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U

șor, ușor, se strânge o majoritate, chinuită, ce e drept,
care să confirme că în 2018
vom avea criză.
Este evident, nu-i așa? Atâtea
modificări în legislația fiscală, inflația,
cursul valutar, presiunile europene...

EDITORIAL

Organizator

Anul viitor
avem criză.
E stabilit!

Sunt atâtea argumente pro criză,
că nu mai vedem creșterea economică importantă din acest an, sau perioada bună traversată în ultima vreme...

Îmi amintesc cum, înainte de marea
criză din 2008, mulți economiști de
renume (la nivel mondial) spuneau că
o nouă formă de economie s-a născut
– una fără recesiune, ci doar cu creștere continuă și sustenabilă. Tare de tot!

Acum, lucrurile s-au schimbat. Mai
toți specialiștii (cu renume sau fără)
propovăduiesc criza – e la modă. Și,
oricum, având în vedere că mulți consideră drept criză orice experiență neplăcută pe care o trăiesc... este doar
o chestiune de „moment (ne)potrivit”
și interpretare, criza fiind la îndemâna
oricui, persoană fizică sau juridică.

Vă propun un exercițiu de logică.
Dacă în 2018 va fi criză, la magnitudinea celei precedente, toate firmele
vor suferi, iar principala expunere va
veni din direcția clienților și abia apoi
din cauza investițiilor realizate. Pe de
altă parte, dacă nu va fi criză... Firmele
care au decis că este bine să fie precaute vor rămâne la nivelul autoimpus,
însă cei care au decis să se dezvolte...
Am putea asista la un val spectaculos
de companii românești care trec
granița dintre mic și mediu, către mare.

Am întâlnit, în ultima vreme, mai
mulți antreprenori cu ținte ambițioase.
Am observat că au ceva în comun – un
optimism straniu, de parcă nici nu au
auzit vreodată de criză. Speculează
fiecare oportunitate pe care o întâlnesc,
iar senzația pe care o răspândesc în
jurul lor este încrederea. Sunt atât de
siguri pe ei, încât ai dificultăți reale în
a rămâne cu picioarele pe pământ, atâta

vreme cât ești în preajma lor. Ai nevoie
să îți repeți că tot ceea ce vezi la ei nu
este adevărat, că sunt niște visători
care trăiesc într-o altă lume, altfel riști
să te contaminezi, să uiți ceea ce am
stabilit ca fiind evident – vine criza!

Și mai este ceva ce au în comun
acești „ciudați” optimiști: se străduiesc,
mai cu perdea unii, alții cât se poate de
direct, să mă convingă că ei nu fac asta
pentru bani. Adică, sunt multimilionari
în euro, sau pe cale să devină, dar afirmă că nu sunt interesați de bani... Cine
îi crede?! Însă, apoi, am stat și m-am
gândit mai bine. Nu cred că încercau
să mă convingă pe mine, ci, mai degrabă, pe ei înșiși. Ca niște sportivi de
performanță, își doresc să meargă
înainte, să dezvolte, să vadă cât de
departe pot ajunge. Dar, în același timp,
trebuie să facă față impulsului de a
renunța, de a-și trăi viață fără griji, fără
conflicte, fără efort. E o luptă grea acolo!
Dar să ne întoarcem la criză. Eu,
cu toată sinceritatea, consider că 2018
va fi cel mai bun an postrevoluționar
al României. Dar cum nu am informații
în plus, sau puteri paranormale... este
doar o chestiune de alegere.
Nu lipsa oportunităților este cea
care oprește dezvoltarea. Curaj, vrednicie și competență, acestea sunt
lucrurile care contează.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE

„Nu merge unde te duce drumul,
mergi pe unde nu există un drum
și lasă urme.”
Ralph Waldo Emerson

ȘTIRI

SALARIUL MINIM, MAJORAT LA 1.900 LEI

Guvernului Tudose a aprobat,
în ședința din 29 noiembrie,
majorarea salariului minim brut
de la 1.450 de lei, la 1.900 de
lei. Majorarea ar urma să intre
în vigoare de la 1 ianuarie. În
cifră brută, creșterea reprezintă
o creștere a salariului cu 31%,
dar aceasta va fi acoperită, în
mare măsură, de transferul
contribuțiilor de la angajator la
angajat, măsură ce reprezintă
22,75%. Lia Olguța Vasilescu,

PUNCTUL – AMENDĂ
„ÎNGHEAȚĂ”

Punctul – amendă auto va rămâne
la valoarea de 145 de lei, chiar dacă
salariul minim va crește la 1.900 de
lei, de la 1 ianuarie 2018. Potrivit
legii, valoarea punctului de amendă
în circulația rutieră este de 10% din
salariul minim brut pe economie,
astfel că valoarea lui ar trebui să
urce la 190 de lei, dar Guvernul a
decis să modifice regula, printr-o
ordonanță de urgență. „Având în
vedere că salariul minim este stabilit
la 1.900 de lei, este necesar ca, în
cursul anului 2018, să fie luată o
măsură temporară de stabilire a
unei valori fixe a punctului –
amendă. Se propune ca valoarea
fixă a punctului – amendă pentru
amenzile contravenționale,
prevăzute de OUG 195/2002 privind
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ministrul Muncii, susține că s-a
recurs la acest gest pentru a
depăși bariera pragului de 40%
pentru plata muncii din total
producție, capitol la care
suntem încă departe de media
Uniunii Europene, care se
situează undeva la peste 50%.
Noua măsură prevede ca aceia
care îndeplinesc un program
complet de lucru de 166 de ore
pe lună să nu poată fi plătiți cu
mai puțin de 11,4 lei pe oră.

circulația pe drumurile publice, să fie
menținută, în cursul anului 2018, la
cuantumul din prezent, respectiv
145 de lei”, arată Ministerul
Finanțelor. Valoarea punctului –
amendă a crescut de la 67 de lei, în
anul 2011, la 145 de lei, în 2017,
mai mult decât dublu în 6 ani.

