ consumul de carburant și, totodată, este necesară și
pentru diminuarea taxelor de drum,
mai ales având în vedere numărul
mare de kilometri parcurși în Austria.
De asemenea, țintim întărirea structurii
administrative a firmei, cu oameni
competenți”, a concluzionat directorul
general Exclusive Car Trading.

Radu BORCESCU
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H.ESSERS

România, a doua casă
„I

nvestim în depozite și în flote.
Ne bazăm pe activele proprii:
80% din activitate fiind în regie proprie, iar 20% prin intermediul
colaboratorilor și al partenerilor pe termen lung”, a afirmat Jeroen Fabry,
director general H.Essers România.
„Activitatea noastră este specializată
pe anumite nișe, încât nici nu putem
să apelăm foarte mult la colaboratori.
Mai ales pe partea de transport de valori, caz în care camioanele sunt adevărate «seifuri pe roți» - ușile se închid
după încărcare și nu se mai deschid
decât pe coordonate GPS, la locul de
descărcare; vehiculul este echipat cu
senzori de mișcare, cu alarmă la
decuplarea capului tractor de semiremorcă, ferestrele sunt anti-efracție,
buton de panică pentru șofer etc”.

De la țigări, la
André Rieu

„În România, operăm în jur de 350400 camioane. Activitatea este flexibilă: șoferul lucrând, în permanență,
pe un singur cap tractor, dar rulând
mai multe semiremorci”, ne-a explicat
directorul general H.Essers România.
Cursele internaționale se realizează, în principal în regim FTL, în condițiile în care transportul intermodal
are un rol esențial: „Avem 5 trenuri pe
săptămână Belgia-România și retur,
ceea ce înseamnă aproximativ 150
de semiremorci / containere. Am în-

Jeroen Fabry, director general
H.Essers România:

„Avem un program în cadrul căruia vizităm, de 2-3 ori pe an,
școli generale din zona Oradei, pentru a le explica elevilor ce
înseamnă un camion în trafic și cum anume pot fi vizibili
pentru șoferul acestuia, pentru evitarea accidentelor. Și, de ce
nu, poate, astfel, le vom trezi interesul pentru meseria de
șofer de camion!”, a încheiat Jeroen Fabry.

cercat întotdeauna să optimizăm activitatea: la intermodal, foarte important
este ca importul și exportul să fie echilibrate, iar, la ora actuală, trenurile
pleacă pline pe ambele direcții”.
Flexibilitatea utilizării capetelor
tractor și a semiremorcilor permite
H.Essers să abordeze, alături de nișele pe care s-a specializat deja
(transport de valori, pharma, temperatură controlată), noi domenii, precum
logistica evenimentelor, cum ar fi
transportul echipamentelor lui André
Rieu, sau pentru festivalul Untold.

Șoferi din toată țara

În ceea ce privește personalul,
H.Essers a implementat o strategie
interesantă de a rezolva criza de șoferi, de care se plânge toată lumea.
„Recrutam șoferi în 7 orașe din România - București, Oradea, Roman,
Craiova, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești.
Întâi verificăm cazierul candidaților,
apoi mergem în fiecare oraș pentru a
le testa abilitățile de conducere și cu-

CONCURS

Prezent în țara noastră din 2004, grupul belgian H.Essers a făcut din
România cea de-a doua sa bază de operațiuni. Activând în transportul
rutier și intermodal, H.Esssers este, de zece ani deja, în top 3 al
plătitorilor de taxe către Statul Român, din Oradea, devansând multe
companii românești pur-sânge, din acest punct de vedere.

noștințele de limbi străine. Verificăm,
de asemenea, informațiile de la fostul
lor loc de muncă. După angajare, șoferii vin la centrul nostru de pregătire
din Oradea, unde trec prin sesiuni de
training pe partea de conducere defensivă, precum și în ceea ce privește
sarcina pe axe. Există, de asemenea,
un program special destinat celor care
vor lucra pe diferite nișe: transporturi
de valoare, pharma sau transporturi
frigorifice”, povestește Jeroen Fabry.
Șoferii sunt monitorizați, în activitatea de zi cu zi, prin intermediul sistemului Transics, care asigură și serviciul de mesagerie și comunicare.
H.Essers are propriul departament de
IT, care dezvoltă un program TMS intern, prin integrarea unor module
externe. Toate datele provenind de la
tahograf se pot vedea și în sistem. Nu
în ultimul rând, și clienții au posibilitatea de a vedea în timp real unde se
află marfa și când se livrează.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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INTERNATIONAL ALEXANDER

Servicii 3PL - complete,
competitive, continue

279 de capete tractor, 387 de semiremorci, peste 40 de van-uri și
camionete, peste 700 de angajați și o cifră de afaceri, în 2016, de
peste 200 milioane de lei - International Alexander a intrat în
categoria „supergreilor”.

C

ompania arădeană, cu capital
100% românesc, și-a început
activitatea în anul 2003, înregistrând creșteri importante în fiecare
an.
Astăzi, pe lângă sediul din Arad,
International Alexander are puncte de
lucru în Timișoara, București și Oradea
și au fost deschise birouri și în alte
țări.
„Recent, am decis deschiderea
unui birou în zona Belgrad/Serbia, urmând să fim prezenți și în Germania,
probabil zona Stuttgart”, a completat
Loredana Dan, Business Development
Manager International Alexander.
Compania, dezvoltată de Simion
Apreutese, alături de o echipă stabilă
și dedicată, s-a poziționat, conform
statisticilor din 2016, în top 10 afaceri
în domeniul transportului rutier de mărfuri, ocupând locul 6, și același loc în
topul transportatorilor rutieri cu cel mai
mare număr de angajați.
„Misiunea noastră, de la bun
început, a fost să devenim un partener
de încredere și, mai ales, pe termen
lung, pentru toți clienții noștri, experiența acumulată de-a lungul
timpului fiind cartea noastră de vizită
în a câștiga credibilitatea altor clienți
și a dezvolta noi parteneriate”, a

declarat Simion Apreutese, director
general International Alexander.

Servicii complete

Compania s-a specializat și și-a
îmbunătățit serviciile dedicate sectorului auto, având un obiectiv clar, acela
de a deveni un furnizor performant de
servicii de logistică și transport: complete, competitive și continue.
„Cei 3C stabiliți ca obiectiv ne-au
îndrumat în a fi, astăzi, un integrator
independent de servicii 3PL, care însumează resurse, capacitate și tehno-

Simion Apreutese, director general
International Alexander:

„Serviciile de logistică, dezvoltate și aplicate pentru clienți, au
adus plus valoare companiei și stabilitate în parteneriatele
avute. În acest sens, utilajele de ultimă generație și sistemul
WMS, creat pentru a oferi date în timp real și o evidență
detaliată a stocurilor și mișcărilor de marfă în/din depozit, au
dat încredere clienților și, în acest moment, gradul de ocupare al depozitului
depășește 90% din capacitate.”

Loredana Dan, Business Development
Manager International Alexander:

„Printre cele mai recente investiții, se numără proiectul
de spălare ambalaje, lansat în ianuarie 2016, fiind
cumpărate, în acest sens, două mașini profesionale.
S-a achiziționat, de asemenea, un teren în București,
poziționat pe autostrada București-Pitești, km 23, urmând
să construim un depozit de 25.000 mp.”

logii în industria de transport și logistică, adaptate la cerințele actuale. Am
reușit, astfel, să ne poziționam în fața
lanțului logistic al clienților, cu servicii
de depozitare, logistică în cadrul depozitelor noastre, dar și direct, în fabrică, la client, cu servicii profesionale de
spălare ambalaje, transport FTL/LTL/
expres/maritim și aerian, distribuție”,
a explicat Simion Apreutese.
Pilonul principal în activitatea
companiei îl constituie flota proprie,
ce a fost, constant, reînnoită și a crescut, an de an. Însă, astăzi, International Alexander înseamnă mai mult decât transport rutier.
„În afară de transportul clasic, am
înțeles că, pentru a ne extinde, trebuia
să dezvoltăm servicii conexe, de care
clienții automotive aveau nevoie și,
totodată, să depășim pragul de firmă
100% românească, prin extinderea
pe plan internațional”, a arătat
Loredana Dan.
În afara depozitului de 3.500 mp
de cross-docking, existent în Arad,
compania a demarat și, în prezent, a
finalizat construcția unui depozit de
10.000 mp în Arad – clasa A, parcare
proprie de 350 mașini, service propriu
de 3.000 mp și spălătorie auto, cu posibilitate de extindere până la 70.000
mp, terenul achiziționat permițând
dezvoltarea ulterioară.
Radu BORCESCU
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KSC TRANSPORT

Ambiție și muncă
„D

estul de mari ca să conteze, destul de mici ca să
le pese” - astfel s-ar putea
rezuma rețeta care asigură succesul
KSC Transport.
Astăzi, compania deține un parc
de 127 de semiremorci, 44 de capete
tractor și un mare număr de subcontractori stabili (peste 80). Astfel, compania a dezvoltat un cadru puternic,
prin care să poată acoperi solicitările
de transport ale clienților.
În același timp, subcontractanții
beneficiază de o serie de avantaje
care să îi ajute la menținerea unui nivel scăzut al costurilor - carburant,
asigurări, anvelope, piese de schimb...
Pentru o bună monitorizare a curselor, firma a dezvoltat un sistem telematic dedicat semiremorcilor.
„Având mai multe semiremorci, am
dezvoltat un sistem de monitorizare,
realizat împreună cu Cargo Track. Ne
interesează poziția, capul tractor la
care este cuplată semiremorca și,
astfel, aflăm și numărul de kilometri
parcurși de capul tractor. Utilizăm flota
proprie și asimilată, fără a face diferențe între acestea - subcontractant
sau camion propriu”, a arătat
Sebastian Kiss, Managing Director
KSC Transport.

Criza a adus
și oportunități

„Până în 2007, am făcut parte
dintr-o altă companie de transport.

Atunci, am decis să pornim pe un
drum nou. Am început cu șapte camioane și o linie de credit de 15.000 de
euro. Chiar dacă a fost un început
modest, «sub firul ierbii», am avut mult
entuziasm”, a amintit Sebastian Kiss.
Încă de la început, în 2008, firma
s-a confruntat cu debutul crizei.
„Nu puteam fi pregătiți, pentru că
eram în plin avânt investițional, însă
am renegociat foarte devreme toate
contractele cu finanțatorii (perioade
de grație). Aceștia nu aveau, încă,
semnalele crizei și nu au înțeles, inițial,
de ce solicităm acest lucru, mai ales
că eram cu ratele la zi, dar au acceptat, bineînțeles, majorând semnificativ
dobânda. Așa erau vremurile atunci”,
a arătat Sebastian Kiss.
Cu ajutorul acestor renegocieri,
compania și-a păstrat rezerve de
cash-flow și a depășit, fără probleme,
perioada dificilă, păstrând trendul
crescător.
„Criza a fost un moment prielnic
pentru firmele mici, dar agile, ca și

Sebastian Kiss,
Managing Director KSC Transport:

„Am crescut cu multă ambiție și multă muncă. Echipa este cea care a împins
firma înainte, alături de perseverența mea maximă.”

CONCURS

KSC Transport cunoaște una dintre cele mai rapide creșteri în
segmentul transporturilor din România. Fără o specializare strictă
pe o anumită industrie, compania își lărgește portofoliul de clienți,
dovedind o capacitate ridicată de adaptare la cerințele specifice
fiecăruia dintre aceștia.

noi, care au știut să se miște corect
printre ruinele lăsate de companiile
mari”, a spus Sebastian Kiss.

Dinamici și adaptabili

KSC Transport este o companie
care caută provocările, iar, la ora actuală, transportul intern se numără
printre acestea.
„Considerăm că transportul național oferă bune oportunități și ne dorim
să dezvoltăm acest segment.
Este greu să faci, astăzi, transport
intern - ai mult de construit și lucrurile
grele îi alungă pe mulți, însă nu și pe
noi”, a precizat Managing Directorul
KSC Transport.
Un accent important, în cadrul KSC
Transport, este pus pe capacitatea de
adaptare și deciziile luate rapid.
„Trăim într-un context economic
foarte complex, mai ales în transporturi, și, de aceea, suntem permanent
cu ochii deschiși, pentru a ne adapta
la schimbările care apar. Planul nostru
este să continuăm să ne extindem
flota și să dezvoltăm activități în domenii conexe, care aduc plus valoare
mai mult decât transportul - logistică,
expediție, precum și alte servicii”, a
completat Sebastian Kiss.
Achiziționarea unui depozit de
peste 10.000 mp a reprezentat o oportunitate care s-a potrivit perfect
planurilor KSC Transport.
Anul trecut, cifra de afaceri a depășit 40 de milioane de lei, iar, anul
acesta, reprezentanții companiei estimează o creștere cu 30%.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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OST TRANSPORT

CONCURS

Tradiție și pasiune

O viață întreagă în transporturi și o pasiune imensă pentru mașini
- așa îl descriu cunoscuții pe Ioan Nagl, directorul general Ost
Transport. Iar atunci când adaugi dorința permanentă de înnoire,
rezultatul este spectaculos.

O

st Transport este o companie
bine-cunoscută în România,
în special datorită camioanelor pe care le-a transformat de-a lungul
anilor. „Lady Gaga”, „Iron Man” și „Tigrii” sunt câteva dintre cele mai spectaculoase teme care au prins viață pe
mașinile Ost Transport.
„De când mă știu, am dorit să am
lucruri deosebite pe mașinile mele, să
lucrez la «personalitatea» lor. Pentru
mine, toate transformările sunt frumoase. Fiecare mașină, pe lângă aspectul
ei final, are propria istorie, propria poveste. Și acest lucru mă face să fiu legat de fiecare dintre ele”, a povestit Ioan
Nagl, director general Ost Transport.
Fiecare transformare reprezintă o
adevărată operă de artă, fiind utilizate
elemente confecționate special pentru
respectiva lucrare.
„Suntem o gașcă de prieteni, care
ne strângem atunci când vrem să mai
transformăm un camion și am reușit
să ne perfecționăm, de la mașină la
mașină. Avem tapițer, pictor (toate mașinile noastre sunt pictate în regie proprie, totul este original), confecționer
în metale, specialist ornamente inox...”,
a explicat Ioan Nagl.

Business reinventat

Ost Transport este o afacere românească de transport, care a trecut
prin toată istoria autohtonă, cu mo-

mentele ei bune, precum și cele dificile. Și, de fiecare dată, a reușit să se
reinventeze, pentru a găsi rețeta succesului. Bazele modului actual de lucru au fost puse după criză.
„După 2010, am ieșit din criză ca
niște firicele de ghiocei după o iarnă
grea. Am analizat toate aspectele legate de transporturi. Le știam și înainte, dar poate că nu le acordam suficientă importanță. M-am inspirat foarte
mult din ceea ce se întâmplă în Germania și am constatat că, dacă îi oferi
clientului o rețetă de livrare bună pentru
el, acesta va putea fi determinat să-și
regândească modul de aprovizionare in
sensul volumului de marfă livrat versus
timp de livrare a mărfii, astfel s-a pus
accent pe mărfurile în regim de grupaj...”, a explicat Ioan Nagl.
Compania a pus în aplicare acest
model, alături de operațiunile FTL deja
existente.
Utilizarea cât mai bună a spațiului
din camioane și, apoi, optimizarea distribuției, la nivel național, a mărfurilor
venite din import au reprezentat direcții
importante pe care compania le-a avut
în vedere. A crescut, astfel, volumul
mărfurilor transportate și, totodată, a
scăzut numărul kilometrilor parcurși
și, implicit, costurile aferente.
Pe lângă serviciul de grupaje,
compania s-a concentrat foarte mult
pe nevoile cele mai importante ale clienților.

Ioan Nagl, director general Ost Transport:

„Pentru viitor, ne dorim să consolidăm ceea ce am început cu trei ani în urmă
- depozitare și grupaje. De asemenea, avem în plan să mai construim un
depozit, cu temperatură controlată.”

„Transportăm mult pentru industria
auto și cea mai mare problemă, pe
acest segment, este timpul. Dacă reușești să compensezi eventualele întârzieri (să găsești timpul pierdut de
fabrică), devii foarte apreciat de către
client. Ne-am specializat în a găsi soluții pentru situații neprevăzute”, a precizat Ioan Nagl.
Flota Ost Transport are 65 de unități - 60 cap tractor cu semiremorcă și
restul camioane de 3,5 t, 7,5 t și 18 t.
Depozitul propriu, de 1.500 mp,
amplasat în apropiere de Arad, joacă
un rol esențial în activitatea desfășurată.

Echipa contează cel
mai mult

„Avem o echipă de șoferi foarte
bună și mulți lucrează de peste 10 ani
la firmă. De altfel, fluctuația este foarte
scăzută. Este foarte important pentru
șoferi să știe că vorbesc cu cineva
care le cunoaște meseria. O decizie
câștigătoare pentru companie a fost
faptul că am promovat în dispecerat
și foști șoferi. Sunt oameni care și-au
dorit și o altă perspectivă asupra acestui domeniu...”, a explicat Ioan Nagl.
Având 90 de șoferi, Ost Transport
poate utiliza, pentru multe curse, doi
șoferi pe camion, aspect care are un
impact important asupra profitabilității.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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TRAMAR

O companie
a bunului simț

Aflată, de peste 20 de ani, pe piața transporturilor, Tramar este o
companie în care, pe lângă elementele care țin de eficiență sau
productivitate, este cultivat respectul față de colegi, de furnizori
și, automat, față de clienți... o firmă în care mândria lucrului bine
făcut își găsește locul.

B

azele firmei au fost puse, în
1994, de către Adrian Secelean, în Sfântu Gheorghe,
99% din pachetul de acțiuni Tramar
fiind deținut din 2004 de către Electroprecizia din Săcele, companie cu
100% capital românesc. „Compania
mamă nu reprezintă, însă, un client
strategic pentru noi”, ne-a explicat
Claudiu Apostol, director general
Tramar.

O echipă puternică

Compania are, astăzi, un parc de
25 de camioane, utilizate în principal
pentru transport internațional, deține
un atelier service și este partener
Pall-Ex, umbrelă sub care poate oferi
inclusiv servicii de distribuție în toată
țara. Chiar dacă momentul 2008 a
prins Tramar în plină dezvoltare, după
achiziții importante de camioane, generând dificultăți semnificative, astăzi
au fost depășite, experiența câștigată
cu ocazia redresării reprezentând un
pilon important pentru o afacere sănătoasă.
„Am format o echipă puternică, am
mărit echipa de vânzări și am demarat
formarea unui parc de vehicule mici
destinate distribuției. Faptul că suntem
membri ai Pall-Ex ne oferă un potențial
de creștere important”. În acest moment Tramar face grupaje pentru import și export, în relație cu Spania și
Germania, precum și transport internațional în regim FTL. „Chiar dacă au
apărut multe probleme birocratice, ge-

Claudiu Apostol, director general
Tramar:

„Atunci când recrutăm șoferi, preferăm persoanele care pun
accentul pe familie, apreciind faptul că ajung mai des acasă.
De asemenea, avem echipaje mixte, care funcționează extrem
de bine. Nu cred că motivarea exclusiv financiară a
angajaților noștri poate da rezultate bune pe termen lung.”

nerate de reglementările protecționiste
adoptate în Europa, noi suntem feriți,
prin relația bună construită în raport
cu clienții, dar și prin activitatea construită astfel încât să putem respecta
integral regulile”, apreciază Claudiu
Apostol. Jumătate din portofoliul de
clienți al Tramar provine din industria
auto, restul de 50% reprezentând domenii diverse - materiale de construcții, PVC, cablaje etc. Pentru o bună
monitorizare a activității, managementul Tramar are la dispoziție informațiile
oferite de computerele camioanelor,
dar și de sisteme TMS și FMS. „Lucrăm, de foarte mult timp, cu Tell
easyTRACK - am fost primii lor clienți
în România - și cu WindSoft, putând
gestiona foarte bine, astfel, veniturile
și cheltuielile înregistrate pe fiecare
camion în parte, precum și în funcție
de clienți”.