RAR A ÎNCHIS 200 DE
SERVICE-URI

Registrul Auto Român (RAR) a
închis peste 200 de service-uri care
nu aveau autorizație de funcționare
și a aplicat amenzi de 596.000 lei,
în urma unor controale efectuate la
655 de societăți din toată țara, în
perioada 15 octombrie – 30
noiembrie. De asemenea,
inspectorii Departamentului
Supraveghere Piață al RAR au

suspendat activitatea altor 49 de
service-uri, care nu și-au menținut
condițiile inițiale de autorizare, dar
acestea își vor putea relua
activitatea după maximum 30 de
zile, dacă își rezolvă problemele
pentru care au fost amendate.
„Sancțiunile au fost aplicate pentru
efectuarea de activități de reparații
la sistemul de rulare, fără a deține
Autorizație Tehnică,
neconformitatea de a nu efectua
inspecțiile finale care să garanteze
că autovehiculul corespunde
condițiilor și reglementărilor legale
privind admiterea și menținerea în
circulație, neconformitatea de a
nu-și păstra și respecta condițiile
inițiale de autorizare și lipsa
certificatelor de garanție emise
pentru lucrările efectuate”,
precizează RAR.

CC ANCHETEAZĂ UN
POSIBIL CARTEL AL
BĂNCILOR

Bogdan
Chirițoiu

Consiliul Concurenței (CC) a
declanșat două investigații în
sistemul bancar, după ce a efectuat
inspecții inopinate la sediile a 25
bănci, Instituții Financiare
Non-Bancare (IFN), societăți de
leasing, asociații profesionale și
patronale din domeniul serviciilor
financiare. Una dintre investigații
vizează posibile schimburi de
informații sensibile, din punct de
vedere comercial, între companii
concurente pe piața leasingului
financiar și a creditului de consum.
Inspectorii au primit, pentru această
anchetă, informații din partea uneia
dintre societățile investigate, „care a
aplicat la programul de clemență”,
potrivit președintelui CC, Bogdan
Chirițoiu. Cea de-a doua investigație
se referă, de asemenea, la o
posibilă coordonare a politicilor
comerciale, prin fixarea prețului
și/sau o împărțire de piață, realizată
printr-un schimb de informații
sensibile, între companii concurente
active pe piața leasingului
operațional și a serviciilor conexe
acestora, din România.
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Î N T R E BA R E A LU N I I

Despre 2017

Spune-ți părerea!

Cum a fost anul 2017 pentru afacerea dumneavoastră?
1. Am înregistrat o creștere puternică.
2. Am consemnat o ușoară creștere.
3. A fost un an de stagnare.
4. Am consemnat o ușoară reducere.
5. Am înregistrat o scădere importantă.

Modificările fiscale
provoacă îngrijorare

Puteți răspunde la întrebarea
lunii vizitând www.ziuacargo.ro

„C

um vor fi influențate firmele de transport de modificările fiscale privind salariile?” – a reprezentat întrebarea lunii
trecute. Iar răspunsurile demonstrează
îngrijorarea.
Nu mai puțin de 54% dintre respondenți prevăd faptul că relația dintre
angajatori și angajați (șoferi) se va
deteriora. În condițiile în care criza de
personal a atins, deja, cote greu de
gestionat, o nouă perturbare a pieței
muncii pare mai nepotrivită ca niciodată.
Varianta optimistă, prin care angajații vor fi mai motivați în condițiile în
care efortul financiar al firmei în legătură cu salariul este mai clar, este îm-

brățișată doar de 8% dintre cei care
au răspuns la întrebarea lunii trecute.

38% dintre respondenți consideră
că nu se va schimba nimic.

decembrie 2017 ............................................................................................................................................
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MERCEDES-BENZ CLASA X, ÎN ROMÂNIA

Mercedes-Benz Clasa X este,
acum, disponibil în România,
prețurile primului model
pick-up lansat de cel mai
mare producător auto
Premium la nivel global
începând de la 29.856 euro
(fără TVA).
„Lansarea Clasei X stabilește
mai multe premiere
internaționale, atât la nivel
de industrie, cat și pentru
Mercedes-Benz – vorbim
despre primul pick-up lansat
la nivel global de un
producător auto Premium și,
totodată, de primul pick-up
de dimensiuni medii cu
opțiuni și sisteme inteligente
de conectivitate. Clasa X
este unică prin gama sa
extinsă de utilizări și
aplicații, fiind autovehiculul
ideal pentru a explora
potențialul comercial ridicat
al pick-up-urilor de
dimensiuni medii, la nivelul

PRODUCȚIA DACIA,
ÎN PRIMELE 11 LUNI

În primele 11 luni ale anului 2017,
producția uzinei DACIA de la
Mioveni a fost de 292.790
vehicule, potrivit ACAROM.
Pe modele, producția se prezintă
astfel:
Dacia Duster = 187.488 unități;
Dacia Sandero = 39.575 unități;
Dacia Logan MCV = 34.310
unități;
Dacia Logan = 31.417 unități.
La cele de mai sus, se adaugă
SKD – uri (caroserii semi
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piețelor internaționale, un
segment de piață preconizat
să avanseze cu aproape 40%
până în 2026”, a declarat Rolf
Rosendaal, Managing
Director Vans,
Mercedes-Benz Romania.
Noul pick-up Mercedes-Benz
Clasa X este disponibil, în
România, în trei variante
de design și echipare
(Pure, Progressive și
Power), cu tracțiune pe
spate sau integrală
(4MATIC), motorizări cu
4 cilindri dispuși în linie,
ce asigură un cuplu ridicat,
respectiv transmisie
manuală, în șase trepte,
sau automată, în șapte
trepte. În plus, există șase
versiuni diferite de tapițerii
pentru scaune, două tipuri
diferite de piele pentru
interior și o gamă variată de
accesorii și decorațiuni
Mercedes-Benz.
asamblate cu destinația Algeria)
în volum de 42.112 unități.