Fără probleme cu
șoferii

Chiar dacă, în trecut, au existat
probleme generate de lipsa șoferilor,
cadrul de lucru creat în timp și atenția

acordată recrutării le-au rezolvat. „Relația cu șoferii, într-o firmă de transport, este una specială. Încercăm să
evităm conflictele cu ei, mai ales când
sunt la 2-3.000 km de casă. Încercăm
să planificăm cursele ținând cont de
necesitățile șoferilor. Uneori, preferăm
să facem inclusiv kilometri fără încărcătură, ca să îi aducem acasă. Nu se
stă mult într-o deplasare, ținând cont
de focusul pe transport bilateral, iar salariile sunt la nivelul dictat de piață,
conducătorii auto fiind bonusați, atunci
când realizează curse intracomunitare.
De asemenea, plătim și staționarea
(pauza de 45 h), astfel încât șoferul
să nu mai încerce să ajungă acasă
cu orice preț, în detrimentul calității
serviciului de transport.” În cadrul companiei Tramar, perioadele de sărbătoare sunt marcate de vârfuri de activitate,
dar șoferii o știu de la începutul angajării și sunt bonusați pentru aceasta.
În plus, sunt rotiți, pentru a nu lucra
atât de Paște, cât și de Crăciun sau
Revelion. „Au fost situații în care am
decis să lăsăm camioanele afară și
am cumpărat bilete de avion pentru
șoferi, astfel încât să ajungă acasă. Și
pentru că îi respectăm și vrem să simtă acest lucru, ne-am propus ca, din
2018, să creștem salariile de încadrare”, a subliniat Claudiu Apostol.
Directorul general Tramar are, pentru perioada următoare, inclusiv planuri de înnoire a flotei, păstrându-se
accentul pe transportul internațional,
care va fi deservit inclusiv de distribuția
dezvoltată în parteneriat cu Pall-Ex.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Centura de Nord a Capitalei este circulată, în întregime, pe 4
benzi, începând de la 1 septembrie, o dată cu finalizarea lucrărilor
la sectorul de 7,5 km dintre A1 și DN 7. Excepție fac 400 de metri
din zona km 57, unde șantierul se va încheia în octombrie.

L

ucrările la cei 7,5 km, în valoare de peste 100 de milioane
de lei fără TVA, au început în
luna mai 2013, dar au stagnat o perioadă importantă de timp. S-au accelerat după vizitele inopinate pe șantier
ale ministrului Transporturilor, Răzvan
Cuc, și ale directorului general al
CNAIR SA, Ștefan Ioniță.
În schimb, Centura de Sud Capitalei (32 km), cu o bandă pe sens,
pare dintr-o altă epocă. Pasajul suprateran de la Domnești, pentru care
Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a
semnat contractul în data de 10 mai
cu Asocierea Straco Grup - Comnord
- Specialist Consulting (91,5milioane
lei, fără TVA) va fi gata abia la finalul
anului 2019.

Autostrada A0,
Centura Sud

Până atunci, CNAIR va construi
noua Autostradă A0, Centura Sud,
București, de 52 km, care va face legătura între A1 și A2 la profil de autostradă. Până în octombrie sunt așteptate ofertele la licitația publicată pe
SEAP, în 8 iulie. Valoarea autostrăzii
este estimată la 580 de milioane de
euro. Proiectarea va dura 12 luni, iar
execuția, 30 de luni.
Conform indicatorilor tehnicoeconomici, A0 Sud include 5 noduri
rutiere, la intersecțiile A0 cu A1 (Bu-

Centura Capitalei are 72 de
kilometri și numai jumătate din ea
a fost reabilitată. Diferența dintre
zona de Nord și cea de Sud este
ca de la cer la pământ.

curești - Pitești), A2 (București - Constanța), DN4 (București - Oltenița),
DN5 (București - Giurgiu) și DN6 (București - Alexandria). Va avea 36 de
poduri și pasaje și 4 parcări de scurtă
durată.
Proiectul face parte din Noul Inel
de Centură a Capitalei (Ringul 0),
similar celor din zona metropolelor
europene. Diferit de centura existentă,
el este inclus în Master Planul General
de Transport și va fi finanțat prin POIM
2014-2020.

Sensuri giratorii
suspendate

Pentru început, la licitația pentru
două pasaje ce vor fi construite, ca
sensuri giratorii suspendate, între A2
(km 23,6) și A1 (km 55,5), CNAIR a
primit 12 oferte. Proiectul a fost împărțit în două loturi: Lotul 1 - Amenajare
nod rutier Centura București - DN4 (Ol-

Ofertanții pentru Lotul 1 (Oltenița):

- Asocierea Comsa SAU - Acsa Obras e Infrastructuras
SAU
- Asocierea Construcții Erbașu SA - Vahostav SK Trameco SA - Grafic Tends SRL
- Itinera SPA
- PORR Construct SRL
- Asocierea Telor Iinvest SRL - Impresa di construzioni
ING e Mantovani S.P.A.
- Tirrena Scavi SPA

tenița), km 29,5 - km 33; Lotul 2 - Amenajare nod rutier Centura București DJ401 (Berceni), km 33 - km 35,6.
Pasajul de la Oltenița va fi configurat ca giratoriu suspendat cu o formă
alungită, iar cel de la Berceni va fi
rotund. Proiectarea, pentru fiecare
dintre ele, este prevăzută la 6 luni, execuția - în 24 luni, iar garanția - de minim
60 de luni. Valoarea totală, fără TVA,
a celor două construcții este estimată
la 396 mil. lei (216,7 mil. lei pentru Oltenița și de 180 mil. lei pentru Berceni).

INFRASTRUCTURĂ

Centura de Nord
a Capitalei,
la 4 benzi

12 oferte pentru
Centura Nord-Est

Pentru sectorul de 11,524 km din
zona de Nord-Est a Centurii București,
cuprins între DN2 (km 12+300) - A2
(km 23+750), CNAIR a primit 12 oferte. Valoarea estimată este de 339 milioane lei, fără TVA.
Contractul prevede execuția la 4
benzi - câte două pe sens -, reabilitarea pasajelor, podurilor și eliminarea
unor intersecții la nivel, prin realizarea
de noduri rutiere.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Ofertanții pentru Lotul 2 (Berceni):

- Asocierea Comsa SAU - Acsa Obras e Infrastructuras
SAU
- Dimar SRL - Europea 92 SPA
- Itinera SPA
- Asocierea Telor Invest SRL - Impresa di construzioni
ING e Mantovani SPA
- Tirrena Scavi SPA
- Asocierea Trameco SA - Vahostav SK - Construcții
Erbașu SA - Grafic Tends SRL
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ACTUALITATE

Guvernul
a modificat
Codul rutier
A

Guvernul a operat mai multe modificări în OUG nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice.

u fost transpuse, astfel, în legislația națională unele prevederi din Directiva 2014/46/UE
a Parlamentului European și a Consiliului, privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Înscrierea
contractului de
vânzare-cumpărare,
obligatorie

Una dintre reglementări este suspendarea înmatriculării autovehiculelor, până la înscrierea contractului
de vânzare-cumpărare al mașinii.
Conceptul de suspendare vizează
strict o operațiune administrativă, care
constă în interzicerea temporară a
dreptului de a pune în circulație, nu
anularea înmatriculării. Vehiculul va
figura, în continuare, înmatriculat pe
numele proprietarului/deținătorului în
Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor
înmatriculate (care va cuprinde, totuși,
o mențiune de suspendare a înmatriculării).
Suspendarea înmatriculării nu exonerează proprietarul de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local
- achitarea impozitului pentru mijlocul
de transport.

Transcrierea
dreptului de
proprietate

Totodată, actul normativ prevede
instituirea unui mecanism potrivit căruia, în cazul transmiterii dreptului de
proprietate asupra unui vehicul, datele
noului proprietar să se înscrie în evidențele autorităților competente de înmatriculare simultan cu menționarea

încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorității
competente transcrierea transmiterii
dreptului de proprietate, în termen de
90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care scoate mașina din
evidența fiscală a fostului proprietar
are obligația să notifice înstrăinarea
acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare, autorității de înmatriculare - care
trebuie să facă, în 30 de zile de la primirea notificării, mențiunea privind
înstrăinarea vehiculului, în Registrul
național de evidență a permiselor de
conducere și a vehiculelor înmatriculate, constituit de DRCPIV.

Radierea din oficiu

O altă reglementare instituită în
Codul rutier este radierea din oficiu a
mașinilor, în urma notificării primite de
la autoritățile din țară sau din statele
UE, precum și de la persoanele juridice autorizate, care atestă că vehiculul a fost scos din uz definitiv. În
cazul radierii vehiculului în aceste condiții, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatri-

Când se suspendă înmatricularea de drept:

- noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului
de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de
proprietate asupra vehiculului;
- expirarea/anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului.

culare, cu privire la efectuarea acestei
operațiuni, în termen de 30 de zile de
la radiere.

Poliția Rutieră are
acces la ITP

Totodată, a fost stabilit dreptul de
acces al Poliției Rutiere la Registrul
național de evidență a permiselor de
conducere și a vehiculelor înmatriculate, în scopul verificării efectuării inspecției tehnice periodice (ITP) a autovehiculului, respectiv a valabilității
acesteia.

DRCPIV poate
verifica situația
juridică a unei mașini

DRPCIV a fost autorizată să facă
schimb de date cu autoritățile de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, dacă există îndoieli asupra situației reale sau juridice a unui
vehicul provenit de acolo. Astfel, va
obține, respectiv, va furniza datele necesare în scopul verificării, înaintea
înmatriculării, a statutului legal al mașinii în țara în care a fost înmatriculat
anterior. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare
din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin
utilizarea unei platforme informatice,
în scopul facilitării schimbului de informații.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Experiența practică este unul dintre cele mai importante lucruri
pe care elevii și studenții îl pot primi, la startul în carieră. În
special în domeniul complex al transporturilor și logisticii, deseori
nu sunt suficiente numai cunoștințele teoretice, pentru a avea
succes. Această problemă a fost constatată și la trei licee din
Vilnius, Lituania, care au decis să o rezolve împreună cu cea mai
mare platformă de transporturi din Europa, TimoCom.

P

entru a promova specialiștii
viitori din domeniul transporturilor și logisticii, TimoCom a
creat cursuri specifice domeniului.
Prestatorul de servicii IT pune la dispoziția elevilor, ucenicilor și studenților
o versiune demonstrativă specială a
platformei de transporturi. Cu ajutorul
acesteia, elevii pot exersa, îndrumați
de TimoCom, derularea practică și
reală a comenzilor de transport.
Importanța acestui curs pentru specialiștii viitori din domeniul logisticii este
subliniată și de Dr. Jūratė Butvilienė,
coordonatoare de studiu, docentă și
directoare la Vilniaus verslo kolegija
(Liceul economic și profesional din Vilnius): „Stăpânirea proceselor practice
va facilita semnificativ succesul elevilor
noștri în viața profesională. Noi, ca
educatori, le putem asigura, în principal, cunoștințele teoretice.”
În afară de cunoștințele teoretice
și practice, know-how-ul real în domeniu este o componentă esențială a
pregătirii profesionale. „Prin cursurile
organizate de TimoCom, elevii noștri
fac cunoștință cu domeniul logisticii și
cu platforma de transporturi, în cadrul
dezvoltării digitalizării. Ca urmare, vor
deține avantajul acestor cunoștințe
importante față de alți candidați în profesie”, continuă Butvilienė.
Pentru a sintetiza cunoștințele
practice, TimoCom a creat, împreună
cu liceul Vilniaus kolegija, Tarptautinio
verslo katedra (Catedra de comerț
internațional), o broșură informativă.
„În special subiectele legate de bursele și platformele de transporturi sunt
deseori învechite în manuale, sau nu
sunt suficient de cuprinzătoare. Nici nu
este de mirare, deoarece acest domeniu se dezvoltă deosebit de rapid.
Datorită susținerii oferite de TimoCom,
am putut să acoperim aceste lacune

și să punem la dispoziția elevilor materiale actuale”, explică dr. Vytautas
Sarnauskas.

Certificat cu valoare

În afară de instruirea extensivă,
elevii, studenții și ucenicii vor primi,
la finalul cursului, un certificat emis
de TimoCom. Acesta poate fi anexat
la dosarul de candidatură, pentru a
dovedi cunoștințele deținute. Pentru
cei mai mulți, acest certificat are, însă,
o semnificație și mai profundă, ne dezvăluie Jolanta Turbienė, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Transporto
vadybos katedra (Liceul tehnic și de
proiectare, catedra pentru manage-

PREZENTARE

TimoCom se
implică în educația
de specialitate

mentul transporturilor): „Certificatul le
dă elevilor o încredere mai mare în
aptitudinile proprii.”
TimoCom Soft- und Hardware
GmbH este o firmă mijlocie specializată în IT, care se focusează pe dezvoltarea aplicațiilor web din domeniul
transporturilor. Firma furnizează cea
mai mare platformă de transport din
Europa. Prin platforma TimoCom, sunt
publicate până la 750.000 de oferte internaționale de transport și marfă.
Rețeaua logistică cuprinde, în prezent,
mai mult de 38.500 de firme verificate.

Mai multe informații despre
TimoCom le găsiți pe
www.timocom.ro

septembrie 2017 ..........................................................................................................................................
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Răspunderea cărăușului
(prestator) vs.
Interesul beneficiarului
(proprietar)

Deși, în piața transportului internațional, lucrurile sunt mai clare
în ceea ce privește limitarea răspunderii în acord cu art. 23 CMR,
alin. 3, „Cuantumul despăgubirii nu poate depăși 8,33 DST per
kilogram de greutate brută lipsă”, pe piața din România, pentru
transporturile internaționale, încă se mai pretind, de către
beneficiari, despăgubiri raportat la valoarea comercială a
mărfurilor transportate.

O

bservând că transportatorii
încă se mai confruntă cu astfel de probleme, dorim să aducem în atenția tuturor o situație întâmplată în Italia, care nu face altceva decât
să confirme limitarea răspunderii, așa
cum se aplică în toate statele europene.
CMR (Convenția privind contractele de transport rutier internațional
de mărfuri, din 19 mai 1956) a fost ratificată de marea majoritate a statelor
europene și a influențat interpretarea
dispozițiilor legale privind transportul
rutier intern în multe dintre aceste state. Convenția având drept scop promovarea uniformității.

Aplicabilitatea
convenției

Convenția se aplică: „Fiecărui contract de transport rutier de mărfuri, cu
titlu oneros, atunci când locul preluării
mărfurilor și locul destinat livrării, așa
cum este specificat în contract, sunt
situate în două țări diferite, dintre care
cel puțin una este o țară contractantă,
indiferent de locul de reședință și de
cetățenia părților.” (Articolul 1)
Cu toate că CMR, prin termenii
săi, se aplică, în mod automat, ori de
câte ori sunt îndeplinite condițiile prevăzute la Articolul 1, Curtea Supremă
Italiană (Cassazione) și-a exprimat,
în repetate rânduri, opinia potrivit căreia aplicabilitatea CMR nu este automată și este condiționată de existența unui acord între părți.
Problema a fost destul de relevantă până acum câțiva ani, deoarece
Codul civil italian nu conținea o dispoziție care să limiteze răspunderea
transportatorului. În cazurile în care
instanțele de judecată au aplicat legislația italiană aplicabilă în locul CMR,

Alin Dicu

Indiferent de clauzele contractuale dintre transportator și beneficiar, în măsura
în care aceste clauze sunt menite să agraveze răspunderea transportatorului și
derogă de la prevederile Convenției CMR, sunt lovite cu nulitate absolută și nu
vor putea produce efecte.
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încât, fără îndoială, va influența jurisprudența viitoare și poate convinge
Curtea Supremă Italiană să-și reconsidere poziția adoptată până acum.

Răspundere limitată

au discutat frecvent, iar instanța din
Lucca a confirmat, recent, o astfel de
tendință. Instanța a subliniat că, în
limbajul Articolului 41 din CMR, „orice
prevedere care ar deroga direct, sau
indirect, de la dispozițiile prezentei
convenții este nulă și fără efect”
implică faptul că această convenție
operează obligatoriu (adică indiferent
de voința părților din contract).
Instanța a găsit sprijin în diferite
decizii din partea instanțelor franceze,
engleze, germane și olandeze, iar decizia este atât de precisă și detaliată,

Alin DICU

Branch Manager Asko International

Insurance Broker

alin.dicu@asko24.com
PUBLICITATE
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transportatorul a fost în imposibilitatea
de a invoca o limitare a răspunderii.
Articolul 1696 c.c. conține, în prezent,
o dispoziție care aplică limitarea responsabilității CMR la toate transporturile rutiere internaționale și, prin urmare, limita de 8,33 DST pe kilogram
se aplică transporturilor în cazul în
care aplicabilitatea CMR este contestată, sau îndoielnică.
Poziția Curții Supreme a Italiei asupra acestei chestiuni a fost criticată,
pe scară largă, de către comentatorii
italieni, tribunalele și curțile de apel

Transportatorul nu are răspundere
absolută, iar partenerii de afaceri/beneficiarii nu pot invoca necunoașterea
legii. Logica o găsim și în tipologia/domeniul activității. Transportatorul are
venituri realizate din km parcurși, nu
din valoarea mărfurilor transportate,
pe cale de consecință, este evident că
interesul asigurării mărfurilor la valoarea comercială îi revine proprietarului
mărfurilor, iar transportatorul răspunde
în baza contractului de transport/prestări servicii – Convenția CMR.
Așadar, părțile au interese diferite
și le pot proteja prin contracte de
asigurare. Interesul transportatorului
este acela de a își asigura răspunderea contractuală – asigurare CMR, iar
interesul beneficiarului (proprietarului)
este acela de a își asigura bunurile în
proprietate – asigurare CARGO.

Kilometrul premium

ZONA IT

Soluția telematică WebEye implementată de compania piteșteană
Dianthus reprezintă un elocvent studiu de caz legat de potențialul actual
al tehnologiilor IT. Iar viitorul promite o accelerare a schimbărilor.

A

m recurs la sintagma „kilometru premium”, pentru a ilustra
grija pe care anumite firme de
transport o manifestă pentru modul în
care își utilizează parcul.
În general, există așteptări (uneori
chiar impuneri) legate de consumul
mediu al camioanelor, de procentul
de „mers pe gol”, sau distanță parcursă pe lună de către fiecare camion.
Majoritatea transportatorilor utilizează,
deja, diferite soluții, pentru a se asigura că au un bun control asupra acestor
aspecte, însă... Controlul are loc la
final! – după efectuarea cursei, sau,
chiar, la o perioadă mai lungă de timp.
O abordare „premium” ar trebui să
utilizeze tehnologia la maximum și, astfel, să creeze posibilitatea unei intervenții proactive, eventualele abateri fiind
semnalate și corectate în timpul cursei.
„Kilometru premium” ar trebui,
astăzi, să însemne acuratețea informațiilor, acces facil și în timp real la
datele relevante, un grad cât mai ridicat de automatizare și alarme care să
asigure o utilizare cât mai bună a timpului personalului din birouri.