TOYOTA ROMÂNIA
SUSȚINE COMITETUL
OLIMPIC

Toyota România a încheiat două
parteneriate cu Comitetul Olimpic și
Sportiv Român (COSR) și
Comitetul Național Paralimpic
România (CNPR), în vederea
cooperării, cu scopul de a susține
performanțele sportive și de a
asigura mobilitate. Anunțul vine în
continuarea parteneriatelor globale,
semnate cu Comitetul Internațional

Olimpic și Comitetul Internațional
Paralimpic, prin care Toyota devine,
pentru ambele organizații, partener
oficial exclusiv la categoria
mobilitate. Aceste parteneriate
includ atât vehicule, cât și servicii și
soluții de mobilitate.
Parteneriatul cu COSR sprijină
obiectivele Agendei Olimpice 2020
și directivele strategice pentru
viitor ale Mișcării Olimpice,
sustenabilitatea reprezentând unul
dintre cei trei piloni esențiali ai
acesteia. În același timp,
parteneriatul cu CNPR oferă
șansa de a contribui la o lume mai
bună, cu șanse egale și
oportunități pentru toți, având ca
obiective promovarea incluziunii
sociale pentru paralimpici și a
dezvoltării sportului pentru aceștia.

DUSTER EDIȚIE
SPECIALĂ, EXCLUSIV
ONLINE

Dacia propune o ediție limitată a
Noului Duster, disponibilă exclusiv
online: începând de marți, 5
decembrie, cei interesați să
cumpere noua Dacia Duster pot
rezerva cea mai echipată versiune
a modelului, cu motorizarea diesel
1.5 dCi de 110 CP și tracțiune
integrală.
Intitulată Duster Edition ONE,
această versiune dispune, printre
altele, de sistem de aer
condiționat automat, card de
acces mâini libere, sistem de
avertizare a unghiului mort,
Multiview camera, aprindere
automată a farurilor și jante din
aliaj de 17 inch, diamantate.
Cele 100 de exemplare ale acestei
ediții limitate sunt disponibile în
culoarea Orange Atacama și pot fi
achiziționate exclusiv online, doar
de persoanele fizice, la un preț de
18.900 Euro. Rezervarea se face
contra sumei de 500 de euro.
Plata se efectuează cu card
bancar, prin intermediul unui
procesator de plăți. După
confirmarea rezervării, clienții pot
alege singuri la ce dealer Dacia
doresc să le fie livrată mașina, tot
acolo urmând să fie plătită și
diferența de preț.
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FORT pregătește
proteste împotriva
supraaccizei

După trei luni de amăgiri, reprezentanții FORT nu mai sunt dispuși
să aștepte de la Guvern returnarea componentei din supraacciză
și pregătesc proteste masive, în ianuarie, similare celor din
septembrie 2016, împotriva RCA.

T

ransportatorii membri FORT
reclamă că „Guvernul s-a întors cu spatele la problema
carburanților”, avertizând că „pragul
de 6 lei/litru carburant riscă să fie atins
în preajma sărbătorilor, atât din cauza
creșterii constante a cotațiilor barilului,
cât și a apetitului furnizorilor pentru
scumpiri fix în perioada sărbătorilor
de iarnă”.
„Prețurile carburanților urcă vertiginos, în timp ce Guvernul evită să
comunice două adevăruri: încasările
din acciză au scăzut, exact cum s-a
întâmplat în perioada 2014-2016; prețurile la raft au crescut, chiar dacă
transportatorii nu au transferat în tarif
creșterea costurilor operaționale. După trei luni de la intrarea în vigoare a
celei mai proaste modificări fiscale,
Guvernul nu a oferit pieței de transport
un răspuns clar cu privire la returnarea
accizei și se bazează, în continuare,
pe consumul pieței active, în condițiile
în care peste 90% din motorina utilizată de transportul internațional este
alimentată din surse din afara granițelor României”, reclamă transportatorii.

Federația Operatorilor Români de
Transport a așteptat un răspuns concret, „însă, contrar tuturor promisiunilor, Guvernul a evitat să își asume
chiar și un răspuns negativ”. În aceste
condiții, „la solicitarea membrilor
FORT, începând cu luna ianuarie
2018, vor fi organizate proteste pe
modelul celor din 2016, care au dus
la modificarea Legii RCA”. La proteste
sunt așteptați toți consumatorii de carburant care suferă din cauza prețurilor
uriașe de la pompă.

UNTRR: rambursarea
întârzie nejustificat

La rândul său, Uniunea Națională
a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) atrage atenția Guvernului,
Ministerului de Finanțe și Ministerului
Transporturilor că „în urma întârzierii
total nejustificate de rambursare a unei
părți din supraacciza la carburanți,
volumele de motorină alimentate de
transportatorii rutieri au migrat, deja,
către țările vecine, cu impact negativ
asupra bugetului de stat”. Totodată,
transportatorii rutieri vor fi nevoiți să

majoreze tarifele de transport cu cel
puțin 12%, creștere care se va resimți
direct și imediat în prețurile plătite de
populație.
Reprezentanții Uniunii amintesc
că, la întâlnirea pe care au avut-o în
5 octombrie cu prim-ministrul Mihai
Tudose și ministrul Finanțelor, Ionuț
Mișa, au fost analizate efectele aplicării supraaccizei „constând într-o
creștere pe costurile de transport de
minimum 9 eurocenți pentru motorină”.
„În aceste condiții, pentru contracararea creșterii tarifelor de transport, cu
efecte directe și imediate în prețurile
la raft, la produsele de strictă necesitate, și a celor de transport persoane,
precum și pentru păstrarea condițiilor
de competitivitate a transportatorilor
români față de cei din țările vecine,
care au costuri cu minimum 5 eurocenți/litru mai mici (de exemplu, Ungaria), a fost agreată rambursarea unei
părți din supraacciză, după o schemă
îmbunătățită față de cea precedentă”,
arată UNTRR.
Începând cu luna octombrie,
UNTRR a purtat, în acest sens, mai
multe discuții cu MFP, MT, ARR și
Consiliul Concurenței (CC), însă decizia a fost întârziată, pentru că CC a
precizat că o astfel de schemă ar fi
considerată ajutor de Stat.
UNTRR a demonstrat că, în state
precum Spania, Franța sau Italia, schema este implementată de mai mulți ani,
fără a fi încadrată ca ajutor de Stat,
respectându-se prevederile Directivei
nr. 96/2003, cu rambursarea accizei
fără a se coborî sub pragul minim comunitar la motorină, de 330 euro/1.000 l.
UNTRR cere Guvernului adoptarea cât mai urgentă a unui mecanism
de rambursare îmbunătățit față de cel
precedent, pentru minimum 5 eurocenți/litru, astfel încât costul motorinei
să fie cel puțin la același nivel cu cel
din Ungaria.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Transporturile
au buget de
9,1 miliarde lei, în 2018
Ministerul Transporturilor va avea, în anul viitor, un buget de
9,1 miliarde lei (+0,9%) și 31 miliarde lei în credite de angajament,
potrivit proiectului Legii bugetului de Stat, aprobat de Guvern în
6 decembrie și trimis Parlamentului spre adoptare.

P

rogramul de autostrăzi și variante ocolitoare în regim de
autostradă are 1,7 mld. lei
(+300 mil. lei) și credite de angajament
de 15,6 mld. lei. Investițiile în sectorul
feroviar au 3,4 mld. lei, în condițiile în
care, pe 2017, nu au fost alocate fonduri bugetare la acest capitol, dar nu
sunt prevăzute credite de angajament.
Metroul are la investiții 1,1 mld. de lei
(-150 mil. lei), la care poate adăuga
credite de angajament de 5,2 mld. lei.
Proiectul Legii bugetului prevede
o creștere economică de 5,5% în
2018, o inflație de 3,1%, un deficit de
2,97% și un câștig salariu mediu net
de 2.614 lei/lună.

Venituri

Veniturile sunt estimate la 287,5
mld. lei (+ 30,9 mld. lei, din care 21,1
mld. lei vor merge la Sănătate (+17%),
Educație (+16%) și la Investiții (+42%).
Salariul minim și mediu net va
crește cu 9%, la 1 ianuarie, pensiile
– cu 10% și pensia minimă – cu 23%
de la 1 iulie și vor fi acordate vouchere
de vacanță pentru bugetari. Persoanele cu dizabilități vor primi în plus
30%, de la 1 ianuarie.
Executivul va sprijini dezvoltarea
programului Start-Up Nation pentru
alte 10.000 de firme, deținute în special de tineri, pentru reducerea șomajului sub 4% și pentru creșterea cu
peste 200.000 a numărului de salariați
cu normă întreagă. Alte 4,5 mld. lei
vor fi date ca ajutor de Stat, pentru
creșterea cu 7,6% a exporturilor.
Absorbția fondurilor europene este
estimată la 28,4 mld. lei (6,3 mld. euro,
+32%).

Cheltuieli

Cheltuielile bugetare sunt prognozate la 314,5 mld. lei (34,6% din PIB),
din care 98,6 mld. lei (10,9% din PIB)
– pensii și asistență socială. Salariile
majorate vor „înghiți” 81,2 mld. lei
(8,9% din PIB, +11,6 mld. lei), bunurile
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și serviciile – 39,9 mld. lei (4,4% din
PIB), iar cele cu datoria publică, 12,1
mld. lei (1,3% din PIB).
Investițiile sunt estimate la 38,5
mld. lei (4,2% din PIB), în creștere cu
11,5 mld. lei față de anul 2017.
Iată câți bani vor primi celelalte
ministere:
- Ministerul Apărării: 18,2 mld. lei
(+11,3% față de anul acesta, 2% din
PIB);
- Ministerul Dezvoltării: 6,2 mld.
lei credite bugetare (+30,6%) și 38,3
mld. lei credite de angajament;
- Ministerul Educației: 23,8 mld.
lei (+240,9%). Începând cu anul 2018,
din bugetul ministerului se vor plăti și
salariile din învățământul preuniversitar;
- Ministerul Sănătății: 8,8 mld. lei
(+4,6%). Casa Națională de Asigurări
de Sănătate va primi 33,8 mld. lei
(+15,5%);
- Ministerul Culturii: 1,1 mld. lei
(+50,4%);
- Ministerul Muncii: 31,7 mld. lei
(-13,2%);
- Ministerul Afacerilor Externe:
944,1 mil. lei credite bugetare
(+21,9%) și 1 mld. lei credite de angajament;
- Ministerul Agriculturii: 23,5 mld.
lei (+23,6%);
- Ministerul Afacerilor Interne: 15,3
mld. lei (+20,7%)
- Ministerul Justiției: 3,75 mld. lei
(-0,8%);
- Ministerul Public: Peste 1,2 mld.
lei (+0,23%);

- Ministerul Tineretului și Sportului:
517,3 mil. lei (+15,3%);
- Ministerul Mediului: 444,9 mil. lei
(-5,4%);
- Ministerul Comunicațiilor: 291,8
mil. lei, din care 170 mil. lei pentru
majorarea capitalului social al Poștei
Române;
- Ministerul Economiei: 355,9 mil. lei;
- Ministerul Finanțelor: 4,6 mld. lei
(+25,5%). Acțiuni generale: 21,6 mld.
lei (+1,2%);
- Ministerul Energiei: 583,3 mil. lei
(-36,0%);
- Ministerul Turismului: 63,4 mil.
lei (+39,8%)
- Ministerul pentru Mediul de
Afaceri: 1,2 mld. lei (+32,4%)
- Ministerul Cercetării: 1,65 mld.
lei (+13,6%)
- Ministerul Apelor și Pădurilor:
438,9 mil. lei (+26,8%)
- Ministerul Consultării Publice și
Dialogului Social: 8,9 mil. lei (+16,8%)
- Ministerul pentru Relația cu
Parlamentul: 7,3 mil. lei (-0,7%);
- Ministerul pentru Românii de
Pretutindeni: 25,4 mil. lei (+44,6%);
- Secretariatul General al Guvernului: peste 1,3 mld. lei (+24,8%);
- Administrația Prezidențială: 57,6
mil. lei (+20,7%);
- Senat: 196,0 mil. lei (+30,3%);
- Camera Deputaților: 436 mil. lei
(+29,6%).
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

............................................................................................................................................ decembrie 2017

INFRASTRUCTURĂ

CNAIR

Toate contractele de
deszăpezire au fost
semnate
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are
semnate toate contractele pentru deszăpezirea drumurilor și
autostrăzilor, precum și stocurile de materiale antiderapante.