Interfață prietenoasă,
informații în timp real

Trecerea de la o flotă cu o singură
marcă de camion, la una multibrand
a pus Compania Dianthus în situația
de a căuta o nouă soluție telematică.
„Fiecare marcă are propria soluție,
cu parametri diferiți, hărți diferite... Era
dificil pentru noi să utilizăm, în paralel,
mai multe soluții. Dispecerii nu au timp
să se uite, în paralel, pe mai multe
hărți. Avem nevoie de informații în
timp real, mai ales că sunt situații în
care prețul este negociat în timp real,
iar dispecerul trebuie să vadă, cu
precizie, care este cel mai apropiat
camion disponibil. Cu WebEye,
dispecerii lucrează pe un singur ecran
și acest lucru îi ajută să câștige timp”,
a explicat Dan Niculescu, director
comercial Dianthus.
Iar WebEye s-a dovedit mai mult
decât o simplă înlocuire a soluțiilor telematice utilizate anterior.
Primul aspect care trebuie menționat este legat de timpii de conducere.
„WebEye oferă informații în timp
real (un click pe mașină și ai informația
– program de condus disponibil în
acea zi și până la finalul săptămânii),

Dan Niculescu, director comercial Dianthus: „Având acces la mai mulți
parametri, am putut să lucrăm la «acordul fin» al stilului de conducere al
șoferilor. Un lucru foarte bun este și faptul că soluția WebEye ne oferă
orele de lucru ale șoferului pe fiecare țară în parte și putem face dovada
către autorități că informațiile prezentate sunt corecte.”

în timp ce alte soluții au nevoie de rularea unui raport. Dacă am lua în
calcul doar un minut pentru fiecare raport și, deja, rezultă avantaje importante”, a precizat Levente Gall, director
general WebEye.

DrivingStyle –
la alt nivel

Pentru îmbunătățirea stilului de
conducere al șoferilor, WebEye a creat
o aplicație foarte complexă, din punct
de vedere al parametrilor urmăriți.
„Noua soluție ne-a schimbat modul
de a înțelege greșelile șoferilor. Anterior, având un număr mai mic de parametri, erau numeroase cazuri în
care nu înțelegeam unde greșeau șoferii și nu puteam să le explicăm”, a
declarat Dan Niculescu.
Un bun exemplu care ilustrează
complexitatea soluției este legat de
pedalele de frână și accelerație, care
au acționarea împărțită în zece trepte.

Nu cunoști doar numărul frânărilor sau
al accelerărilor, ci și cât de puternic
au fost acestea acționate.
„În multe cazuri, utilizarea sistemului clasic, cu note acordate stilului
de conducere al șoferului, nu aduce
îmbunătățiri, mai ales că nota este influențată de dificultatea traseului (infrastructură, relief). Am considerat că
un transportator are nevoie de toți parametrii, pentru a-și da seama cu
exactitate de unde provin greșelile”, a
explicat Levente Gall.
Șoferii Dianthus sunt evaluați după
fiecare cursă, însă există evaluare și
în timpul cursei, realizată de către un
departament format din patru persoane, care se ocupă cu monitorizarea
flotei de 300 de camioane. Însă, nu
este vorba doar de a vedea ce fac șoferii, ci și de a le comunica ceea ce
trebuie.
„Înainte, transmiteam șoferilor
mulți parametri pe care trebuiau să îi
aibă în vedere pentru îmbunătățirea

Acuratețea și viteza sunt elemente esențiale în transport.
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Prezent și viitor

Descărcare tahograf, poziționare
camion, timp de conducere efectiv, stil
de șofat cu sistem de notare, taxă
Ungaria... în afara serviciului de
comunicare, pachetul achiziționat de
Dianthus include toate serviciile oferite
de WebEye.

„Sunt patru aplicații pentru fiecare
departament în parte – deconturi, cu
aplicația History (generare foi de decont, salarii); dispecerat, cu cele două
aplicații pentru planning (hărți Google)
și dispecerat efectiv (coduri de țară,
imagine poziționare flotă); departament tehnic, cu aplicația pentru stilul
de conducere”, a precizat directorul
general WebEye.
Șoferii sunt identificați, de către
soluția WebEye, prin cardul tahograf.
Astfel, performanțele fiecăruia sunt
urmărite continuu, chiar dacă schimbă
camionul condus, și, totodată, este
monitorizată situația programului de
condus, din punct de vedere legislativ.
Iar lucrurile nu se opresc aici.
„Avem cerințe pentru CMR electronic și transmiterea acestuia în timp
real (pozat, scanat). Căutăm o modalitate de transmisie imagini și, pe lângă
CMR, ne dorim să transmitem poze
legate de modul de încărcare al camioanelor și poze legate de eventuale
incidente”, a arătat Dan Niculescu.
WebEye are, deja, un proiect aflat
într-o fază avansată, pentru a răspunde acestor cerințe.
„Proiectul nostru va cuprinde o tabletă cu acces la câteva aplicații: la
poze, scanare documente, mesagerie,
scanare coduri de bare, posibilitatea
de confirmare a încărcării/descărcării
către dispecerat.
O noutate o reprezintă integrarea
aplicației Route Sending. Dispeceratul
va putea transmite ruta către șofer,
direct în sistemul de navigație aflat la
bordul camionului. În plus, vor avea
toate informațiile legate de drum, inclusiv taxele, sau restricțiile pentru ca-

Levente Gall, director general WebEye: „În momentul în care o mașină
este decalibrată, soluția noastră depistează acest lucru. În trecut, am
descoperit, inclusiv, cazuri în care camioanele erau decalibrate de către
șoferi, la service-uri clandestine, pentru a arăta un consum mai mare.”

Soluția WebEye actualizează
informațiile de două ori pe minut,
pe parcurs extern. În plus, în cazul
unei curbe, pozițiile se îndesesc,
pentru a descrie bine curba
respectivă și a avea un număr cât
mai corect al kilometrilor parcurși.
WebEye asigură inclusiv partea de
monitorizare pentru plata taxei de
drum în Ungaria.

mioane. Se creează totodată posibilitatea de a primi alarme, atunci când
camionul nu își respectă programul,
pentru a se încadra în timpul estimat
pentru ajungerea la destinație”, a arătat Levente Gall.
Astfel, se realizează pași importați
pentru o nouă etapă de optimizare a
activității în transporturi, cu ajutorul
ultimelor generații de soluții IT.
„Ținta este să avem un sistem care
să semnalizeze, prin alarme, orice ieșire din parametrii presetați. Practic,
monitorizarea efectivă ar fi redusă la
maximum și fiecare persoană de la
birou va putea să se concentreze pe
aspectele importante. Degrevezi oamenii de timpii morți. Noile tehnologii
își fac simțită prezența tot mai mult în
transporturi și încep să fie solicitate inclusiv în contracte. Clienții imprimă o
accelerare a implementării noilor tehnologii și credem că următorii ani vor
aduce evoluții spectaculoase”, a spus
Dan Niculescu.
Aplicația WebEye Alarm supraveghează buna desfășurare a cursei,
semnalând orice abatere – arată în
timp real părăsirea traseului cu mai
mult de 1 km, depășirea vitezei de 85
km/h, scăderea bruscă a nivelului de
carburant, scăderea bruscă a tensiunii
în baterii (informație transmisă și
șoferilor), lipsă semnal echipament...
„În plus, vom adapta partea de
evaluare stil de conducere, pentru a fi
consultată direct de către șoferi, pe o
tabletă. Șoferii își vor putea, astfel, corecta eventualele greșeli, singuri, în timpul cursei. Totodată, vom dezvolta o
aplicație care să descarce automat informațiile din tahograf, pentru respectarea legislației, fără a fi nevoie de o comandă umană. Monitorizarea presiunii
în anvelope, masa axei spate, Eurotoll
vor reprezenta alți pași, pe viitor” a concluzionat directorul general WebEye.
WebEye Alarm este în plină dezvoltare, o parte dintre funcții fiind deja
active.

ZONA IT

stilului de conducere. Având WebEye,
trimitem, la ora actuală, mult mai puțini
parametri, limitându-ne, doar, la aceia
care au ieșit rău”, a arătat Dan
Niculescu.
Comunicând șoferului exact unde
greșește, impactul este mult mai bun.
„Un exemplu bun este legat de
frânări. Când am început monitorizarea
în anul 2011, aveam în jur de 200 de
frânări la o sută de kilometri, iar, astăzi,
am ajuns la o medie, pe toată flota, de
sub 40 de frânări. Bineînțeles, acest
lucru a dus, implicit, la o creștere a
rulării libere și, astfel, un consum mai
mic de carburant”, a completat directorul comercial Dianthus.
Pentru flota Scania, nou achiziționată în 2016 și 2017, Dianthus are un
consum mediu de carburant de sub 27
l/100 km.
Trebuie menționat că toată flota a
fost limitată la 85 km/h.
„Avem experiența clienților în legătură cu scăderea consumului de carburant, după implementarea soluției
WebEye. Dacă împărțim firmele în trei
segmente – bine organizate, mediu
organizate și slab organizate –, la primele se obține o reducere a consumului cu 1-2 litri la 100 kilometri, la o
firmă mediu organizată (se conduce
«sportiv», dispecerii grăbesc camioanele) reducerea consumului ajunge la
2-3 litri la 100 kilometri, iar la cele slab
organizate (puțin interes din partea
patronului, nu se pune accent pe economie, se fură motorină) se poate
ajunge la o reducere a consumului de
până la cinci litri la 100 kilometri”, a
declarat directorul general WebEye.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Afaceri
de peste
10 miliarde euro

Afacerile transportatorilor români au depășit nivelul istoric de 10 miliarde de
euro, anul trecut, grație creșterii economice și investițiilor semnificative în
parcul național auto de marfă, potrivit unui studiu KeysFin.

P

este 34.000 de firme, cu
156.000 de angajați, asigură,
în prezent, transportul de marfă în țară și în străinătate, astfel că
România a devenit, în ultimii ani, unul
dintre jucătorii cei mai activi la nivel
european. Studiul KeysFin, care ia în
calcul datele comunicate de firme la
Ministerul Finanțelor și Registrul Comerțului, face o radiografie detaliată
a evoluției sectorului transporturilor în
ultimii șase ani. Numărul companiilor
de transport marfă a crescut cu peste
5.000, de la 28.914 de firme, în 2012,
la 34.628, în 2016.
Pe fondul creșterii economice și,
implicit, a volumului de marfă, afacerile
firmelor din acest sector au avansat
semnificativ, depășind, anul trecut,
nivelul de 47 de miliarde de lei, cu 14
miliarde de lei peste rezultatul din
2012. Transportul rutier de marfă a
reprezentat 77,3% (36,3 mld. lei) din
totalul afacerilor înregistrate în 2016,
în timp ce business-ul din sectorul de
depozitare a însemnat 20,8% (9,79
mld. lei). Rezultatul net a depășit 1,81
miliarde de lei, iar profitul net al sectorului a fost de 2,55 miliarde de lei,
cifră mai mult decât dublă față de cea
înregistrată acum șase ani. „Într-o țară

în care infrastructura de transport este
deficitară, rezultatele înregistrate de
aceste firme vin să confirme potențialul foarte bun de business din acest
sector”, spun analiștii de la KeysFin.
Poziția geostrategică a României
și evoluția economică, bazată, în
principal, pe consum vin să susțină o
prognoză extrem de optimistă privind
anul 2017. „Rezultatele financiare ale
sectorului urmează, cel mai probabil,
să depășească rezultatul înregistrat
în anul precedent”, susțin experții
KeysFin.

Top 5 jucători
în domeniu

Piața transporturilor din România
este extrem de fragmentată, astfel că
nu există nicio companie care să dețină o cotă importantă. KeysFin așază
în top, în domeniile de transport și
depozitare, în funcție de cifra de afaceri, pe AQUILA PART PROD COM
SRL, firmă prahoveană care a raportat, în 2016, afaceri de 797,9 milioane
de lei. Societatea, înființată în 1994,
avea o cotă de piață de 1,7%, active
de 353,5 milioane lei și 2.183 de
angajați.

Locul secund pe piața transporturilor
este ocupat de CARRION EXPEDITION
SRL, cu afaceri de 646,7 mil. lei și un
rezultat net de 20 mil. lei. Cu o cotă de
piață estimată la 1,4%, firma clujeană,
înființată în 2009, raporta active de
438,6 mil. lei și 2.024 de angajați. Pe
locurile următoare se situau, în ordinea
cifrei de afaceri, firma bucureșteană
SCHENKER LOGISTICS ROMÂNIA
SA (484,1 mil. lei), compania bihoreană
TRANSMEC RO SRL (394,3 mil. lei) și
societatea DUVENBECK LOGISTIK
SRL, din Brașov (303,5 mil. lei).
Interesant este și faptul că, dincolo
de cotele de piață, domeniul transporturilor pare că s-a stabilizat, în ultimii
ani, dovadă fiind scăderea semnificativă a numărului firmelor nou-înființate,
de la 13.008, în 2008 (anul considerat
de boom în piața transporturilor), la
numai 3.438, în 2016. Din totalul de
34.628 de societăți, numai 1.247 erau
nou-înființate și active anul trecut,
restul fiind firme cu experiență în domeniu. Relevantă este, totodată, evoluția numărului firmelor de transport
care au intrat în insolvență: după o
scădere puternică în 2016, la 2.931,
față de 6.863 în urmă cu doi ani, în
2017 se află, deocamdată, la minimul
ultimilor șapte ani (1.742).

Investitorii străini,
interesați de piața
transportatorilor

Pe de altă parte, studiul arată că
investitorii străini sunt din ce în ce mai
interesați de acest segment de afaceri:
375 de companii (22% din piață),
aveau, anul trecut, acționariat majoritar străin (o deținere de peste 50%).
Cei mai mari investitori în sectorul
transporturilor și depozitării sunt austriecii, care controlau peste 4% din
piață (2,086 miliarde de lei), urmați
de cei din Olanda și Italia, cu câte 3%,
și de cei spanioli, germani și francezi
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Informarea scade
riscurile

Datele prezentate de KeysFin vin
să susțină ideea că, și în acest domeniu, este absolut necesară o informare
constantă privind situația partenerilor
de afaceri: „Să știi în ce situație finan-

PIAȚĂ

- cu câte 2% din piață. În total, investitorii străini erau implicați, în 2016, în
afaceri de peste 10 miliarde de lei.
Dincolo de rezultatele pozitive, per
ansamblu, piața transporturilor nu este
scutită de provocări, afacerile din acest
sector fiind influențate de blocajul
financiar și de indisciplina financiară,
care afectează multe dintre ramurile
economiei. Datoriile transportatorilor
au crescut, per ansamblu, de la 18,5
miliarde lei, în 2012, la 24,7 mld. Lei,
în 2016, în timp ce totalul creanțelor
a atins, anul trecut, 11,9 mld. lei. Ponderea datoriilor comerciale a rămas
relativ constantă, în tot intervalul analizat (2012-2016), la 30-32%, valoarea
acestora depășind 7,7 mld. lei. Perioada medie de încasare a creanțelor
era de 92 de zile, față de 98 de zile,
în 2012, iar perioada medie de plată
a datoriilor a scăzut la 192 de zile,
față de 206 zile, în urmă cu 5 ani.

ciară se află firma cu care lucrezi, cum
stă cu datoriile, în ce diferende juridice
se află - sunt date care te pot ajuta
să iei o decizie bună, atunci când vine
vorba de valoarea contractului, ce servicii îi oferi, practic, să-ți crești șansele
că îți vei primi banii. Indiferent de dimensiunea business-ului, istoricul,
situația acestuia, astfel de informații
sunt esențiale pentru a creiona o evaluare care să includă atât aspectele
pozitive, cât, mai ales, pe cele cu potențial negativ, în relația cu partenerul
de afaceri. Pe baza acestui raport, de-

partamentele financiare, managerii, în
principal, își pot dimensiona contractele, așteptările și pot lua măsuri de
prevenire, pentru a exploata potențialul de dezvoltare, dar și pe cel de risc”.
Informațiile sunt culese din barometrul privind starea business-ului românesc, un proiect dezvoltat de KeysFin,
prin analiza datelor financiare privind
societățile comerciale și PFA-urile active
din România.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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De ce analize
de competiție?

Pentru decizii corecte, ai nevoie de informații de calitate,
interpretate de analiști experimentați. Iar cunoașterea pieței și,
implicit, a competiției permit unei companii să determine poziția
reală pe care aceasta o deține, sau locul la care poate aspira.

M

onitorizarea constantă a domeniului de activitate în care
firma activează, sau căruia
i se adresează reprezintă, în același
timp, o activitate esențiala în anticiparea de oportunități sau riscuri viitoare. Sunt motivele pentru care am solicitat din partea KeysFin o serie de
informații privind analizele de competiție.
„Atunci când alegi soluții dedicate
pentru informare și analiză, poți avea
încredere că iei decizii strategice optime. Analizele de competiție sunt recomandate celor care își propun să fie,
în mod constant, informați cu privire
la dinamica companiilor cu care se

întâlnesc în piață, la evoluția lor economico-financiară, activitatea de promovare a serviciilor și produselor comercializate de acestea, precum și cu
privire la modificările de natură juridică”, a explicat Mihaela Andriescu,
Business Development Manager
KeysFin, furnizor de soluții integrate
de business information. Ea a precizat
că scopul acestui demers este de a
identifica potențialele amenințări care
ar putea veni din partea competitorilor,
sau eventualele oportunități. „Noi recomandăm clienților ca, pe lângă
analiza de competiție, să fie deschiși
pentru o analiză a sectorului în care
activează, pentru a vedea poziția pe

piață și a măsura dacă așteptările sau
temerile lor sunt justificate, la nivel de
sector. Analizele de sector sunt,
totodată, și un instrument util pentru
a prospecta un nou domeniu de activitate, în vederea extinderii sau pentru
a face previziuni realiste despre domeniul căruia compania deja i se adresează”, a continuat Mihaela Andriescu.

Informații esențiale,
într-un format ușor
de înțeles

Concret, potrivit comunicatului
transmis de KeysFin, analizele de
competiție sintetizează informații can-
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Studiile de sector,
imaginea completă

Pentru o imagine completă a unui
sector de activitate, studiile de sector
sunt un instrument ideal de marketing
și strategie, ajutând la formarea unei
idei clare despre dinamica unei piețe
anume, prin identificarea și analizarea
diverșilor factori cheie care o caracterizează, precum dimensiunea pieței,
cei mai importanți jucători, sau oportunitățile și amenințările prezente.
Specialiștii KeysFin realizează atât
studii standard, cât și studii customi-

zate, adaptate cerințelor specifice de
afaceri.
Business-ul reprezintă o misiune
riscantă, în absența unor informații
concrete privind partenerii de afaceri.
În lipsa unui capital suficient, tot mai
multe firme aleg să întârzie plățile,
apelând la creditul furnizor, un mecanism economic de finanțare de business, fără dobândă, care se extinde
tot mai puternic.
Potrivit unui studiu realizat de
KeysFin, 75% dintre firmele din economia românească au ajuns să apeleze la această soluție, în condițiile în
care finanțarea bancară reprezintă,
mai ales pentru IMM-uri, un domeniu
greu accesibil. Aceasta pare, la prima
vedere, o soluție optimă, însă nici
acest instrument nu este scutit de riscuri și provocări.