A

stfel, toate cele 57 de Acorduri
cadru și contractele subsecvente aferente activității de
deszăpezire pentru iarna 2017-2018
au fost parafate la Direcțiile Regionale
de Drumuri și Poduri (DRPD), prin
Secțiile de Drumuri Naționale.
Compania a asigurat, totodată, că
are în stoc peste 162.000 tone sare
și 1.176 tone clorură de calciu. De
asemenea, în bazele CNAIR SA sunt,
în prezent, 2.013 utilaje funcționale,
dintre care 506 sunt utilaje proprii.
„Precizăm că directorul general
adjunct desemnat să coordoneze activitatea de deszăpezire la nivel național, Radu Munteanu, împreună cu
echipa din subordine, efectuează verificări în teritoriu, în cadrul cărora sunt
evaluate stocurile și situația utilajelor
pentru fiecare DRDP”, asigură CNAIR.

147 milioane lei
pentru iarna
2017-2018

Valoarea totală a contractelor de
deszăpezire pentru iarna 2017-2018
este de circa 147 milioane lei. Banii
sunt alocați de CNAIR pentru întreținerea celor 16.657 km de drumuri naționale și autostrăzi - circa 8.800 de
lei/km.
DRDP București are 10 contracte,
în valoare totală de 33,88 milioane lei,
pentru drumurile naționale din 5 județe
adiacente – plus Centura Capitalei –
și 3 tronsoane de autostradă.
DRDP Craiova a semnat 5 contracte subsecvente, în valoare de 13,4
milioane lei, pentru 1.973 km de
drumuri naționale. DRDP Timișoara,
cu 5 Secții de Drumuri Naționale, are
8 contracte subsecvente în valoare
de 18,3 milioane lei, pentru drumurile
naționale din zonă și 3 tronsoane de
autostradă. DRDP Cluj are 11 contracte de circa 20 milioane lei, pentru
întreținerea pe timp iarnă a 2.537 km
de drumuri naționale și 4 loturi de autostradă.
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Parazăpezile din plasă
sau panouri metalice
împiedică formarea
sulurilor de omăt pe
carosabil.

DRDP Brașov a semnat 6 contracte subsecvente de 19,6 milioane lei,
pentru deszăpezirea a 1.855 km de
drumuri naționale și Autostrada Orăștie – Sibiu. DRDP Iași are 9 contracte
subsecvente semnate, în valoare
totală de 22 milioane lei, pentru deszăpezirea a 3.280 km de drumuri naționale. DRDP Constanța are încheiate contracte subsecvente de 20,4
milioane lei, pentru întreținerea pe
timp de iarnă a 1.992 km de drumuri
naționale și tronsonul Lehliu – Constanța din Autostrada A2 București –
Constanța.

Stații meteo pe raza
DRPD Constanța

Drumarii din Sud – Estul țării nu
se mai pot scuza că sunt luați pe nepregătite de nămeți: 7 stații meteo au
fost montate pe raza DRPD Constanța. Acestea vor transmite parametri
precum: temperatură, viteza și direcția
vântului, umiditate, cantitate de precipitații în zona drumurilor naționale și
a autostrăzilor. Iată unde au fost instalate stațiile meteo: Spații servicii

A2, km 73+95; Spații servicii A2, km
88+300; CIC Drajna A2, km 105+500;
Spații servicii A2, km 131+585; CIC
Fetești A2, km 142+800; Tariverde,
DN 22, km 252+500; Gara Dunărea
– A2, km 152.
Accesul la date se face printr-o
componentă software, cu ajutorul căreia se pot configura și alerte sms
pentru diverși parametri măsurați de
stații.
O altă măsură importantă luată de
DRDP Constanța a fost înființarea unei
linii telefonice unice pentru colaborarea
directă cu Inspectoratele pentru Situații
de Urgență de pe raza direcției, respectiv:
I.S.U. „Dobrogea” Jud. Constanța; ISU
Brăila, Jud. Brăila; ISU „Barbu Știrbei”
Jud. Călărași; ISU „Delta” Jud. Tulcea;
ISU „Barbu Catargiu” Jud. Ialomița. „Scopul este de comunicare rapidă și intervenție operativă în cazul evenimentelor
rutiere ce necesită asistență din partea
DRDP Constanța (semnalizare rutieră,
îndepărtare obstacole de pe partea carosabilă)”, precizează CNAIR.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Procesele
de după...

FOCUS

Cartelul camioanelor

Prețul camioanelor a fost influențat de existența unui cartel?
Ar putea transportatorii să identifice și să recupereze eventualele
daune? Un fond american de investiții crede că da și, de aceea,
finanțează un mega proces, în care încearcă să atragă cât mai
multe firme.

C

omisia Europeană a impus
amenzi semnificative producătorilor de camioane din Europa – de aproximativ 4 miliarde de
euro, după ce, conform Comisiei Europene, aceste companii s-au angajat
într-un cartel, în perioada 1997-2011.
Această situație a deschis calea
acțiunilor în instanță, pentru recuperarea eventualelor daune provocate
cumpărătorilor de camioane din acea
perioadă.
O firmă internațională de avocatură, cu sprijinul UNTRR (Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din
România), a explicat transportatorilor
români modul în care se pot alătura
acestui proces.
Având birouri în SUA și Europa,
Hausfeld este una dintre cele mai mari
case de avocatură, specializată pe
zona de concurență.
„Comisia Europeană a stabilit că
a existat un cartel, din 1997, până în
ianuarie 2011, în legătură cu camioanele din gama grea și medie. Producătorii de camioane au discutat despre
prețuri, preț de listă, preț brut, preț
net... Au făcut inclusiv schimb de configuratoare de camion, pentru ca fiecare să știe cât ar costa vehiculul concurenței, în diferite variante de echipare.
De asemenea, au discutat despre normele de poluare, astfel încât noile
tehnologii menite să îndeplinească
normele să nu fie introduse pe piață
înainte să fie obligatorii. Totodată, au
discutat despre prețul pentru aceste
tehnologii, astfel încât costurile aferente dezvoltării acestora să fie mutate
către clienți”, a declarat Dr. Alex
Petrasincu, avocat și partener în casa
de avocatură Hausfeld.