Peste 5.300 de firme
intrate în insolvență,
în primele 7 luni din
2017

Mai concret, dacă o firmă înregistrează dificultăți financiare și intră în
insolvență, există riscul să atragă după
sine și firmele cu care are relații, pe
bază de credit comercial. Peste 5.300

de firme au intrat în insolvență, în primele șapte luni din 2017, comerțul,
construcțiile, industria extractivă,
HORECA și transporturile generând
cele mai multe cazuri de insolvență.
Să îți cunoști partenerii de afaceri
este, deci, esențial, dacă îți dorești ca
relația comercială să fie una fără surprize neplăcute. Ca transportator național sau internațional, dacă furnizezi servicii cu plata la termen către alte companii
private, ești expus riscului de neplată.
„Cu soluțiile de credit information,
ai un sprijin real pentru a verifica și urmări evoluția partenerilor de afaceri. Să
știi în ce situație financiară se află firma
cu care lucrezi, cum stă cu datoriile, în
ce diferende juridice e implicată etc. sunt date care te pot ajuta să iei o decizie optimă, atunci când vine vorba despre valoarea contactului, ce servicii
poți să îi prestezi, să ai siguranța că îți
vei primi banii. Alege atent partenerii
cu care inițiezi afaceri, analizează în
mod constant competiția, domeniul în
care activezi sau căruia te adresezi și
astfel ai șanse să identifici noi oportunități de dezvoltare și să eviți situații riscante, care iți pot afecta afacerea”, a
recomandat Mihaela Andriescu.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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titative (rezultate financiare) și calitative (date juridice, date despre comportamentul de plată, acționari și
administratori) într-un raport comparativ pe companiile competitoare.
Astfel de rapoarte oferă informații
importante despre competitorii numiți,
analizate și interpretate de către analiști financiari, statistici și topuri, trenduri și modificări, toate într-un format
ușor accesibil.
Pe lângă informațiile financiare,
un aspect important îl reprezintă și
informațiile reputaționale despre companii, acționari și administratori, precum și activitatea pe rețelele sociale
și aparițiile în presa online.

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Pachetul
rutier și
siguranța
transporturilor

„Succesul depinde
de pregătiri făcute
dinainte și, fără
astfel de pregătiri,
există, cu siguranță,
un eșec.”
Confucius

Este de necontestat faptul că transporturile rutiere sunt într-un
proces accelerat de restructurare, atât în plan logistic, cât și din
punctul de vedere al mentalității celor care compun acest sistem.

C

u voie, dar, mai ales, fără
voie, cărăușii români se confruntă, de mai mult timp, cu
multe probleme, cu modificări la nivel
național și, mai ales, internațional, cu,
hai să-i spunem, o nouă viziune privind acest sector de activitate.

În acest contest de schimbări, de
lipsă de predictibilitate, de provocări
aproape zilnice, chiar de nesiguranță,
transportatorii trebuie să se adapteze
din mers, trebuie să fie pregătiți, nu
pentru ce poate fi mai rău (vorbele
unui reprezentant al breslei), ci pentru

viitor și, astfel, pregătiți să facă față
cu succes schimbărilor, indiferent care
sunt acestea.
În sectorul transporturilor de marfă,
la nivel european, există două tendințe, care par antagonice, dar care, în
esență, conduc spre aceleași rezultate. Fie că este vorba despre legislațiile naționale ale unor țări din Vestul
Europei, legislații, practic, protecționiste, fie că este vorba de inițiative
ale Uniunii Europene, ele defavorizează transportatorii din Estul Europei,
inclusiv pe cei din România.
„Celebrul” pachet rutier este, în
viziunea Bruxelles-ului, un set amplu
de inițiative care vor spori siguranța în
trafic, vor încuraja perceperea unor
taxe rutiere mai echitabile, vor reduce
emisiile de CO2, poluarea aerului și
congestia traficului, vor reduce birocrația pentru întreprinderi și vor combate
ocuparea ilegală a forței de muncă,
asigurând, totodată, condiții adecvate
și perioade de repaus pentru lucrători.
Autoritățile de la Bruxelles, la fel
ca unele guverne Vest-europene, afirmă că unul dintre motivele principale
care stau la baza acestor inițiative
este siguranța circulației.

Un punct nevralgic

Cristian
Sandu

Cât adevăr este în aceste afirmații
vor decide cei care vor participa la
negocierea legilor conținute de pachetul rutier (dacă vor exista aceste
negocieri). În mod sigur, însă, dintr-un
anumit punct de vedere și într-un
anumit context (deja existent), aceste
modificări sau restructurări pot să devină un „un punct nevralgic” al siguranței rutiere.
Impactul acestor probleme, maniera în care pot fi afectați șoferii în
contextul noilor direcții din transporturi
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și, implicit, comportamentul la volan
formează o temă de interes general,
mai ales atunci când, în același timp,
sunt analizate modalitățile în care
companiile din domeniu pot contracara
aceste riscuri.
Succesul sau eșecul unei companii de transport sunt intrinsec legate
de resursa umană, de modul cum își
desfășoară șoferii activitatea. Cum
putem să gestionăm, eficient și cu
costuri moderate, factorul uman implicat în activitatea de conducere
auto? Care sunt problemele care pot
afecta comportamentul unui conducător auto, cum le putem preveni?

Stres suplimentar

Este cunoscut de toată lumea
faptul că epoca în care șoferul trebuia
să se ocupe numai de condusul mașinii a apus de mult. În contextul unor
transporturi moderne, conducătorul
auto devine, la locul său de muncă,
un manager, care trebuie să gestioneze mult mai mult decât situațiile ivite
în trafic.
Nu mai vorbim de situația celor
care au propria firmă, în care sunt atât
manageri, cât și șoferi.
Aceste activități vizează siguranța
vehiculului, a încărcăturii, îndeplinirea

obligațiilor legale, ori de reglementare,
direct legate de operațiunea de transport aflată în desfășurare, formalitățile
administrative, legate de poliție, vamă
etc. În prezent și, se pare că, mai ales,
în viitor, obligațiile legate de partea administrativ-birocratică vor deveni extrem
de laborioase, devenind, pentru firma
de transport, „o problemă”. Toate aceste îndatoriri suplimentare se răsfrâng
negativ și asupra șoferului, devenind
tot atâtea motive de stres, de factori
perturbatori ai activității principale, aceea de a conduce în siguranță mașina.
În condițiile în care activitatea de
conducere este perturbată, apar costuri suplimentare legate de mentenanța mașinii, de creșterea consumului
de carburant, de plata eventualelor
amenzi, de RCA plătită cu „malus”.
Nu mai vorbim de costurile în cazul
producerii unui accident sau al deteriorării mărfii transportate.
Mulți vor spune că șoferii lor sunt
bine pregătiți, că sunt cu training-urile
la zi, că managerul este la curent cu
fiecare eveniment rutier produs, cu
fiecare client nemulțumit, că știe foarte
bine despre fiecare aspect, cu mai
mică sau mai mare importanță, legat
de activitatea șoferilor. Lucruri pozitive
care denotă un management modern,
adecvat unei societăți din transporturi.

Rămân, însă, de gestionat toate
responsabilitățile șoferului legate de
„muntele” de documente pe care trebuie să le aibă asupra sa în timpul
cursei, de „surprizele” pe care le pot
solicita, suplimentar, autoritățile din
țările prin care trece și, nu în ultimul
rând, de tensiunea provocată de nesiguranța, de presiunea cauzată de
aceste noi responsabilități. Amănunte
care trebuie luate în considerare când
discutăm de și, mai ales, când dorim
să acționăm pentru creșterea siguranței circulației, pentru creșterea siguranței transporturilor în general.
În acest caz, intervenția managerilor
poate ameliora situația, prin informarea exactă a șoferului referitor la documente, cât și prin câștigarea încrederii
acestuia că documentele pe care le are
la bord sunt exact ceea ce trebuie.
Lucruri utile, dar nu suficiente.
Birocrația în exces, încărcarea activității șoferului cu probleme care nu au
legătură directă cu activitatea de bază
nu vor duce la creșterea siguranței
rutiere. Dimpotrivă.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575
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Șoferițele de TIR... din
perspectiva unei femei
psiholog

Acum 10 ani, era ceva neobișnuit să vezi o femeie la volanul unui
TIR. Astăzi, vedem din ce în ce mai multe șoferițe: singure, în
echipaj cu soțul, sau cu o altă șoferiță. Cele mai multe dintre ele
îmbrățișează această meserie înainte de a avea copii, după un
divorț, sau după ce copiii sunt mari, când se alătură soțului și
creează, împreună, o echipă.

S

tudiile arată că femeile la volan
au un grad ridicat de atenție
și prudență, comparativ cu un
bărbat. De aici, rezultă un număr redus de accidente, amenzi mai puține
și mai mici. Statisticile americane arată
că o femeie la volanul unui camion
este un șofer sigur, conștiincios, și
există și statistici potrivit cărora este
de 5 ori mai puțin probabil să aibă un
accident.
Consider că această provocare
pentru femei a venit natural, o dată
cu tehnologia. Deși stilul de viață nu
s-a schimbat prea mult, sunt mai multe
facilități disponibile, care fac viața mai
ușoară decât acum câțiva ani: GPS-ul
în locul hărților, smartphone-ul, internetul și, inclusiv, stilul de condus, de
la schimbatul vitezelor, la automat,
computer de bord etc.
Și în America există, în prezent, o
lipsă serioasă de șoferi pentru camioane, iar cererea pentru șoferi bine
instruiți este la un nivel ridicat. Companiile de transport vizează, în mod
specific, femeile, ca angajați potențiali.
Acolo, meseria de șofer de TIR nu
este văzută ca fiind „meserie pentru
bărbați”, ci, mai degrabă, ca un job.
Din discuții cu șoferițele de TIR, m-am
bucurat să văd aceeași mentalitate,
și anume, dacă o femeie poate face
această meserie, înseamnă că merită
acest job, având calitățile și abilitățile
necesare pentru a face față provocărilor, care nu presupun numai condusul, ci și încărcare, descărcare, treceri
cu vaporul, cu trenul, sau, chiar, înlăturarea obstacolelor întâlnite pe drum.
Pentru a explica rezultatul statisticilor privind numărul redus de accidente și amenzi, e necesar să ne
întoarcem la origini. Femeia este înzestrată, prin natura ei, cu rolul de
mamă, adică de a avea grijă, de a fi
conștiincioasă, prudentă, de a verifica
și analiza. Aceste calități le preia și în
jobul ei. Întotdeauna, o să vedem o
femeie că verifică starea tehnică a camionului, mai des decât un bărbat. În
spatele acestui comportament, stă

Andreea
Gheorghe

sentimentul de prevenție și, totodată,
și de teamă. „Am oprit să alimentez,
verific roțile (dau o tură în jurul camionului), pentru că mai bine observ acum
și intervin, decât să fac o explozie pe
drum”.
Șoferii de TIR tind să subaprecieze
o situație și regulile. De exemplu, dacă
limita de viteză într-o curbă este de
50 km/h, o femeie va respecta indicatorul pentru a fi în siguranță (siguranța este o caracteristică generală a
psihologiei feminine), pe când un bărbat va accelera, pentru a-și demonstra
abilitățile extraordinare de condus.
S-ar putea să nu facă accident, dar
probabilitatea să ia o amendă pentru
nerespectarea vitezei este mare.
Mădălina Crețu, 26 ani, șoferiță
de TIR: „În această meserie descoperi
că ești foarte puternică. Am învățat tot
ce înseamnă camion. Am schimbat
roți... m-am făcut din cap până în picioare de vaselină... de treabă, nu de
plăcere. În această meserie, se pot
întâmpla multe. Tot timpul apare ceva
neprevăzut, chiar dacă vehiculul intră
la o verificare generală. În cele mai

multe situații, atunci când întâmpini o
problemă, trebuie să o rezolvi cu viteza luminii, și atunci descoperi că ai
un alt om în tine, care știe să facă
multe...”

Sfaturi
din branșă

„Dacă vrei să faci o carieră din a
fi șoferiță pe camion, caută opțiunile
care sunt potrivite pentru tine. Gândește-te cum vrei să-ți petreci săptămâna, unde și ce fel de încărcătură
vrei să transporți. Fii sigură că faci
ceva ce iubești, că TIR-ul este pasiunea ta. Niciodată nu am avut o încărcare/descărcare perfectă sau o zi fără
obstacole. Dar dacă ești dispusă să
înveți, fii flexibilă, fii sigură pe tine și
eficientă pentru că, să conduci camionul, chiar merită! Poate fi cea mai
grozavă meserie!”
Femeile aleg să conducă un camion ca meserie din diverse motive:
un salariu atractiv, din iubire (în acest
fel putând fi alături de partener) și din
pasiune pentru mașini, călătorit și, zic
ele, nu există rutină, pentru ca în fiecare zi sunt într-un alt loc.
Ce reprezintă pentru firme un
echipaj format din soț-soție?
Ca avantaje, amintim o perioadă
mai mare de lucru pe comunitate,
starea psihică a șoferilor mai bună,
eficiență și întreținerea camionului/cabinei.
Ca dezavantaje, ar fi costurile salariale mai mari (în cazul în care nu se
elimină „timpii morți”, ca timpul așteptat la încărcări, descărcări și restricțiile).
În firme, șoferițelor li se vorbește
frumos, respectos, fiind încurajate, iar
ele apreciază acest comportament.
Se simt apreciate, inclusiv în trafic,
de către ceilalți colegi, șoferii de TIR.

Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia

transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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C

Domeniul transportului express este unul extrem de dinamic. Dacă
te oprești, rămâi în urmă. Oare cine își poate permite acest „lux”?!
ea de-a IV-a ediție a Conferinței Anuale a Transportatorilor Express de Mărfuri din
România, organizată, între 21-23
septembrie, la Hotel Lotus Therm*****,
din stațiunea balneoclimaterică Băile
Felix, se adresează cu PRIORITATE
companiilor care au ca obiect principal
de activitate transportul expres de
mărfuri, cu autovehicule având capacitatea până în 3,5 tone, evenimentul
fiind organizat și conceput pentru
acest segment al pieței transporturilor.
Temele abordate sunt de extremă
actualitate - probleme specifice pieței
de transport expres, provocări și, de
ce nu, studii de caz care să releve posibile soluții.
În plus, ca de fiecare dată, există
un element de noutate reprezentat,

de această dată, de două seminarii
interactive, cu structură de tip modul
intensiv, pentru instruirea personalului
și eficientizarea practicilor de management, în vederea creșterii profitului.
În programul evenimentului, au
fost prinse expuneri captivante și
sesiuni de networking. Toate aceste
elemente au fost consolidate cu ocazia celei de-a IV-a ediții a Conferinței

Anuale a Transportatorilor Express de
Mărfuri din România, stabilind premisele unor parteneriate viitoare.
Pentru orice informație legată de
acest eveniment, organizatorii conferinței vă stau la dispoziție via e-mail,
la marketing@conferintaexpress.ro,
la events@euromaidec.ro, sau via formularul de contact din cadrul site-ului
oficial: www.conferintaexpress.ro.
PUBLICITATE
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Conferința Anuală a
Transportatorilor Express de
Mărfuri - a IV-a ediție

Ediție specială

LANSARE

RENAULT TRUCKS

T Team Alpine

Pentru a marca ediția din acest an a
cursei 24 h le Mans, Renault Trucks a
lansat, în această vară, o ediție specială a
vârfului său de gamă – „T High Edition –
Team Alpine”. Modelul este dotat cu o serie de
echipamente purtând culorile echipei franceze
de curse de anduranță Alpine. Această ediție specială este
limitată la numai 99 exemplare.

U

rmând „pașii” primei serii speciale T High Edition, lansată
în luna septembrie 2016, la
IAA Hanovra, Renault Trucks realizează, anul acesta, o serie numerotată, în parteneriat cu echipa franceză
de curse Alpine, campioană mondială
de anduranță în 2016, la categoria
LMP2.

Eleganță și succes

Inspirându-se din parteneriatul dintre Renault Trucks și Alpine, echipele
de designeri au încorporat codurile estetice ale celor două mărci și au acordat
o atenție deosebită fiecărui detaliu al
vehiculului, pentru a proiecta o serie
specială, care să simbolizeze succesul
și eleganța tipic franțuzească.
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FIA WEC
și Echipa Alpine

„Suntem mândri să dezvăluim
această magnifică serie limitată, în
culorile echipei de endurance, expunând codurile de design ale mărcii
Alpine. Așa cum designerii Alpine au
făcut o treabă extraordinară cu mașina
de curse, echipa artistică a Renault
Trucks a făcut miracole pentru a perpetua experiența și eleganța franțuzească”, a explicat Philippe Sinault,
fondatorul echipei Signatech-Alpine.

Alb-albastru-portocaliu

La exterior, Renault Trucks T High
Edition – Team Alpine se remarcă prin
vopseaua sa elegantă, alb perlat, asortată cu un chenar în culorile Alpine.
Designul cabinei prezintă detalii elegante, brațele oglinzilor retrovizoare și
capacele de aluminiu ale roților purtând culoarea albastră a echipei de
racing, cu subtile accente portocalii.
La interior, șoferii sunt înconjurați
de același design, în același timp, sportiv și elegant, cu scaune din piele în
două tonuri și cu un bord cu rame de
aluminiu, care reflectă spiritul Alpine.
Pentru un plus de confort pentru
șofer, modelul T High Edition – Team
Alpine este echipat cu două cotiere și
cu un volan îmbrăcat în piele fin per-

forată. Alte echipamente destinate
optimizării confortului la bord includ
un bord panoramic, suport detașabil
pentru spate și cușete superioare și
inferioare extensibile, care oferă un
spațiu de odihnă mai generos.

LANSARE

Vitrină mondială a anduranței, Campionatul Mondial FIA WEC reprezintă, în
realitate, o extensie a celebrei curse 24 h de la Le Mans, pe parcursul unui
întreg sezon și pe întregul glob.
Având un format de curse de 6 ore, FIA WEC s-a impus, în trei ani,
ca unul dintre cele trei campionate sub eticheta FIA, alături de F1 și
Rally. Campionatul cuprinde 8 curse, printre care se numără cea de la
Le Mans, în 8 țări diferite, pe 4 continente, din Anglia până în Emiratele
Arabe Unite, trecând prin Franța, Germania, SUA, Japonia și China.
Echipa franceză Alpine are înscrise în campionat două mașini, cu câte
trei piloți: pe una dintre ele, Nelson Panciatici, Ho-Pin Tung și David Cheng,
iar pe a doua, Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes și Stephane Richelmi.
În prezent, echipa Alpin se află pe locul al doilea în cadrul acestui
campionat.

Motorizare
pe măsură

T High Edition – Team Alpine este
echipat cu un motor de 13 l EURO VI
Pasul C, cu sistem de injecție common-rail. Pentru a asigura un consum
optim de combustibil, modelul este
echipat, de asemenea, cu pachetul
Fuel Eco+, acesta incluzând un sistem
PCC (Predictive Cruise Control) cu
GPS Renalut Trucks. De asemenea,
vehiculul prezintă elemente aerodinamice, cum ar fi deflectoare fixe pentru
deschideri și laterale.
Pentru un nivel maxim posibil de
siguranță, atât a șoferului, cât și a celorlalți utilizatori ai infrastructurii rutiere,
această ediție specială include pachetul Protect, care oferă ACC (Adaptive
Cruise Control), lumini de viraj și lămpi
frontale cu Xenon.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VISTA, la start!
VOLVO TRUCKS

Pe data de 4 septembrie, au început înscrierile pentru cea mai
mare competiție din lume dedicată personalului din rețeaua de
service, VISTA. Se estimează că vor participa peste 18.000
tehnicieni, din cadrul rețelei globale de dealeri Volvo Trucks și
Volvo Buses. Prin muncă în echipă și prin dezvoltarea abilităților,
VISTA dorește să atragă și să păstreze tehnicieni bine pregătiți.

C

hiar dacă VISTA este o competiție, principalele obiective
sunt încurajarea muncii în echipă, construirea spiritului de echipă și a
mândriei de a fi parte a acesteia, precum și încurajarea dezvoltării personale și a abilităților tehnice. Aceasta
reprezintă o oportunitate pentru personalul din service de a-și crește nivelul
cunoștințelor și al calității muncii. În final,
aceasta conduce la îmbunătățirea
serviciilor pentru clienți și la creșterea
gradului de satisfacție a acestora.
Tehnicienii talentați și motivați le
permit atelierelor service Volvo Trucks
să diagnosticheze erorile și să rezolve

„corect de prima dată” problemele tehnice ce pot apărea la camioane, în
cel mai scurt timp posibil și la standarde calitative înalte. Aceste abilități
sunt elemente cheie, care ajută clienții
să obțină un timp maxim de utilizare
a camioanelor lor.

Performanța
este totul

„VISTA ne îmbunătățește abilitățile
și ne oferă motivația de a fi cea mai
bună echipă din lume. Iar dacă mecanicii noștri sunt cei mai buni din lu-

Date VISTA 2017-18

Lansarea oficială, 27 iunie 2017
Începerea înscrierilor, 4 septembrie 2017
Prima etapă teoretică, 7-30 noiembrie 2017
A doua etapă teoretică, 30 ianuarie-20 februarie 2018
Semifinale, Göteborg Suedia, 9-27 aprilie 2018
Finala, Curitiba - Brazilia, 25-29 iunie 2018
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me, sunt motivați să ofere cele mai
bune servicii clienților”, a spus Claes
Nilsson, Președintele Volvo Trucks.
Se preconizează că ediția VISTA
2017-18 va atrage peste 18.000 persoane din rețeaua globală de service.
Acestea vor forma aproximativ 4.500
echipe. Tema acestui an este „Performanța este totul” - ca o recunoaștere
a faptului că a lucra pentru Volvo
Trucks și Volvo Buses înseamnă performanță de top în orice moment.
VISTA reprezintă, de asemenea, o
modalitate pentru Volvo Trucks de a
răspunde provocării mondiale de a recruta și a păstra tehnicienii de service.
„Cu sprijinul tuturor membrilor
echipei, VISTA reprezintă oportunitatea perfectă de a te simți ca făcând

Cum vă puteți înscrie

1. Creați o echipă și desemnați un lider de echipă.
2. Vizitați vista.volvo.com și urmați instrucțiunile simple pe ecran.
3. Descărcați noua aplicație VISTA de pe AppStore.

parte din cea mai bună familie de servicii post-vânzare din lume”, spune
Claes Nilsson.

60 de ani de VISTA

VISTA reprezintă abrevierea pentru Volvo International Service Training
Awards (Premiile Internaționale Volvo
pentru Training în domeniul Service-ului) . A fost lansată în 1957 și a reprezentat, inițial, o competiție pentru

Câteva noutăți ale VISTA 2017-18

- 40 de echipe vor participa la marea finală din Brazilia, cel mai mare număr
din istoria competiției.
- Este pentru prima dată când finala este găzduită în afara orașului Göteborg.
În 2018, campionii mondiali VISTA vor fi premiați în Curitiba, Brazilia.
- „Pit stop challenge”: runde de întrebări, cronometrate. Pentru a face și mai
palpitant concursul, între rundele teoretice de întrebări concurenții vor
participa și la o nouă probă cu limită de timp.
- Realitatea virtuală: echipele vor participa în semifinale și finală la probe
folosind pentru prima dată tehnologia virtuală.
- O aplicație nou-nouță va fi lansată pentru participanți și fani. Ea va permite
partajarea informațiilor din cadrul competiției.

tehnicienii Volvo din Suedia. 20 de ani
mai târziu, în 1977, s-a întins pe toate
continentele, atrăgând dealeri autorizați
Volvo din întreaga lume. Astăzi, VISTA
este un eveniment bienal și reprezintă
cea mai mare competiție pentru personalul din service la nivel mondial.
VISTA este deschisă dealerilor
Volvo Trucks și Volvo Buses din întreaga lume și tehnicienilor lor. Pentru a
se califica, echipele participante trebuie să încheie cu succes două etape,
cuprinzând întrebări teoretice și tehnice. Câștigătorii de pe fiecare piață
în parte se califică în semifinale, care
se vor desfășura la Göteborg, Suedia,
în luna aprilie 2018. Aici, vor concura
240 de echipe, pe parcursul a trei săptămâni. Cele mai bune 40 de echipe
ale semifinalelor se califică pentru
finala care se va desfășura în Curitiba,
Brazilia, în iunie 2018.
Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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S C A N IA X T

N oua gamă pent r u
c ons tr u cții

Robustă, cu îmbunătățiri importante în ceea ce privește
productivitatea, siguranța și confortul șoferului și un design foarte
reușit, Scania XT reprezintă o nouă etapă importantă în ofensiva
demarată de constructorul suedez, o dată cu lansarea noii
generații de camioane.

C

uvântul de ordine, în cazul
gamei XT, pare să fie pragmatismul. Scania a proiectat
acest camion în primul rând pentru a
crește eficiența în sectorul construcțiilor, gândind o strategie completă,
care să aibă în vedere toate aspectele
privind utilizarea autovehiculului.
Au fost dezvoltate noi module
pentru programul de pregătire a
șoferilor - productivitate, siguranță
și securitate și performanțe pentru
mediu.

Scania propune, de asemenea, o
serie de noi servicii, care să asigure
punerea în valoare cât mai bine a calităților vehiculului. Iar ținta principală
a fost exprimată cu claritate de reprezentanții Scania: aducerea gamei de
construcții pe aceeași poziție, pe care
producătorul suedez o deține deja pe
segmentul transportului internațional.
XT a fost gândit să facă față condițiilor dificile în care lucrează, indiferent dacă este vorba despre cariere,
sau șantiere. În același timp, însă, inginerii Scania au avut în vedere faptul

că o basculantă, în mod normal, parcurge 80.000 km anual, sau chiar mai
mult, pe drumuri normale, iar aici se
înregistrează cea mai mare parte a
consumului de carburant. Astfel, s-a
urmărit îmbunătățirea consumului în
special pe acest segment. De altfel,
în timpul sesiunii de drive-test, am
putut observa comportamentul îmbunătățit al acestui model pe drumurile
publice. Practic, senzația este aproape
similară ca aceea oferită de modelele
destinate transportului pe distanțe
lungi. Pe lângă consumul redus, șoferii
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vor beneficia de un autovehicul foarte
manevrabil, cu o bună vizibilitate și
un nivel al confortului care ridică mult
ștacheta cu care s-a obișnuit, în general, segmentul construcțiilor.
Iar, apoi, vin serviciile și, aici, constructorul suedez începe să își dezvăluie, tot mai clar, viziunea, lansând
o nouă serie de aplicații.
Scania Fleet Care și noile programe privind pregătirea șoferilor
pentru operațiuni specifice construcțiilor sunt exemple grăitoare în acest
sens.

Pentru orice aplicație

Elementul principal care identifică
modelul XT este bara frontală, ce iese
cu 150 mm în fața cabinei și asigură
un aspect de putere și robustețe.

Scania Fleet Management a primit o funcție suplimentară pentru
monitorizarea semiremorcilor - Scania Trailer Control. Transportatorii pot,
astfel, urmări, printre altele, poziția semiremorcilor și temperatura din
compartimentul de marfă (la transporturile frigorifice). Alte funcții urmează să
fie introduse: încărcarea pe axe, presiunea în anvelope și starea frânelor.

În centru, se găsește dispozitivul
pentru remorcare, proiectat să reziste
la 40 de tone.
XT poate fi comandat cu toate versiunile de cabină – P, G, R sau S, indiferent de opțiunea pentru motor.
Clienții Scania pot alege dintr-o
gamă foarte largă de variante, datorită
sistemului modular de producție.
La capitolul opționale, pentru XT
sunt disponibile două pachete de echipare (unul interior și altul exterior), ce
completează configurarea de bază.
Pachetul pentru exterior oferă
oglinzi laterale într-o versiune mai robustă, parasolar exterior și lumini suplimentare, pe cabină.

Pachetul pentru interior include
scaune într-o versiune specială XT,
covorașe de cauciuc cu margini înălțate, spații de depozitare și posibilitatea măririi panoului pentru comenzi,
în vederea utilizării eventualelor echipamente montate pe camion.
Dintre soluțiile dedicate segmentului de construcții, amintim suspensia
pe foi, prize de aer amplasate la înălțime și țevi de eșapament verticale.
Direcția adoptată de Scania este
aceea de a extinde numărul de apliȘoferii pot primi sfaturi
personalizate, pentru a-și
îmbunătăți stilul de conducere,
prin aplicația Scania Fleet, în plus
față de evaluarea vehiculului,
legată de capacitatea de anticipare
în legătură cu accelerația, frâna...
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cații cărora se adresează cu soluții
complete, astfel încât, majoritatea
clienților să poată comanda, direct la
Scania, toate dotările de care au
nevoie.

Frână de mână
electrică

Este un alt element cu impact asupra confortului și al siguranței. Frâna
de mână electrică are un control sensibil la presiune, ceea ce înseamnă că
poate fi aplicată gradual. Iar controlul
electric face posibilă echiparea cu noi
funcționalități. Astfel, frâna este aplicată automat, dacă viteza este redusă
și șoferul a eliberat centura de siguranță, sau ușa cabinei este deschisă.
Funcția de asistență la plecarea în
rampă a fost, la rândul ei, îmbunătățită. Astfel, atunci când este activată,
nu mai există o limită de timp până la
dezactivare. Funcția se reactivează automat atunci când camionul este oprit.
Când perioada de staționare este
mai lungă, sistemul trece automat de
pe Auto Hold (utilizează frâna de serviciu și și un simbol de parcare verde
este afișat) pe frâna de parcare (afișează simbolul de parcare în culoarea
roșie).
O atenție specială a fost acordată
senzației resimțite de către șofer în
momentul plecării. Inginerii Scania
s-au inspirat, în acest sens, din zona
autoturismelor, precum VW și Audi,
iar rezultatele sunt notabile. În timpul
testelor, am putut experimenta, în mai
multe rânduri, plecarea din rampă, iar
aceasta se face lin și oferă o senzație
permanentă de control.

Scania are grijă de flotă

Un alt serviciu introdus recent este Scania Fleet Care.
Prin acest serviciu, Scania preia, în întregime, responsabilitatea pentru
planificarea și îndeplinirea tuturor cerințelor de întreținere și reparație a
flotei. Scopul este de a crește timpul de utilizare efectivă a flotei, totodată
îmbunătățind controlul asupra costurilor și oferind predictibilitate.

Șasiu
și suspensii

Suspensia cabinei joacă un rol
foarte important în sectorul construcțiilor, iar Scania oferă, în două variante,
o suspensie mecanică în patru puncte.
Varianta pentru aplicații grele permite
o mișcare mai mare a cabinei.
La capitolul suspensii, Scania ia în
considerare toți parametrii legați de
utilizarea camionului și asigură combinația corectă între suspensiile pneumatice și cele pe arcuri.
Nu reprezintă un lucru ieșit din comun utilizarea suspensiei pe foi pentru
față și suspensii pneumatice în spate.
O altă opțiune introdusă de Scania
este 2x33 pentru puntea față de 9 t suspensie parabolică progresivă din
oțel, cu două foi de 33 mm. Se obține,
astfel, un compromis corect între confort, performanțe off-road și stabilitate
pe drum. Noua bară antiruliu pentru
cea de-a doua punte este, de asemenea, de ajutor, în cazul modelelor cu
punte față dublă.
În ceea ce privește carosierii, Scania a continuat să le ușureze munca.
Noua generație oferă mai mult spațiu
și mai multe posibilități de prindere. De
asemenea, au fost pregătite racorduri
și ieșiri atât pentru aer, cât și electrice.

Noile V8 – puternice
și economice

Până acum, noua generație
Scania poate fi echipată cu 13 motoare diferite EURO 6, cu puteri cuprinse
între 280 și 730 CP.
În vara acestui an, a fost lansată
noua generație de motoare de 16 l,
V8, ce asigură o reducere a consumului de carburant cu 7-10%.
Îmbunătățirea se bazează, în principal, pe faptul că noile V8 au trecut
prin aceleași modificări suferite, anterior, de motoarele de 13 l. Cu câteva
excepții, Scania utilizează, astăzi, doar
tehnologia SCR (reducție catalitică
selectivă), pentru tratarea gazelor de
eșapament, făcând posibilă construirea unor motoare mai ușoare și mai
robuste, cu o geometrie fixă pentru
turbocompresor și fără recircularea
gazelor de eșapament, sub forma unui
sistem EGR.
Oferta este completată de către
cea de-a treia familie de motoare - 9
litri și cinci cilindri. Din cele cinci versiuni disponibile pentru aceste motoare,
două pot merge 100% cu biodiesel.

Radu BORCESCU
Södertälje, Suedia

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Anvelope pregătite
pentru criză
C

Sigur, o criză va veni. Când va fi vorba de tăieri de costuri, tot la
anvelope vom umbla?

rizele, mai mari sau mai mici,
la fel ca și perioadele de creștere susținută, sunt ciclice.
Pentru unii, criza profundă din 20092010 a lăsat urme adânci. Pentru alții,
a fost o oportunitate de dezvoltare și
diversificare. Pentru toți, însă, a fost
o lecție. Dar, ca și la școală, uneori,
lecțiile se uită.
Mentenanța vehiculelor, în general, este un subiect care ocupă mult
timp din programul managerilor de
transport, pe două direcții. Pe o direcție, sunt costurile cu mentenanța propriu zisă, costurile directe, adică, și,
pe cealaltă direcție, toată logistica de
organizare a efectuării mentenanței,
fie că este preventivă, predictivă sau
corectivă.
În timpuri de creștere economică,
mentenanța se află spre coada clasamentului atenției pe care o acordă
compania. Pe de altă parte, însă, în
momente dificile, revine în top. Problema este că s-ar putea să fie prea
târziu.

Politică foarte clară
de management

Ca să particularizăm discuția, ne
vom referi la mentenanța anvelopelor.
Deși ocupă un procent mic din totalul
costului pe kilometru, aproximativ
2-4%, iar, în valoare absolută, undeva
la 22-25 EUR/1.000 km, pentru un ansamblu cap tractor-semiremorcă, în
momente de criză devine o povară
importantă, mai ales prin presiunea
pe cash flow. Cum ne putem pune la
adăpost de acest lucru?
Nu intrăm în detalii operaționale,
pentru că am avut, deja, câteva articole pe această temă, dar vom enumera câteva aspecte organizaționale
care pot avea un impact pozitiv în
momente grele.
Scopul suprem este de a avea cel
mai scăzut cost/km. Atenție! La calculul costului/km trebuie avute în vedere
și costurile indirecte: timp staționare,
penalități, amenzi, asistență rutieră,
tractare, dislocări etc.
În primul rând, trebuie să avem un
sistem, o politică a managementului
anvelopelor. Politica determină atât
acțiunile care trebuie făcute, cât și
persoanele care trebuie să execute

Cosmin
Lixandru

Cel mai scăzut cost/km nu se referă la achiziția celei mai ieftine anvelope. De
cele mai multe ori, este exact invers.

aceste acțiuni. Tot politica determină
și tipul de produse pe care le folosim,
instrumentele de lucru (software,
atelier propriu etc.), cât și modul de
raportare. Pe scurt, pe de o parte stabilim rezultatele pe care vrem să le
obținem și, pe cealaltă parte, resursele
necesare. Politica trebuie să funcționeze și în timpuri de creștere, dar, mai
ales, pe timp de criză.

Indicatori de
performanță

Odată politica aprobată, trecem la
implementarea ei. Este important să
existe un responsabil, un coordonator
al întregului sistem de management
al anvelopelor. Într-un articol mai
vechi, făceam precizarea că, la o flotă
de peste 50 de ansambluri, este economic viabil să existe o persoană angajată special pentru managementul
anvelopelor. Responsabilul va avea
indicatori de performanță pe care va
trebui să-i îndeplinească și managerul
direct care să-i controleze.
Indicatori de performanță cantitativi
pot fi: numărul de kilometri rulați de
fiecare anvelopă, numărul de intervenții în trafic, adâncimea medie de
demontare. Dislocările minime, operațiuni la anvelope fără timpi de așteptare reprezintă indicatori de performanță care nu pot fi cuantificați ușor,

dar care vor fi ușor evaluați de alte departamente – dispecerat, spre exemplu.
Lipsa unei persoane dedicate va
duce la o diluare a responsabilității și
o imposibilitate de a avea un control
din partea managementului. Este cel
mai periculos lucru care se poate întâmpla, pentru că valorile cumulate
ale costului cu anvelopele pot scăpa
de sub control cu zeci de procente. Și,
când vine perioada mai dificilă, va fi
mult mai greu de pus la punct și de
organizat activitatea, pentru că va
trebui făcută foarte repede. Și ce este
făcut în grabă și în stil pompieristic nu
are mari șanse de reușită. Exact când
este mai multă nevoie!
Dacă se merge pe externalizarea
completă a managementului anvelopelor, trebuie urmăriți cu atenție parametrii contractului, cât și cuantificarea,
pe cât posibil, a costurilor indirecte.
Poate fi o soluție bună când lucrurile
merg bine, dar, în momente de criză,
pot apărea presiuni suplimentare din
partea furnizorului.
Ca o concluzie, tăierile de costuri
se pot implementa în modul cel mai
sănătos, când lucrurile sunt așezate
și cerul este senin. Când vin norii recesiunii, trebuie să fim deja pregătiți.

Cosmin LIXANDRU

cosmin.lixandru@windsoft.ro
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Documentele
FIATA
Î

Pentru expeditori, cunoștințele despre documentele FIATA sunt
foarte imortante, pentru promovarea unor standarde uniforme.
n acest scop, FIATA a creat mai
multe tipuri de documente și formulare, dintre care enumerăm:
FBL - scrisoare de transport multimodal negociabil; FCT – certificat de
transport; FCR – certificat de recepție.
Aceste documente sunt specifice
activității de expediții și sunt puțin cunoscute și folosite, în țara noastră.
Un tip de document care începe
să „prindă rădăcini” este FIATA – FBL
și de care ne ocupăm în acest număr.
Organizația autorizată de FIATA
să tipărească și difuzeze documentele
în țara noastră este USER.
„Recent, am propus, și Consiliul
de conducere USER a fost de acord,
să diversificăm tarifele de emitere și
acestea să fie stimulative. Pe această
bază, am și emis unui membru primele
100 de seturi (a câte 6 file) pentru
containere maritime”, a arătat Marius
Cae, președintele USER.
Prin eliberarea FBL expeditorul de
mărfuri se angajează să efectueze
și/sau, în nume propriu, să procure
efectuarea întregului transport, de la
locul de la care mărfurile sunt preluate
(locul de primire evidențiat în FBL),
până la locul de livrare desemnat în
FBL. De asemenea, își asumă răspunderea conform acestor condiții.
Sub rezerva condițiilor din documentul FBL, expeditorul este responMarius
Cae

sabil pentru faptele și omisiunile
comise de către agenții săi, care acționează în cadrul activității lor de muncă,
sau orice altă persoană ale cărei servicii le utilizează, pentru executarea
contractului evidențiat în acest FBL,
ca și cum aceste acte și omisiuni ar
fi propriile sale fapte.
Expeditorul nu este răspunzător
pentru niciun fel de daune sau cheltuieli, cauzate de defecte sau insuficienta și incorecta ambalare a mărfurilor, sau încărcarea sau ambalarea
necorespunzătoare în containere sau
alte unități de transport, atunci când
o astfel de încărcare sau ambalare a
fost efectuată de către comerciant,
sau în numele său, de o altă persoană
decât expeditorul.