Proces
în Germania

Reprezentanții Hausfeld au recomandat ca un eventual proces să aibă
loc în Germania.
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„Sigur, este posibil să acționăm în
instanță în România, însă, de asemenea, este posibil să acționăm în orice
țară unde producătorii de camioane
sunt prezenți. Le recomandăm clienților din România să aleagă instanța
din Germania. Instanțele românești
nu au experiență în legătură cu daunele provenite în urma constituirii de
carteluri. Instanțele din Germania sunt
destul de experimentate pentru asemenea procese și, în ultimii ani, au
devenit mai favorabile față de cei care
solicită recuperarea daunelor. Însă și
mai important este faptul că acest
cartel a funcționat fizic pe teritoriul
Germaniei. Subsidiarele din Germania
ale producătorilor de camioane au
dialogat între ele pentru toată Europa,
ceea ce înseamnă că există mari șanse ca instanțele germane să aplice
legea germană, indiferent de țara de
proveniență a reclamantului”, a explicat Dr. Alex Petrasincu.
În plus, decizia luată de Comisia
Europeană este admisă de instanța
germană, iar reprezentanții casei de
avocatură au subliniat și alte aspecte
specifice proceselor legate de recuperarea daunelor provocate de un cartel.
Astfel, oricare membru al cartelului
este responsabil pentru totalitatea
daunelor. De exemplu, chiar dacă ai
achiziționat camioane de la un singur
furnizor, poți solicita despăgubiri de
la oricare alt producător, fiind treaba
membrilor cartelului să se regleze.
Un aspect important este și faptul
că România nu a fost membră a
Uniunii Europene pe toată perioada
de funcționare a cartelului, iar decizia
Comisiei Europene ar putea fi recunoscută pentru firmele din România
după 2007. Până la acea dată, Comisia Europeană nu avea jurisdicție în
România.
„Credem, totuși, că avem argumente bune pentru a convinge instanța germană că a funcționat cartelul în
legătură cu România încă înainte de

aderare. Ar fi ridicol să credem că producătorii de camioane ar fi așteptat
să aplice înțelegerile avute în cadrul
cartelului până la momentul aderării
României la UE”, a completat avocatul
Hausfeld.

Stabilirea
daunelor

Principala dificultate a unui asemenea proces o reprezintă cuantumul
daunelor. A dus cartelul la prețuri mai
mari? Dacă da, cu cât au fost prețurile
mărite în mod excesiv? Și dacă prețurile au fost mai mari, au transferat
transportatorii aceste sume către
clienții lor?
„Instanțele din Germania acceptă
faptul că un cartel duce, în mod cert,
la prețuri mărite în mod nejustificat.
Companiile nu intră într-un cartel doar
pentru a bea o cafea împreună cu
colegii de breaslă, fiind, bineînțeles,
vorba despre interese financiare. În
ceea ce privește cuantumul – cu cât
au fost mărite prețurile excesiv – nu
este necesară dovedirea de către
reclamanți a sumei precise. Curtea
germană poate estima daunele, fiind
necesară, în schimb, oferirea de informații, pentru a face posibilă această
estimare”, a explicat Dr. Alex Petrasincu.
Este necesar un studiu economic
realizat de către un economist recunoscut, care să estimeze evoluția prețurilor în absența cartelului.
„Este un exercițiu teoretic și foarte
dificil, fiind recunoscut de instanță și
de către Comisia Europeană, însă nu
sunt foarte mulți economiști în Europa
care au experiența și reputația pentru
a realiza acest studiu. La acest caz,
lucrăm cu unul dintre cei mai cunoscuți
economiști și trebuie menționat că
acest studiu este foarte scump. Un
economist bun poate ajunge ușor la
tarife de șapte cifre, poate chiar opt”,
a arătat Dr. Alex Petrasincu.
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Dr. Alex
Petrasincu,
avocat Hausfeld

...și după 2011

Casa de avocatură are în vedere
posibilitatea de a crește perioada aferentă solicitării despăgubirilor.
„Există un post efect – o dată ce
cartelul și-a încetat activitatea, prețurile nu coboară imediat la nivelul normal, specific unei piețe competitive.
Uneori, perioada de timp necesară
stabilizării prețurilor este mai lungă
decât durata de funcționare a cartelului. Astfel, dacă acest lucru se va
putea dovedi, vor putea fi solicitate
despăgubiri pentru camioanele cumpărate inclusiv după ianuarie 2011.
Unele instanțe din Germania au acceptat drept prezumtiv post efectul

cartelurilor pentru cel puțin un an”, a
spus avocatul Hausfeld.
De asemenea, a fost amintit și așa
numitul efect umbrelă – atunci când
mulți jucători dintr-o industrie fac parte
dintr-un cartel, prețurile de piață vor
crește pentru întreaga piață, inclusiv la
producătorii care nu fac parte din cartel.
Astfel, pot fi solicitate despăgubiri de
la membrii cartelului, chiar dacă au fost
achiziționate, în respectiva perioadă,
camioane produse de alți constructori.