Răspunderea
expeditorului

Responsabilitatea expeditorului
pentru mărfurile din contract acoperă
perioada din momentul în care expeditorul a preluat bunurile în sarcina
sa, până în momentul livrării lor.
Expeditorul este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor, precum și pentru întârzierea livrării, dacă evenimentul care a provocat
pierderea, deteriorarea sau întârzierea
livrării a avut loc în timp ce mărfurile

erau în sarcina sa, așa cum este
definită în Clauza 2.1.a, cu excepția
cazului în care expeditorul dovedește
că nu a comis nicio greșeală, sau este
vorba de o neglijență proprie, sau una
aparținând altei persoane menționate
la clauza 2.2., care a provocat sau a
contribuit la astfel de pierderi, daune
sau întârzieri. Cu toate acestea, expeditorul va fi răspunzător pentru pierderea în urma întârzierii livrării, în cazul în care predătorul a făcut o
declarație de interes, în momentul livrării, și care a fost acceptată de către
expeditor și specificată în acest FBL.

Limitarea răspunderii
expeditorului de
mărfuri

Evaluarea despăgubirii pentru
pierderea sau deteriorarea mărfurilor
se face prin trimitere la valoarea acestor bunuri, la locul și momentul în care
sunt livrate destinatarului, sau la locul
și momentul în care, în conformitate
cu acest FBL, ar fi trebuit să fie livrate.
Sub rezerva prevederilor paragrafelor 8.4. – 8.9. inclusiv, expeditorul nu
va fi, în niciun caz, răspunzător pentru
orice pierdere sau deteriorare a mărfurilor într-o sumă ce depășește echivalentul 666,67 DST per pachet sau unitate, sau 2 DST per kilogram greutate
brută a mărfurilor pierdute sau deteriorate, luându-se în considerare care dintre acestea este mai mare, cu excepția
cazului în care natura și valoarea mărfurilor au fost declarate de către predător
și acceptate de către expeditor înainte
de efectuarea transportului mărfurilor,
ori au fost luate în sarcina sa, sau rata
ad valorem de transport a fost plătită
și această valoare este menționată în
FBL de către el; atunci această valoare declarată va reprezenta limita.
În orice caz, expeditorul trebuie să
citească cu atenție și să respecte
întocmai instrucțiunile și clauzele tipărite pe verso-ul formularului FBL.
În numerele viitoare, vom trata și
celelalte tipuri de documente.

Material realizat
cu sprijinul USER
caem@caem.ro
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Cl ie n t u l, î n
„ po l e p o s it i o n ”
STILL OPX

LOG I S T I C Ă

ȘTIRI

GEFCO GROUP, CREȘTERE ÎN S1
GEFCO Group, jucător
global în domeniul logisticii
industriale și lider
european în domeniul
logisticii auto, anunță
venituri de 2.262 miliarde
euro (în creștere cu 1,9%) și
EBITDA de 115 milioane euro
(în creștere cu 25,8%),
pentru prima jumătate a
anului 2017. În această
perioadă, grupul GEFCO a
realizat o cifră de afaceri de
2.262 miliarde de euro, cu
până la 1,9% mai mult în
comparație cu aceeași
perioadă a anului 2016.
Această creștere a fost
determinată, în principal, de
piața europeană auto, aflată
în revenire, de economia
europeană consolidată și de
concentrarea continuă a

CHEP INVESTEȘTE
600.000 EURO, LA
PLOIEȘTI, ÎMPREUNĂ
CU MAINFREIGHT

CHEP, furnizor global de servicii de
închiriere de paleţi și alte
echipamente, își consolidează
poziția pe piața românească de
Supply Chain, prin investiția în
modernizarea Service Center-ului
din depozitul Mainfreight din
Ploiești, cu o linie semi-automată
de recondiționare a paleților,
pentru a susține, pe termen lung,
dezvoltarea activității. Investiția, de
600.000 EUR, este realizată în
colaborare cu compania de
logistică și transport Mainfreight
România. Decizia de extindere și
automatizare a Service Center-ului
are drept impact creșterea
productivității cu aproape 70%
(până la 600 de paleți
recondiționați/oră), scăderea
consumului anual de scândură cu
aproximativ 125 mp și
îmbunătățirea mediului de lucru
pentru operatorii tehnici. Linia de
recondiționare răspunde cerințelor
de modernizare în Supply Chain-ul

eforturilor companiei pentru
extinderea portofoliului său
de clienți cu conturi globale.
Pentru primele șase luni ale
anului, EBITDA se ridică la
suma de 114,8 miliarde de
euro, în creștere cu 25,8%,
comparativ cu semestrul 1 al
anului 2016. Această
îmbunătățire semnificativă a
rentabilității este rezultatul
politicii proactive lansate de
GEFCO, aceasta vizând
optimizarea managementului
achizițiilor și reducerea
costurilor fixe.
local. Echipamentele parcurg,
automat, un traseu pentru
inspecție, reparație, vopsire a
paleților recondiționați, precum și
reciclarea elementelor inutilizabile,
activitatea fiind supervizată de
către operatorii tehnici, conform
standardelor globale de calitate
impuse de furnizorul logistic.
Volumul de paleţi închiriați a
crescut cu 35%, față de aceeași
perioadă din 2016. Pe parcursul
anului, furnizorul logistic a livrat
peste 3.000.0000 de paleți albaștri,
mai mult de 15% din fluxurile
anuale din piața de FMCG
autohtonă. Cel mai mare volum se
înregistrează, în continuare, în
sectorul de produse de curățenie și
îngrijire personală (700.000 de
fluxuri anuale de paleţi), urmat de
sectoarele de băuturi (662.000) și
ulei vegetal (375.000).

INVESTIȚIILE STRĂINE
DIRECTE, MAI MICI CU
17,22%, ÎN PRIMELE 7
LUNI

Investițiile străine directe au scăzut
cu 17,22%, în primele șapte luni
din acest an, comparativ cu
perioada similară din 2016, la
2,369 miliarde euro, potrivit datelor
Băncii Naționale a României
(BNR). „Investițiile directe ale
nerezidenților în România au
însumat 2,369 miliarde de euro
(comparativ cu 2,862 miliarde de
euro în perioada ianuarie - iulie

2016), din care participațiile la
capital (inclusiv profitul reinvestit
net estimat) au însumat 2,436
miliarde de euro, iar creditele
intragrup au înregistrat valoarea
netă negativă de 67 milioane
euro”, precizează BNR.

ÎNCEPE ULTIMA FAZĂ
A PROIECTULUI
OREGON PARK

Dezvoltatorul imobiliar Portland
Trust și fondul american de
investiții Ares Management LP
demarează faza finală a proiectului
Oregon Park, cel mai nou parc de
birouri dezvoltat în București. În
luna octombrie, vor începe lucrările
de construcție la clădirea C, cea
de-a treia clădire din complexul
Oregon Park, ce dispune de o
suprafață netă închiriabilă de
25.000 mp, dispuși pe 6 etaje, plus
o parcare subterană cu două
niveluri. Clădirea va fi construită în
oglindă față de clădirea B și va
încheia procesul de dezvoltare a
Oregon Park, care, astfel, va
ocupa o suprafață netă închiriabilă
de 70.000 mp. Procesul de
excavare s-a încheiat, iar licitația
pentru contractarea furnizorilor se
va termina în curând, finalizarea
clădirii C fiind programată pentru
sfârșitul lui 2018. Terenul de 4
hectare pe care este construit
Oregon Park a fost achiziționat de
la Gruppo Nusco, în anul 2014.
Lucrările pentru prima fază a
proiectului au fost realizate de
Strabag și au constat în construcția
a 45.000 mp de spații de birouri,
dispuși în două clădiri. Clădirea A,
care ocupă o suprafață de 20.000
mp, a fost închiriată integral de
compania americană Oracle, iar
clădirea B este, în acest moment,
aproape complet închiriată, mai
având disponibili doar 6.000 mp.
Deloitte Tehnologie, divizie a
Deloitte dedicată serviciilor în
tehnologia informației, a continuat
să se extindă și ocupă, în prezent,
5.500 mp spații de birouri, iar alți
3.600 mp au fost, recent, închiriați
către două companii internaționale
din domeniul tehnologiei.
Oregon Park este cel mai recent
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dintre cele trei mari proiecte de
clădiri de birouri, dezvoltate de
Portland Trust în zona Barbu
Văcărescu - Floreasca. Primul
dintre acestea, Floreasca 169A,
are 38.000 mp suprafață
închiriabilă și a fost finalizat în
2009. Cel de-al doilea proiect din
zonă a fost Floreasca Park, cu o
suprafață de 39.000 mp, care a fost
închiriat de Oracle, Allianz, Kellog’s,
BASF, Saint Gobain și Ursus
Breweries. Floreasca Park a fost
vândut, la sfârșitul lui 2015, la un
an de la finalizare, companiei GLL
Partner, cu sediul în München.

PWC: LUCRĂTORII,
NEVOIȚI SĂ SE
RECALIFICE

Aproape trei sferturi (74%) dintre
persoanele chestionate de PwC
sunt pregătite să învețe noi abilități
și cunoștințe, sau să se recalifice,
pentru a-și menține șansele de
angajare, văzând acest lucru ca pe
o responsabilitate proprie, nu a
angajatorilor. Majoritatea
respondenților (65%) sunt de părere
că tehnologia va îmbunătăți

perspectivele de angajare, chiar
dacă angajații din Statele Unite
(73%) și India (88%) sunt mult mai
încrezători în impactul benefic al
tehnologiei, în comparație cu cei din
Marea Britanie (40%) și Germania
(48%). În general, aproape trei
sferturi dintre respondenți sunt de
părere că tehnologia nu va fi
capabilă să înlocuiască în întregime
mintea umană (73%) și majoritatea
(86%) spun că abilitățile umane vor
fi întotdeauna căutate pe piața
muncii.

CTPARK CLUJ II,
LA FLOREȘTI

CTP investește 15 milioane de
euro în dezvoltarea unui nou parc
logistic, în apropiere de ClujNapoca. CTPark Cluj II va fi situat

PUBLICITATE

în localitatea Florești și va avea o
suprafață totală închiriabilă de
29.000 mp. Compania își
continuă, astfel, procesul de
extindere la nivelul întregii țări, în
special în partea de Vest, unde
cererea de spații logistice și
industriale de clasă A a crescut
considerabil în ultimii ani.
Poziționat strategic, la ieșirea din
oraș, pe sensul de mers ClujNapoca - Oradea, cu acces direct
din DN1 și DE60, CTPark Cluj II
va fi construit pe un teren cu o
suprafață de 65.000 de mp.
Proiectul se află în faza de
autorizare, design și licitație pentru
subcontractori, urmând ca lucrările
să fie finalizate în două etape:
prima în martie 2018, iar a doua în
ultima jumătate a anului viitor.
Noul parc logistic va dispune de
29.000 mp spații de depozitare,
din care aproximativ 8.000 mp
sunt deja închiriați. Restul de
21.000 mp disponibili se află
într-un singur depozit cu
compartimentare flexibilă, care
permite împărțirea spațiului în
suprafețe de mărimi diferite, în
funcție de nevoile clienților, de la
1.500 până la 10.500 mp.
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GOPET ROMÂNIA

PREZENTARE

Orientați către soluții

Flexibilitatea reprezintă elementul principal pe care se
concentrează echipa Gopet, în condițiile în care activează pe piața
dinamică a serviciilor integrate de transport și logistică. Grupul a
intrat pe piața românească în urmă cu 15 ani, direct din Bulgaria,
unde a fost înființat în 1995.

D

espre un drum de la o simplă
companie de transport rutier
către un integrator de servicii
de transport si logistică, având cartierul general în Europa de Est, și despre
rolul României, esențial, astăzi, în economia grupului, am aflat mai multe de
la Andreea Banu, Commercial Manager Gopet România.
„Bazele Gopet România au fost
puse în 2002, în urma relațiilor foarte
bune ale companiei mamă, Gopet
Trans, din Bulgaria, cu clienții din România. Inițial, ofeream servicii de
transport rutier internațional pentru
clienții locali, în vremea în care România nu era, încă, membră UE și,
încet, încet, portofoliul de clienți a crescut. La fel și echipa. În prezent, avem
o gamă care include servicii de transport rutier internațional, soluții de transport intermodal și servicii de logistică.
Dezvoltarea treptată, solidă, a avut la
bază cerințele clienților și dorința
noastră de a oferi soluția potrivită și
de a ne dezvolta împreună cu ei”.
Elementul pe care echipa Gopet
s-a bazat, pentru a se diferenția în
piață și pentru a atrage clienții, a constat în flexibilitate. „Inițial, capacitatea
de a oferi soluții, indiferent de momentul în care era făcută cererea, ne-a
ajutat să câștigăm piață. Apoi, am
crescut împreună cu clienții și am reușit sa creăm un sistem care funcționează bine. Transportatorii pe care
i-am adus alături de noi s-au așezat,
de asemenea, foarte bine în acest tablou în care oferim, în mod profesionist, servicii integrate”, a explicat

Andreea
Banu

Andreea Banu. În total, flota subcontractată pe parcursul unui an atinge
800 de camioane, iar focusul este pe
cele cu care se colaborează în regim
de exclusivitate. „Pentru acestea din
urmă, asigurăm curse tur - retur, avantaje și condiții special gândite pentru
ei, astfel încât să se poată dezvolta
alături de noi. Componenta umană a
relațiilor este foarte importantă pentru
noi, de aceea încercăm, întotdeauna,
să le oferim suport și să fim disponibili.
În plus, pe lângă camioanele de 40 t,
Gopet subcontractează dube, atât ambient, cât și frigo”, a mai arătat mana-

gerul comercial Gopet România. Deși
este principalul generator de cifră de
afaceri, transportul rutier reprezintă,
astăzi, o parte dintr-un întreg bine gândit. Soluțiile intermodale sau spațiile
de depozitare proprii creează, alături
de transportul rutier, un cadru favorabil
pentru dezvoltare.

Intermodalul,
în creștere

„Operăm, săptămânal, un tren
între Curtici și Bulgaria, la care se
adaugă linii unde participăm la formarea garniturilor de tren. În acest moment, avem aproximativ 10 plecări
săptămânale din Curtici, către Vestul
Europei, cărora li se adaugă linia Budapesta - Duisburg. Clienții externi
îmbrățișează această soluție de transport, dar, în România, ne lovim de
anumite probleme care țin de infrastructură. Pe lângă eficientizarea costurilor, care vine pentru client doar o
dată cu creșterea volumelor și crearea de setup-uri, transportul intermodal
înseamnă, însă, mai mult decât atât,
oferind un nivel de predictibilitate și
trasabilitate foarte mare. În plus, noile
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directive aflate în discuție, la nivelul
UE, privind transportul rutier, favorizează dezvoltarea segmentului feroviar” a mai arătat Andreea Banu, apreciind că interesul pentru intermodal
este în creștere, în principal în rândul
marilor clienți din Europa.

Managerul comercial Gopet
România a menționat că, anul acesta,
la nivel de piață, a fost consemnată
o creștere a volumelor, însă fluctuațiile
înregistrate sunt destul de mari, atât
în cazul clienților mari, cât și al celor
mici. În acest context, devine extrem
de dificil să te ghidezi după previziunile
bazate pe cifrele înregistrate în cursul
anilor trecuți. „Au dispărut zonele bine
definite de sezonalitate, în condițiile în
care inclusiv consumatorii își schimbă
destul de rapid alegerile, ținând cont
de gama largă pe care o au la dispoziție, în orice domeniu. Este motivul
pentru care am încercat ca, pe lângă
clienții mari, care asigură un anumit
nivel al volumelor, să avem și clienți
mici și mijlocii, din toate industriile,
astfel încât să obținem o aplatizare a

vârfurilor. Vom continua pe aceeași
direcție, pentru că, de-a lungul timpului, am câștigat parteneri, nu clienți, și
doar împreună ne putem dezvolta” a
concluzionat Andreea Banu.

Din Romania până
în... Spania

La nivel de grup, Gopet are depozite proprii în România, la Pitești, și
în Bulgaria, la Sofia, iar, în Grecia, s-a
optat pentru închiriere. În ultimii ani,

au fost deschise birouri în Polonia și
Spania (cel mai recent). „În România,
avem inclusiv parteneri pentru crossdocking, care ne ajută să acoperim
țara. În 2016, Gopet România a adus
cam 35% din cifra de afaceri a grupului, aproximativ 47,3 milioane euro,
plasându-se pe locul doi la nivel de
venituri”, a concluzionat reprezentantul
Gopet România.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Nici măcar sezoanele
nu mai sunt ce au
fost...

15 ani în România, peste 20 in piața regională

1995 - Gopet Trans a fost înființată la Sofia, Bulgaria.
2002 - DESCHIDEREA GOPET ROMÂNIA.
2004 - Startul diviziei de depozitare și servicii logistice.
2007 - Deschiderea unui birou de vânzări în Austria.
2009 - Gopet România extinde gama de servicii, prin integrarea propriei sale
Divizii de Logistică. În același an, se inaugurează, în Sofia, un nou centru
logistic, de 4.000 mp, cu facilități moderne.
2009 - Se înființează Gopet Polonia.
2012 - Gopet Hellas a fost fondată pentru a susține dezvoltarea operațiunilor din
Grecia.
2013 - Este fondată divizia servicii intermodale, pentru a crea setup-uri feroviarrutiere între Grecia, România, Bulgaria și Marea Britanie.
2014 - Gopet lansează propriul bloc tren între Ruse, BG - Curtici, RO și începe să
investească în propriile flote de unități intermodale.
2016 - Este fondată Gopet Iberica - echipa din Spania oferă servicii de transport
cu temperatură controlată.

LANSARE

STILL OPX

Clientul, întotdeauna
în „pole position”

Activitatea logistică este o cursă contra cronometru,
asemănătoare competițiilor din Formula 1, iar fiecare zi este o nouă
etapă, la sfârșitul căreia trofeul mult-râvnit este satisfacția
clientului tău și a clienților săi, consumatorii finali. Mai ales atunci
când este vorba despre picking, eficiența este cuvântul de ordine,
iar viteza, ca în orice cursă, este esențială, dar numai în condițiile
unei depline siguranțe și ergonomii. Toate acestea se reflectă
perfect în echipamentele din gama OPX, dezvoltate de către STILL.

C

ele în total nouă stivuitoare și
un nou autovehicul tractor nu
numai că înlocuiesc seria
constructivă existentă, ci o și completează cu modele suplimentare. Prin
intermediul acestei game variate și
numeroaselor caracteristici noi, STILL
dorește să ofere, în viitor, clienților săi
echipamentul potrivit pentru aproape
orice utilizare.
Seria constructivă OPX își demonstrează abilitățile în special în domeniile unde sunt necesare mișcări masive de mărfuri, ca, de exemplu, în
depozitele centrale ale vânzătorilor cu
amănuntul, industria auto, în centre
de distribuție, industria alimentară,
precum și în domeniul Third Party Logistics (3PL) - deci peste tot acolo
unde se rulează marfă care necesită
manipulare intensă, unde trebuie
parcurse distanțe lungi și unde este
necesar cel mai înalt grad de eficiență.