Al doilea val

Reprezentanții Hausfeld consideră
că un transportator poate lua în considerare o acțiune independentă în
instanță, dacă este vorba despre
despăgubiri destul de mari – dacă au
fost achiziționate cel puțin 2.000 de
camioane în perioada cartelului. Practic, dacă discutăm de despăgubiri care
să depășească 10 milioane de euro.
„Pentru companiile de talie mică și
medie care nu ating acest volum, lucrăm împreună cu un furnizor de servicii juridice care însumează reclamațiile, deschizând, astfel, un singur
proces uriaș pentru toți cei care au
depus plângere. Astfel, se atinge
masa critică necesară. Un prim val se
va concretiza într-un proces ce demarează la finalul acestui an și însumează aproape 100.000 de camioane”, a
spus Dr. Alex Petrasincu.
Reclamațiile continuă să fie strânse și un al doilea val se va concretiza
într-un alt proces, ce va demara la
finalul lui 2018, iar aici se pot înregistra
și companiile românești interesate.

FOCUS

Casa de avocatură va solicita
recuperarea daunelor nu numai pentru
camioanele cumpărate, dar și pentru
cele achiziționate în leasing, luând în
considerare faptul că nu societățile de
leasing au avut de suferit, ci utilizatorii.
La acest moment, nu se poate
oferi o estimare precisă privind sumele
care pot fi recuperate, datele fiind,
încă, în curs de analiză.
„Economistul cu care lucrăm analizează datele a câteva sute de mii de
camioane și acest lucru necesită timp.
Totuși, o estimare conservatoare,
bazată pe experiența noastră în alte
cazuri – și, în principal, firma noastră
se ocupă doar cu asemenea cazuri –
ar fi de 10% din prețul de achiziție sau
din ratele de leasing plătite (daune +
dobândă). Ar putea fi mai mult, dar ar
fi surprinzător ca procentul să fie mai
mic”, a precizat Dr. Alex Petrasincu.

„Discutăm de camioane achiziționate după 2003, și până în 2016.
Avem în vedere termenul de prescripție, faptul că experiența ne-a arătat
că avem documente insuficiente legate de camioanele achiziționate cu mulți
ani în urmă și, totodată, momentul
aderării României la UE”, a explicat Dr.
Alex Petrasincu.
Tot acest efort juridic este realizat
de către compania Financialright. Aceasta acoperă toate costurile legate
de avocați, economiști, taxele de
judecată și suportă toate cheltuielile
în cazul pierderii procesului.
În caz de succes, Financialright
va primi un comision de 30% din suma
brută câștigată.
Fiind vorba de un volum atât de
mare de solicitări – pentru primul val
însumează aproximativ 4.000 de companii și aproape 100.000 de camioane
– documentele nu pot fi transmise și
gestionate prin poștă. Astfel, totul este
realizat digital, prin intermediul unui
portal. Există inclusiv varianta în română.
„Nu este perfect clar care vor fi
informațiile solicitate. Noi, avocații, ne
dorim cât mai multe documente –
contracte, facturi, confirmări privind
comanda camionului, documente de
înmatriculare ale autovehiculului... Pe
de altă parte, știm că aceste informații
nu sunt disponibile întotdeauna, mai
ales pentru camioanele foarte vechi.
Informațiile minime ar fi codul de
identificare al mașinii (seria șasiului)
și documente care să dovedească
faptul că ați deținut vehiculul. Însă, cu
cât avem mai multe documente, cu
atât cresc șansele de reușită”, a arătat
Dr. Alex Petrasincu.
Deși, la prima vedere, lucrurile par
simple, acest proces va dura ani de
zile, conform estimărilor Hausfeld. Iar,
dacă, pe durata desfășurării procesului, o companie de transport va dori
să se retragă, poate face acest lucru,
însă va trebui să achite către Financialright costurile aferente până la acel
moment. Reprezentanții Hausfeld au
estimat că suma ar fi de minim 200
euro pentru fiecare camion.
În același timp, transportatorii își
pun problema dacă această acțiune în
instanță va afecta relația comercială cu
producătorii de camioane. Lista cu
firmele care solicită compensații nu este
publică, însă, bineînțeles, producătorii
de camioane vor avea acces la ea.
Financialright este finanțată, pentru acest proiect, de către Burford
Capital, companie americană listată
la Bursa din Londra și care a investit
aproximativ 2 miliarde de dolari în procese în toată lumea.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

decembrie 2017 ............................................................................................................................................
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PASTILA ISCTR

Controlul
de fond

Lansăm o rubrică nouă: PASTILA ISCTR. O rubrică în cadrul căreia
vom încerca să abordăm subiecte de interes privind controlul în
transporturi. Specialiștii ISCTR ne-au răspuns, în această lună, la
o serie de întrebări privind controlul de fond. Care sunt elementele
pe care se pune accentul? Cum trebuie să fie pregătiți
transportatorii? Ce greșeli sau abateri au fost identificate, în mod
special? La cât timp are loc, în mod normal, un astfel de control?
Iată, integral, informațiile transmise către redacția Ziua Cargo.

Î

n cadrul controalelor de fond
efectuate ta sediul operatorilor de
transport sau al celor care fac
transport în cont propriu, inspectorii
ISCTR verifică respectarea prevederilor legale în vigoare din domeniul
transporturilor rutiere. Procedurile de
control nu indică domenii pe care să
se pună accent, dar, în funcție de comportamentul întreprinderii de transport,
per ansamblu sau pe anumite domenii, se poate lua decizia să acorde un
timp mai mare anumitor verificări, cu
scopul de a stabili dacă, în domeniile
respective, întreprinderea și-a îmbunătățit comportamentul. De asemenea,
precizăm faptul că, în cazul întreprinderilor de transport care efectuează
operațiuni de transport care intră în
domeniul Regulamentului (CE) nr.
561/2006, cu modificările și completările ulterioare, o pondere mare din
timpul alocat controlului este pentru
verificarea respectării legislației sociale
din domeniul transporturilor rutiere.
Deoarece este complex, necesită utilizarea echipamentelor specifice pentru
verificarea înregistrărilor tahograf și
reprezintă domeniul în care se constată cele mai multe abateri atât la
nivel național, cât și internațional.

18

Totodată, precizăm faptul că, în cazul
întreprinderilor cu risc crescut, inspectorii au obligația să efectueze un
control cât mai riguros, prin selectarea mai multor documente, în vederea verificării respectării prevederilor
legale în vigoare și prelevarea înregistrărilor tahograf de la cât mai mulți
conducători auto și pentru perioade
mai mari.