Fără oboseală
în „cockpit”

La dezvoltarea seriei constructive
OPX, cel mai important aspect avut în
vedere a fost ergonomia. Un punct de
urcare mai jos și mai mult spațiu pentru operator sunt numai două exemple
pentru un concept global prietenos cu
utilizatorul, în cadrul căruia postul de
lucru al operatorului poate fi ajustat
individual la nevoile sale, pentru ca
acesta să poată lucra cât mai plăcut
și eficient posibil.
Un alt aspect deosebit al seriei
constructive OPX este STILL EASY
Drive - un volan nou dezvoltat, ergonomic și reglabil opțional în înălțime,
cu unitate de afișare și operare integrată. Operatorul poate vizualiza, în
permanență, toți parametrii autovehiculului, precum starea bateriei și orele
de funcționare. Datorită conturului

unic, poate cuprinde volanul perfect în
toate situațiile de deplasare. Astfel, se
crește siguranța prin mijloace simple.
La autovehiculele cu catarg și ridicare
inițială, sau stand al operatorului care
poate fi ridicat, prin intermediul comutatoarelor basculabile integrate pe
volan, operatorul poate atât să acționeze catargul, cât și să ridice postul
operatorului, fără a fi nevoit să ia
mâinile de pe volan.
Unic pe piață este postul operatorului cu amortizare pneumatică. Pentru a reduce semnificativ oscilațiile
suportate de persoană, acesta se
poate adapta la greutatea operatorului. O altă opțiune este un scaun pliabil
reglabil în înălțime, pentru utilizare pe
distanțe lungi. Dacă scaunul pliabil se
comandă împreună cu postul operatorului cu amortizare, acestea sunt cuplate, iar scaunul beneficiază, la rândul
său, de amortizarea pneumatică.
În cazul noilor stivuitoare rapide
OPX 20 Plus și OPX 25 Plus, se utilizează un tren de rulare inovator cu

5 roți, care asigură, permanent, suficientă tracțiune pe roata motoare în
special la deplasarea în curbe. Sistemul testat Curve Speed Control asigură, de asemenea, o deplasare sigură,
reducând automat viteza în curbe, în
funcție de unghiul de bracare.

„Herghelia” de sub
„capotă”

Un motor de tracțiune trifazat, de
3 kW, puternic și care necesită întreținere redusă, precum și un motor de
direcție trifazat, cu tehnologie de 24
V, furnizează noilor autovehicule puterea corespunzătoare. Înalta performanță cu consum redus de energie,
precum și intervalele de întreținere
lungi sunt garantate: operatorul profită
de o performanță ridicată pentru manipulare, cu costuri de operare reduse.
Datorită modului de eficientizare testat
Blue-Q se poate realiza o economie
de energie de până la 7%, fără afectarea semnificativă a performanței.
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LANSARE

Stivuitoarele agile, cu capacități ale
bateriilor de până la 620 Ah, sunt
ideale pentru lucrul în mai multe
schimburi. La cerere, autovehiculele
sunt, de asemenea, disponibile cu
baterii litiu-ion sau cu un dispozitiv de
încărcare integrat.
Prin intermediul a numeroase caracteristici pentru utilizare, stivuitoarele pot
fi adaptate unor cerințe speciale. De
exemplu, pentru clienți care manipulează frecvent la primul nivel, este disponibil
opțional un post al operatorului care
poate fi ridicat hidraulic.
Datorită faptului că volanul STILL
EASY Drive se deplasează împreună
cu postul operatorului în înălțime,
operatorul poate deplasa autovehiculul
și dincolo de primul nivel. Prin deplasarea și ridicarea sau coborârea
simultană, operatorul economisește
timp la manipulare, ceea ce crește
semnificativ eficiența.

OPX 20/OPX 20 Plus
și OPX 25/OPX 25
Plus

Stivuitoarele OPX 20 și OPX 25
sunt autovehicule pentru manipulare
clasice, cu o capacitate portantă de
2.000 kg, respectiv 2.500 kg, care pot
prelua până la doi europaleți longitudinal, pentru manipulare, sau pentru
transportul orizontal al mărfii. Cu o viteză de deplasare de până la 12 km/h,
aceste aparate sunt adecvate pentru
transportul pe distanțe medii și lungi.
Dacă, în timpul manipulării, trebuie

parcurse, frecvent, distanțe lungi,
STILL oferă, prin intermediul OPX 20
Plus și OPX 25 Plus, cu o viteză de
deplasare de până la 14 km/h, modele
mai rapide. La aceste modele, noul
tren de rulare cu 5 roți asigură dinamica deplasării și tracțiune perfectă.

OPX-D 20

OPX-D 20, cu o capacitate portantă de 2.000 kg, este un vehicul cu
etaj, pentru mărfuri deosebit de sensibile la presiune, ca de exemplu fructe
și legume, sau borcane de iaurt. Cu
ajutorul acestui autovehicul robust, se
pot transporta simultan doi paleți unul
peste celălalt.

OPX-L 20 S și
OPX-L 16

OPX-L 20 S, cu o capacitate portantă de 2.000 kg, dispune de un catarg de forfecare, care asigură o stabilitate excelentă. Se pot prelua doi
paleți longitudinal, sau mărfuri lungi
și voluminoase. Operatorul nu mai
trebuie să se aplece pentru a așeza
marfa pe palet, ci o poate ridica, acum,
la o înălțime de lucru ergonomică
pentru el. Astfel, nu numai că spatele
îi va fi recunoscător, ci operatorul va
economisi și forță, și timp. Noul
OPX-L 16 îmbină avantajele modelului
OPX-L 20 S cu o manevrabilitate ridicată și o capacitate portantă de 1.600
kg. Acesta poate transporta sarcina
maximă la un centru de greutate al

sarcinii de 1.200 mm, și poate prelua
doi paleți, longitudinal. Brațele furcii
sale sunt foarte scurte. Avantajul este
acela că operatorul poate prelua
paletul aflat mai în spate, fără a fi
nevoit să îl miște cu mâna.

OPX-L 12

Dacă este necesară manipularea
mărfurilor grele, de până la 1.200 kg,
în spații înguste, OPX-L 12 este cea
mai bună alegere. Autovehiculul compact și manevrabil poate prelua longitudinal un palet și îl poate ridica la
o înălțime ergonomică, pentru manipulare.

OPX-L 20 și LTX 50

OPX-L 20 dispune de o capacitate
portantă de 2.000 kg și poate prelua
longitudinal doi paleți. Astfel, acesta
ridică întotdeauna paletul frontal, mai
apropiat de capătul furcii, la o înălțime
ergonomică. Avantajul este că, la manipulare, stivuitorul nu trebuie să parcurgă decât distanțe scurte.
Modelul LTX 50, conceput ca autovehicul de tracțiune, dispune de aceeași platformă ca modelele OPX. Autovehiculul tractor își pune în valoare
calitățile, de exemplu, la tracțiunea pe
traseu și dispune de o forță de tracțiune de 5 t.
Raluca MIHĂILESCU
Luzzara, Italia

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Sub umbrela
FlixBus

ȘTIRI

ORIENT EXPRESS DE ROMÂNIA

22,16%. Un procentaj de 76% din
veniturile aeronautice reprezintă
taxele pasagerilor. 55% dintre ei
au fost femei și 45% bărbați, iar
86% au călătorit în UE. Segmentul
persoanelor care au călătorit la
clasa economic a scăzut de la
94%, la 91%, în S1 2017, în timp
ce segmentul de business a
înregistrat o creștere de la 3%
la 7%. Restul de 2% reprezintă
clasa I.

TERMINAL NOU,
LA OTOPENI
Transilvania Train, primul
tren turistic românesc, a
pornit la drum din Gara
Brașov, pe ruta Sighișoara Mediaș - Alba Iulia - Sebeș Sibiu - Făgăraș - Brașov,
urmând modelul celebrului
tren Orient Express.
Transilvania Train a circulat
4 zile, în perioada 31 august
- 3 septembrie, iar pasagerii
au putut intra în atmosfera
tradițiilor și obiceiurilor cu
specific transilvănean. Ei
s-au bucurat de activități
recreative și educative
unice, de la degustări de vin
sau prânzuri câmpenești, în
regiuni cu încărcătură

TARIFE PLAFONATE
PENTRU
ABONAMENTELE
ELEVILOR

Guvernul a aprobat plafonarea,
până la data de 1 septembrie
2019, a tarifelor maximale aplicate
în anul școlar 2016-2017 de
transportatorii rutieri
abonamentelor de care pot
beneficia elevii care fac naveta. În
acest sens, a fost modificat, în
ședința din 7 septembrie a
Executivului, art. 4 din HG nr.
863/2016. Tariful maxim aferent
abonamentului de transport pentru
elevii care fac naveta este, în

culturală, la diverse ateliere
de lucru - arhitectură
săsească, echitație, țiglărie
etc. Programul a inclus și
evenimente exclusiviste și
rare, cum au fost concertul
de muzică clasică din Piața
Mică din Sibiu și concertul
de orgă la Biserica
Evanghelică din Sebeș.
„Călătoria cu Orient
Express-ul de România
reprezintă un prilej ideal de
socializare, o experiență
unică de vacanță, reunite nu
doar într-un clasic pachet
turistic, ci și în unul
cultural”, precizează CFR
Călători.

prezent, de 3.48 de lei/km dusîntors, fără TVA. Astfel, pentru o
distanță de 3 km, tariful maxim
fără TVA este de 10 lei, iar pentru
50 de km - de 174 de lei. Potrivit
legislației în vigoare, elevii care
sunt nevoiți să facă naveta pentru
a ajunge la școală pe distanțe de
până la 50 de km pot beneficia de
decontarea integrală a
abonamentelor de transport rutier.

CNAB, PROFIT DE 33,7
MILIOANE EURO ÎN S1

Compania Națională Aeroporturi
București (CNAB), care cuprinde
aerogările „Henri Coandă” Otopeni
și „Aurel Vlaicu” Băneasa, a
obținut, în primul semestru (S1)
din acest an, un profit net de 33,67
milioane de euro, mai mare cu
21,3% față de aceeași perioadă
din 2016. Veniturile din activitățile
aeronautice au depășit 77,7
milioane euro (+18,3%), iar cele
non-aeronautice au însumat 31,05
milioane euro, în urcare cu

Compania Națională Aeroporturi
București (CNAB) intenționează
să construiască un nou terminal,
pe Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” Otopeni. În valoare de
818,5 milioane euro, terminalul va
dubla capacitatea traficului de
persoane, au anunțat
reprezentanți ai companiei, într-o
întâlnire cu mai mulți investitori
aduși de Fondul Proprietatea.
„Această sumă nu include și
exproprierile care trebuie făcute.
Intenționăm să începem lucrările
în 2022, iar terminalul va fi gata în
trei ani de la începerea acestora”,
au precizat reprezentanții CNAB.
Noul terminal va avea 25 de noi
porți de îmbarcare și 56 locuri de
parcare.

INTERIMAR LA
CONDUCEREA TAROM

Florin Șușanu, fost director
operațional de zbor și pilot
instructor, asigură interimatul la
conducerea TAROM, după
demisia directorului general Eugen
Davidoiu, cerută de premierul
Mihai Tudose, care i-a criticat
managementul din cele 6 luni cât
a stat la companie. Pierderile
TAROM însumează 104,3
milioane lei, în prima jumătate a
acestui an. Inițial, Davidoiu s-a
apărat: „Pentru ce să-mi dau
demisia, că am adus două
aeronave noi? Că am început
restructurarea companiei?”. „Am
deranjat, probabil, unele grupuri
de interese, dar asta e!”, s-a
resemnat el, după câteva zile.
Șeful Executivului a dispus
Corpului de Control să
investigheze situația de la
TAROM. Florin Șușanu a fost
desemnat și accountable manager
- va asigura toate necesitățile
financiare și de personal obligatorii
- și își va păstra responsabilitatea
de post holder flight operations.
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Licitația pentru autobuze
RATB, contestată

ai întâi, SEAP a anulat, automat, procedura lansată în
3 iulie, după ce o corecție
transmisă pe ultima sută de metri nu
a fost operată în sistem. „Vinovate”
au fost zilele libere de 14 și 15 august,
pe care angajații Municipalității nu
le-au luat în calcul încă de la început.
„Este din cauza unei disfuncționalități
tehnice”, a susținut primarul general
Gabriela Firea, care, însă, a demis întreaga conducere a Direcției de
Achiziții.
„Am decis demiterea conducerii Direcției de Achiziții din cadrul PMB,
întrucât sunt profund nemulțumită de
modul în care se desfășoară activitatea acesteia și, în special, de modul în
care a gestionat licitația pentru achiziția de autobuze. Am analizat și modul
în care conducerea RATB și Consiliul
de Administrație al Regiei au asigurat
suportul tehnic pentru această licitație.
În concluzie, am acceptat demisia președintelui Consiliului de Administrație
al RATB, Dumitru Catană”, a anunțat
edilul.
Gabriela Firea a atacat, însă, și
sistemul SEAP, care „nu a explicat instrucțiunea” de a modifica data limită
de depunere a ofertelor - stabilită, inițial, pentru 14 august și corectată pentru 16 august. „Așteptăm ca noul sistem electronic de achiziții publice
(SICAP) să asigure soluții pentru problemele cu care se confruntă autoritățile, în procedurile de licitații publice,
inclusiv să fie însoțit de un manual de
utilizare coerent și în deplin acord cu
softul. Este, de asemenea, esențială
sincronizarea operării sistemului național cu cel european. Consider că

Președinte provizoriu
la CA al RATB

Consiliul General al Municipiului
București (CGMB) a numit-o pe
Speranța Cliseru, consilier al
primarului general Gabriela Firea,
în funcția de administrator
provizoriu în Consiliul de
Administrație (CA) al Regiei
Autonome de Transport București
(RATB), după demisia lui Dumitru
Catană. Gestul acestuia a fost
determinat de incidentului produs
pe linia tramvaiului 25, când o
garnitură a luat foc, iar patru
persoane au fost transportate la
spital. Tramvaiele de pe liniile 1,
11, 8, 25 și 35 au fost blocate.
Speranța Cliseru a fost director în
Primăria Voluntari, prefect de Ilfov
și director de campanie al PSD
Ilfov.

Agenția pentru Agenda Digitală trebuie
să ia măsuri urgente împotriva celor
care se fac vinovați de disfuncționalitățile sistemului actual”, a declarat
primarul general, Gabriela Firea.

La mâna CNSC

Documentația a rămas aceeași,
iar noul calendar de achiziție a fost
stabilit pentru 21 septembrie, ora
16:00 - termen limită pentru primirea
ofertelor, și 16 octombrie, ora 18:00 data limită de evaluare a acestora.
Numai că procedura a fost contestată, iar CNSC a suspendat-o. „Urmare
a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, comunicată

ACTUALITATE

M

Primăria Capitalei a fost nevoită să reia licitația pentru achiziția a
400 de autobuze noi Euro 6, dar procedura a fost contestată.

prin încheierea nr. 483/13.09.2017, licitația a fost suspendată, până la soluționarea de către CNSC a contestațiilor
privind documentația de atribuire depuse până în prezent”, a precizat Municipalitatea, abia în 18 septembrie.

15 companii
au depus oferte

Potrivit PMB, 15 companii au
încărcat, parțial, ofertele încă din data
de 14 august, lăsând componenta
financiară pentru ultima zi (16 august
– noul termen publicat), conform cutumei, în cazul unor astfel de licitații internaționale, „însă, la data respectivă,
ofertanții au constatat că licitația a fost
anulată automat și nu mai au posibilitatea să încarce oferta financiară”.
Iată companiile, în ordinea depunerii ofertelor: SC Anadolu Automobil
Rom SRL, EVW Holding SRL, BMC
Truck and Bus SA, MHS Truck and
Bus SRL, Mercedes-Benz Romania
SRL, Briari`s Ind SA, SC MLD Guns
SRL, Megarosa Trade SRL, Ecopel
SRL, Solaris Bus&Coach SA, SC Nera
Caroserii SRL, SC Best Achiziții SRL,
Karsan Otomotiv Sanayi VE Ticaret
AS, Thoreb Information Systems,
MAN Truck&Bus AG.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

Din luna septembrie, liniile internaționale ale Eurolines Romania
către Germania, Cehia, Anglia, Italia, Spania sau Franța au fost
integrate în rețeaua internațională de rute a FlixBus.

„E

ste acesta sfârșitul transporturilor românești?” este întrebarea pe care am
primit-o din partea unui manager român de transport, imediat după ce am
publicat știrea pe site-ul ziuacargo.ro.
Aparent, îngrijorarea este legitimă.
Unul dintre cele mai cunoscute brand-uri
românești în transportul internațional de
călători (poate cel mai cunoscut), cu o
vechime pe piață de peste 20 de ani,
renunță la identitatea construită cu atâta
migală și preia sistemul (și numele) unei
multinaționale care operează de mai
puțin de cinci ani.
Cum a fost posibil acest lucru?
Eurolines Romania a acoperit cu
precizie zonele de interes ale românilor care călătoresc în străinătate, a
pus, permanent, accent pe calitatea
serviciilor, pe experiența călătorului,
a dezvoltat o rețea națională pentru
vânzarea biletelor, a fost un promotor
al tehnologiilor moderne și a sprijinit
parteneriatele, acolo unde acestea au
fost benefice pentru toate părțile.
Ciudat este faptul că acestea sunt
chiar principalele atuuri cu care se
laudă FlixBus - calitate a serviciilor,
rețea cu acoperire bună, utilizare tehnologii moderne, accesibilitate...
Și atunci?

Strategie... sau
respectarea unei
promisiuni

Din punct de vedere strategic, aderarea la FlixBus pare, pentru compania
românească, în primul rând, o poliță de
asigurare. Astfel, Eurolines Romania
va putea să își opereze traseele, sub
noul nume, fără riscul unor surprize
„tehnologice” neplăcute - transportatori
concurenți care să utilizeze, pe trasee
paralele, puternicul sistem FlixBus.
Până la urmă, FlixBus își propune să
acopere cât mai bine teritoriul european, numele companiilor de transport
pe care le integrează fiind mai puțin
important. Sigur, experiența locală este
apreciată, iar integrarea Eurolines
Romania înseamnă un important pas
înainte pentru „înverzirea” României.

„Această colaborare este un pas
uriaș înainte pentru noi, în a continua
să conectăm orașele importante ale
României cu cele 26 de țări europene
din portofoliul nostru. Prin combinarea
serviciilor noastre și a inovației tehnologice, cu experiența regională de peste
20 de ani a Eurolines Romania, vom
oferi o nouă experiență «verde» de călătorie clienților din România. Până la
începerea vârfului de sezon de iarnă,
vom integra complet liniile în rețeaua
noastră și vom construi cea mai puternică ofertă pentru utilizatorii români”,
a anunțat Nikolai Voitiouk, FlixBus Vice
President Business Eastern Europe.
Dar haideți să privim lucrurile și
dintr-un alt punct de vedere - Eurolines
Romania și-a propus întotdeauna să
ofere călătorilor cele mai bune condiții
posibile. Chiar și numele de Eurolines
este preluat de la o organizație internațională, care a oferit suport exact
pentru îndeplinirea acestei promisiuni.
Patronatul și managementul companiei române au ales în favoarea promisiunii, chiar dacă au sacrificat un
nume (propriul nume). Îndrăznesc să
afirm că, pentru călători, această
decizie se va dovedi benefică.
„Ne-am propus, întotdeauna, să
furnizăm cele mai bune servicii clienților noștri și suntem bucuroși să anunțăm începerea parteneriatului cu
FlixBus. Prin integrarea servicilor inteligente și a standardelor înalte de
siguranță și calitate ale Flixbus, vom
deschide o nouă eră în transportul cu
autocarul din România”, a subliniat
Dragoș Anastasiu, Director General
Eurolines Romania.

Modelul FlixBus

În cei 4 ani de când operează, FlixBus a construit colaborări cu 250 de parteneri,
operatori de autocar din întreaga Europă. FlixBus este responsabil de partea de
tehnologie, ticketing, relațiile cu clienții, planificarea rețelei de rute, marketing și
vânzări, în timp ce partenerii locali se ocupă cu operarea autocarelor. Ținta
FlixBus, pentru anul 2017, este de 40 milioane pasageri în întreaga Europă.

Trebuie menționat că structura
curselor rămâne aceeași și FlixBus
își asumă, la rândul său, integrarea în
sistem a unor curse lungi, nespecifice
modelului gândit inițial.
Grupul Eurolines își va asigura,
prin această colaborare, accesul la
cea mai avansată tehnologie dedicată
transportului rutier de călători.
„Interconectarea mai bună duce la
eficientizare. Nevoia de tehnologie
avansată și, totodată, competiția tot mai
acerbă cu companiile aeriene low-cost
au reprezentat motive importante pentru
a căuta această colaborare”, a explicat
Dragoș Anastasiu.

Așteptări importante

În cadrul conferinței de presă, au
fost expuse și câteva dintre țintele imediate ale acestei colaborări, iar acestea sunt cât se poate de ambițioase.
„Noi transportăm, anual, 150.000 de
pasageri și cred că, anul viitor, vom
dubla, fără probleme, această cifră. Astăzi, vindem 3-4% bilete online. Până la
finalul anului 2018, sperăm să ajungem
la 10%”, a declarat Dragoș Anastasiu.
Începând cu luna septembrie, sunt
disponibile bilete pentru 200.000 de
conexiuni zilnice, către 1.200 de destinații din Europa, atât pe site-ul
www.flixbus.ro, cât și prin aplicația
FlixBus App și în cele aproape 1.400
de puncte de vânzare ale Eurolines
România, din întreaga țară.
În ceea ce privește transportul național în România, intențiile FlixBus
sunt clare.
„Imediat ce va fi legal posibil, vom
începe operațiuni și la nivel național.
Fără o componentă de transport național, rețeaua noastră nu este completă”, a declarat Nikolai Voitiouk.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

D a i m le r B u se s
Pre-BusWor ld 2017

Am avut ocazia de a arunca o privire în „spatele cortinei”
standului Daimler Buses, ce urmează a fi „instalat” la BusWorld
2017. Am aflat, astfel, în avans, cu ce gânduri și „fapte” se va
prezenta grupul la expoziție.

P

entru evenimentul ce se va
desfășura în perioada 20-25
Octombrie 2017, în Belgia, la
Kortrijk, divizia de autobuze și autocare a concernului german a pregătit
o serie de noutăți.

Am tras cu ochiul...

Presa de specialitate a avut ocazia
să vadă sau să afle anumite elemente
de noutate ce urmează a fi prezentate
în cadrul târgului de la Kortrijk. Așa
cum suntem obișnuiți, cuvintele de ordine sunt economie, siguranță și confort. Aceasta este ceea ce promite
Daimler Buses clienților săi. Atât produsele Mercedes-Benz, cât și Setra
vor dezvălui noi modele, vor beneficia

de noi sisteme de siguranță, iar, în
completarea acestora, Omniplus,
brandul de soluții de servisare, va veni
și el mai „aproape” de clienți.

Citaro Hibrid, inclusiv
pentru CNG

Modelul de succes, Citaro, varianta Hibrid, va fi lansat, în premieră
mondială, la acest târg. Propulsorul
este disponibil într-un număr mare de
variante ale autobuzului, inclusiv pentru Citaro NGT, prevăzut cu motor cu

gaz. Împreună cu noua direcție electrohidraulică, hibridul Citaro reduce
consumul de carburant cu până la
8,5%. Dintre avantajele celor care
aleg unitatea hibrid, enumerăm spațiul
mic pe care aceasta îl ocupă, faptul
că liniile mașinii nu se schimbă, iar
greutatea totală este scăzută. Avantajul este de ambele părți, pentru că
operatorii de transport își vor amortiza
în aproximativ 4 ani investiția (conform estimărilor oficialilor germani),
iar mediul înconjurător va fi mai puțin
poluat.

Omniplus: service
Mercedes-Benz și
Setra

Unitățile Omniplus, marca de
service a autocarelor Daimler,
destinate ambelor branduri,
Mercedes-Benz și Setra, depășesc
600 de puncte de deservire în
Europa. Rețeaua Omniplus este
specializată în servicii destinate
autobuzelor și autocarelor, noi
servicii inovatoare fiind adăugate,
în mod continuu.
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BusStore: divizia
autobuzelor folosite

Noul Mercedes-Benz
Tourismo RHD

Autocarul Tourismo RHD nu este
un new-entry pe piața vehiculelor de
transport pasageri. Vehiculul a ajuns
la o nouă generație, menită să consolideze caracteristicile pe care generația anterioară și-a clădit succesul,
fiind cel mai bine vândut model highdecker. Oferind o gamă mult mai
extinsă de variante și motoare, noul
Tourismo RHD își arată disponibilitatea în fața unui spectru larg de utilizări.
Grație aerodinamicii de nivel înalt, de
care beneficiază noul autocar interurban, și în combinație cu cea mai nouă
generație de motoare, consumul de
carburant al autovehiculului este redus
cu până la șapte la sută. Împreună cu
costurile scăzute de întreținere și servicii, Tourismo RHD încearcă să își
convingă potențialii clienți că poate
reprezenta „cartea câștigătoare” pentru un tour-operator.

Minibusul Sprinter
City 45

Acesta nu este o noutate absolută
pentru publicul european, fiind, deja,
prezent pe piața britanică, dar, faptul
că este oferit și în varianta cu volan
pe stânga este o premieră. Minibusul

este foarte apreciat în Regat și se mizează că va avea un impact pozitiv și
pe continent. Acesta, grație lungimii
ampatamentului său, oferă până la 13
locuri pe scaune pentru pasageri.
Acestei capacități i se adaugă un număr de 9 persoane ce pot ocupa zona
de podea joasă dintre axe, existând,
totodată, și spațiu pentru transportul
persoanelor invalide sau al cărucioarelor pentru copii.

Setra S 531 DT

Superstarul diviziei de autocare și
autobuze Daimler este, fără dubii, modelul S 531 DT din seria TopClass
500. Acesta este un autocar supraetajat, ce va fi, și el, lansat oficial cu
ocazia expoziției belgiene. Ca și la
modelele descrise ceva mai sus, aerodinamica a fost îmbunătățită, astfel
încât consumul de carburant a fost
optimizat, promițând o eficiență maximă și un consum redus cu un procent
cuprins între 7 și 10%, în comparație
cu generația precedentă. Beneficiind
de o podea joasă, S 531 DT se dovedește a reprezenta soluția pentru o

multitudine de destinații, indiferent că
este vorba de călătorii de vacanță,
curse regulate pe distanțe lungi, linii
interurbane, sau pentru road-show.
Scările au fost complet redesenate,
iar toaleta este, acum, accesibilă și
persoanelor cu handicap, interiorul
fiind cel care impresionează, într-adevăr. În cele din urmă, echiparea acestui model cu sistemele Active Brake
Assist 4 și Sideguard Assist marchează debutul mondial pentru aceste sisteme de asistență pe segmentul autobuzelor și autocarelor. Aceste sisteme
sporesc nivelul de siguranță oferit de
către constructorul german pasagerilor
ce călătoresc cu această „navă amiral”.

EVENIMENT

BusStore este marca în care
Daimler Buses își reunește
activitățile de autobuz secondhand. Prezența la nivel european,
„bazinul” mare de vehicule, sfaturi
profesionale, criterii stricte de
calitate, pregătire atentă și
clasificare uniformă sunt
avantajele majore ale acestui
segment.

Sistemele
de siguranță

Introdus în premieră mondială pe
acest segment, ABA 4 este primul sistem de asistență la frânarea de urgență regăsit pe un autocar, care se
oprește automat pentru pietoni. ABA 4
avertizează, vizual și acustic, șoferul
despre o eventuală coliziune cu pietonii, în timp ce declanșează, automat,
frânarea parțială. Acest lucru lasă șoferului toate opțiunile deschise pentru
„rezolva” situația. Sistemul, bazat pe
radare, poate detecta pietoni până la
o distanță de 80 m. ABA 4 va fi disponibil, în primăvara anului 2018, pentru noile Mercedes-Benz Tourismo și
Setra ComfortClass 500 și TopClass
500. Cât despre Sideguard Assist,
acesta utilizează senzori radar pentru
a monitoriza zona de lângă autobuz,
pe toată lungimea vehiculului. Atunci
când șoferul se oprește, sistemul îl
avertizează asupra pietonilor, bicicliștilor sau obstacolelor staționate într-un
viraj.

Alexandru STOIAN
Stuttgart, Germania

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Muzeul de Istorie
Națională și Arheologie
Constanța (II)

Continuăm, în această ediție a revistei Ziua Cargo, prezentarea
câtorva elemente interesante despre Muzeul Național de Istorie
și Arheologie Constanța, despre a cărui istorie am povestit în
numărul trecut.

V

ă mai amintiți vechile manuale
de istorie de pe vremea când
eram copii? Multe dintre exponatele cu care se laudă Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța
erau ilustrate acolo, parca invitându-ne
să le descoperim și pe viu.
Muzeul expune piese de arheologie preistorică, greacă, romană, bizantină și medievală, printre care se
numără unelte de silex, ceramică, unelte și arme (din piatră, bronz și fier), elemente de arhitectură, artă sculpturală,
vase de sticlă, bijuterii; numismatică:
monede de bronz, argint și aur, ca unicate fiind monedele scitice.

Fortuna cu Pontos

Tezaurul
de la Tomis

În două săli amplasate la parterul
muzeului, sunt reunite monumentele
arheologice cu valoare deosebită,
rarități și unicate. Printre acestea se
numără colecția de statuete tip Tanagra (din epocile elenistică și romană
timpurie); vase ceramice antropomorfe
sau cu reprezentări dionisiace; tezaurul tomitan de sculpturi descoperit în
1962; colecția de portrete imperiale
(Antonius Pius, Caracalla, Gordian III,
Filip Arabul, Constantin); colecțiile de
podoabe din aur (inele, cercei, brățări,
pandantive, cruciulițe), geme și camee; tezaurul de vase din argint descoperit la Sucidava-Izvoarele.
Pentru că am amintit de tezaurul
de la Tomis, merită să precizăm câteva aspecte în legătură cu acesta. Tezaurul este compus din 24 de piese
lucrate în marmură, reprezentând divinități grecești: bustul zeiței Isis (divinitate egipteană, foarte populară la
Tomis); șarpele Glykon; grupul statuar
Fortuna cu Pontos; aedicula cu reprezentarea zeiței Nemesis; plăci votive
cu reprezentarea Cavalerului Trac; basoreliefuri ale lui Hermes, zeul comerțului; statuete ilustrând-o pe zeița Cybele; Selene - Luna în carul tras de
doi tauri albi cu care circula pe bolta
cerească; Cele trei Grații și Mithras
răspunând taurul.

Descoperirea arheologică este cu
atât mai importantă, cu cât, printre
cele 24 de statui descoperite, se
numără și una unică, pe plan mondial:
șarpele Glykon, unica statuie de cult
a acestei divinități cunoscută până

acum în întreg Imperiul Roman și ale
cărei dimensiuni și măiestrie de realizare sunt impresionante.
Statueta, care datează din secolul
al II-lea, este sculptată, împreună cu
postamentul, dintr-un singur bloc de
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Șarpele
Glykon

Reprezentările
zeiței
Nemesis
Statuete
Tanagra

marmură, cu latura de 66 cm, iar dacă
ar fi desfășurat, șarpele ar avea 4,76
m lungime. Tehnica de lucru folosită
a fost cea de cioplire și șlefuire. Șarpele este reprezentat încolăcit, având
bot de miel, păr și urechi omenești și
coadă de leu.

Milenii și civilizații

Etajul I al muzeului este amenajat
cronologic - de la paleolitic până la
evul mediu: colții de mamut de dimensiuni mari de la Poarta Albă, ceramică
Hamangia; sabia miceniană de la
Medgidia (secolul al XIV-lea a.Ch.) și
depozitele de seceri, topoare și podoabe din bronz descoperite la N. Bălcescu, Constanța, Gura Dobrogei;
statuia din calcar a unei căpetenii traco-scitice (descoperită la Sibioara) și
un cazan de cult din bronz (găsit la
Castelu), ambele din secolul al V-lea
a.Ch.; colecția de amfore grecești și
fragmente arhitectonice din marmură
de la edificiile publice de epocă elenistică, descoperite la Tomis, Histria,
Callatis; monumente epigrafice din cetatea de la Albești.
Perioada romană este intens reprezentată, prin materialele descoperite: documente epigrafice, cărămizi
ștampilate, stâlpi miliari, elemente de
arhitectură, unelte agricole, materiale
ceramice diverse, între care se remar-

că colecția de opaițe, sculptură laică,
votivă și funerară - busturile unor cetățeni, un cadran solar, reprezentările
divinităților Venus, Apollo, Hercule,
Cybele, Cavalerul Trac, portretele și
stelele funerare.
Ultimele două săli ale etajului ilustrează desăvârșirea formării poporului
român: locuință românească de secol
X de la Capidava, reconstituită, obiecte de cult, precum și așezământul monahal de la Basarabi. Din perioada
bizantină provin: colecția de monede
schifate descoperite la Isaccea, ceramica, uneltele și podoabele descoperite la Gârlița, Capul Viilor (Histria), Castelu, Dinogeția etc. Pentru secolele XVII
- XVIII sunt expuse arme, obiecte și
carte de cult, podoabe, obiecte de uz
casnic și vase ceramice smălțuite.
Etajul III ilustrează epoca cuprinsă
între perioada de destrămare a societății reprezentată, prin în 1940: obiecte
tridimensionale, documente și fotografii originale, cărți, hărți, machete.
Cu speranța că v-am trezit curiozitatea de a descoperi istoria acestor
meleaguri, din neolitic și până în epoca modernă, încheiem aici povestea
noastră, invitându-vă să descoperiți
mai multe secrete ale Tomisului pe
viu, vizitând acest interesant muzeu.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii

CALENDAR

15 septembrie - 14 octombrie

Dacă, pe parcursul unui an întreg, am făcut o selecție a celor mai
interesante evenimente petrecute în istorie în fiecare lună,
rezentându-le sub formă de listă, începând cu acest număr al
revistei Ziua Cargo vom detalia, pentru dumneavoastră, câte două
sau trei, în fiecare ediție.

20 septembrie 1974 –
Inaugurarea Transfăgărășanului

Transfăgărășanul a fost construit între anii 1970 – 1974,
la inițiativa lui Nicolae Ceaușescu. Deși, la momentul
respectiv, România avea deja mai multe treceri ale
Carpaților Meridionali, moștenite dinainte de perioada comunistă (Șoseaua Alpină Novaci-Săliște ori vechea Șosea
Câmpina-Predeal) sau făcute în primii ani ai regimului
(drumul Bumbești Jiu-Petroșani), invadarea Cehoslovaciei,
din 1968, de către trupele sovietice și ușurința cu care puteau fi blocate sau atacate trecerile existente între
Transilvania și Muntenia (care, cu o singură excepție,
urmau cursul unor râuri) determină inițierea de urgență a
proiectului „Transfăgărășanului” - un drum strategic care
să lege garnizoanele Piteștiului și Sibiului. În notele de
fundamentare a proiectului, se menționează, totodată, ca
motive „deschiderea bazinelor forestiere din masivul
Făgăraș, folosirea mai rațională a pășunilor alpine și
realizarea unui centru turistic montan în zona Lacului Bâlea”.
Printr-o hotărâre a Consiliului de Miniștri din 10
decembrie 1969 se aprobă indicatorii tehnico-economici
pentru „obiectivul strategic Transfăgărășan”, căruia i se
alocă resursele trupelor de geniu ale Armatei Române (pe
10 martie 1970 Regimentul 52 Alba-Iulia începe să lucreze
dinspre Nord, iar Regimentul 1 Râmnicu-Vâlcea dinspre
Sud, în zonele montane înalte), părțile de tunel urmând să
fie realizate de specialiștii Trustului de Construcții
Hidroenergetice (TCH). Sectorul Contur Lac Vidraru a fost
atribuit Ministerului Transporturilor, proiectul fiind executat
de Institutul de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale
și Aeriene (IPTANA) și construit de Întreprinderea Construcții
Drumuri Poduri și Lucrări Speciale Transporturi București,
iar sectorul Contur Lac - Tunelul Bâlea a fost atribuit
Ministerului Economiei Forestiere, proiectul fiind executat
de Institutul de Cercetare și Proiectare în Industria Lemnului
(ICPIL) și construirea delegată Întreprinderii de Construcții
Forestiere (ICF) Râmnicu Vâlcea.

S-a lucrat pe toată perioada anului, condițiile fiind
îngreunate de faptul că climatul alpin la peste 1.600 de metri
altitudine – cu vânturi puternice și viscole abundente, la
care s-a adăugat specificul Munților Făgăraș – nu permitea, în mod normal, decât 4-5 luni de muncă pe an. Drumul
s-a realizat cu eforturi materiale considerabile și cu prețul
unor vieți de soldați și muncitori care au contribuit la
construcția lui, bilanțul oficial fiind de 40 de morți. Lucrători
de atunci care mai sunt acum în viață avansează, astăzi,
cifre mai mari, care ajung până la câteva sute de vieți
omenești pierdute.
Inaugurarea oficială, în prezența lui Nicolae Ceaușescu,
a avut loc în data de 20 septembrie 1974, dar lucrările au
mai continuat câțiva ani, pentru asfaltarea sa și alte activități conexe, fiind finalizate în forma actuală în 1980.
(Sursa foto: http://www.mapn.ro/)

3 octombrie 1990 –
Reunificarea
Germaniei

Reunificarea Germaniei
a fost un eveniment ce s-a
înfăptuit oficial la data de 3
octombrie 1990, când teritoriul fostei Republici Democrate Germane (RDG),
proaspăt reorganizat în 5
landuri, a aderat la legile și
constituția RFG. Ca urmare, RDG a dispărut ca
entitate statală, alipindu-se
oficial la Republica Federală Germania (RFG). Cancelarul Helmut Kohl și Wolfgang Schäuble, ministrul
său federal de interne,
arhitecții reunificării, au căzut de acord, în noiembrie 1989,
asupra unui plan de realizare a reunificării Germaniei pe
parcursul unui an.
După primele (și ultimele) alegeri libere din RDG, de
la 18 martie 1990, negocierile între RDG și RFG au culminat
cu un tratat de reunificare, iar negocierile între RDG, RFG
și cele patru puteri care ocupaseră până atunci Germania
au condus la așa-numitul „Tratat doi plus patru”, care a
acordat suveranitate totală statului german reunificat.
(Înainte de asta, atât suveranitatea RFG cât și cea a RDG
se supuneau unui număr de limitări datorate statutului lor
de state sub ocupație militară de după Al Doilea Război
Mondial.)
Întregul proces de reunificare a avut loc fără vărsare
de sânge.
Germania reunificată a rămas membră a Comunității
Europene (care mai târziu a devenit Uniunea Europeană)
și a NATO.
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