Documente necesare
și abateri principale

Transportatorii trebuie să dețină,
la sediu, documentele necesare, astfel
încât să poată face dovada îndeplinirii
condițiilor inițiale care au stat la baza
licențierii/certificării/autorizării, după
caz, precum și respectarea celorlalte
prevederi legale în vigoare.
Principalele abateri constatate de
către ISCTR sunt cele privind nerespectarea prevederilor Regulamentului
(CE) nr. 561/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere.
La programarea controalelor efectuate la sediul întreprinderilor de trans-

port, se au în vedere prevederile art.
10, alin. (1), (3), (8) și (9) din Normele
prevăzute în Anexa 1 la OMTI nr.
995/2011, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se au în
vedere reclamațiile primite și necesitatea verificării numărului de înregistrări
tahograf stabilite conform prevederilor
art. 5, lit. a din OG nr. 37/2007 privind
stabilirea cadrului de aplicare a regulilor
privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de
înregistrare a activității acestora, cu
modificările și completările ulterioare.
Față de cele menționate mai sus, recomandăm operatorilor economici care
efectuează activități pentru care ISCTR
deține atribuții de inspecție și control
să respecte legislația în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, deoarece
acest lucru duce la întărirea mediului
de afaceri din domeniul transporturilor
rutiere, creșterea siguranței rutiere, asigurarea unor condiții normale de muncă a persoanelor din domeniul transporturilor rutiere, protecția mediului și
protejarea infrastructurii.

Articol realizat pe baza
informațiilor furnizate de ISCTR
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ANTICORUPȚIE

Contrabandă,
mită, flagrant

Trei dintre cazurile finalizate, în a doua parte a acestui an, de
către Direcția Generală Anticorupție (DGA) sunt prezentate mai
jos, pentru cititorii Ziua Cargo. Iar concluzia este una singură:
atunci când încalci legea, trebuie să fii pregătit să îi suporți
rigorile, chiar dacă suma aflată în joc nu este una mare. Mita
rămâne MITĂ, indiferent de valoarea ei, și oricând te poți afla în
situația de a fi subiectul unui flagrant.

C

urtea de Apel Timișoara a dispus, în data de 10 octombrie
2017, condamnarea a doi
agenți de poliție din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră
Timișoara – Sectorul Poliției de Frontieră Naidăș și respectiv Oravița, și a
unui lucrător vamal din cadrul Biroului
Vamal Naidăș, la pedepse definitive
de câte 6 ani închisoare în regim de
detenție, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru
altul un folos necuvenit, ca infracțiune
asimilată infracțiunilor de corupție și
contrabandă în formă agravantă.

Contrabandă
la frontieră

În fapt, în noaptea de 16-17 ianuarie 2014, un cetățean sârb a introdus
în România, prin Punctul de Trecere a
Frontierei Naidăș, o cantitate de
1.660.000 țigarete (160 baxuri), eludând controlul vamal. Cetățeanul sârb
a reușit introducerea țigaretelor în
România cu ajutorul unui agent de
poliție de frontieră și al unui lucrător
vamal, aflați, la acel moment, în serviciu, pe sensul de intrare în România.
După intrarea pe teritoriul României,
autoturismul condus de către cetățeanul sârb a fost însoțit de un alt autoturism, condus de către unul dintre
agenții de poliție de frontieră (ca antemergător), din cadrul Sectorul Poliției de
Frontieră Oravița, aflat în timpul liber,
pentru a-i asigura protecția. În localitatea Oravița, cele două autoturisme au
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fost oprite pentru control de către ofițeri
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș Severin, care au constat
săvârșirea infracțiunii, anunțând deîndată procurorul. Acesta a dispus delegarea ofițerilor de poliție judiciară din
cadrul Direcției Generale Anticorupție –
Serviciul Județean Anticorupție Caraș
Severin, să efectueze mai multe acte
de cercetare în acest dosar. Pe baza
probelor obținute, la data de 19 februarie 2015, a fost emis rechizitoriul prin
care s-a dispus trimiterea în judecată
a celor doi agenți de poliție de frontieră
și a lucrătorului vamal.

Încercări
eșuate
de compromitere
și mituire a unor
polițiști

Un alt caz a avut loc la data de 24
octombrie 2017: ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean
Anticorupție Neamț, sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul
Neamț, au prins în flagrant pe cetățeanul S.O., după ce a oferit suma de
700 lei unor agenți de poliție din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Neamț, pentru ca aceștia să anuleze
actele de constatare a unor contravenții și să-i restituie permisul de conducere.
Dosarul a fost constituit ca urmare
a denunțurilor depuse de polițiști la
Serviciul Județean Anticorupție Neamț.
În fapt, la data de 20 octombrie 2017,

cei doi polițiști au oprit pentru control
un autoturism condus de S.O., ocazie
cu care au constatat că făptuitorul nu
a perfectat actele de vânzarecumpărare în termen de 30 de zile de
la achiziția autovehiculului, faptă ce
constituie contravenție. Pentru a nu fi
sancționat, S.O. a aruncat în interiorul
autospecialei de poliție o bancnotă,
pe care a luat-o înapoi la solicitările
agenților de poliție. Aceștia i-au adus
la cunoștință că poate fi sancționat
contravențional și pentru nerespectarea indicațiilor polițistului rutier. Ulterior,
S.O. a încercat, în repetate rânduri,
atât la fața locului, cât și la sediul Postului de Poliție unde a fost condus, să
le remită agenților de poliție diferite
sume de bani și bunuri. Celui în cauză
i s-a întocmit proces verbal pentru
contravențiile constatate, i s-a aplicat
o amendă în cuantum de 1.450 lei și
măsura complementară a reținerii
permisului de conducere și a certificatului de înmatriculare, fiind emise
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Recidivist prins
în flagrant

Corupția s-a manifestat și la Giurgiu. Astfel, la data de 27 octombrie
2017, în timp ce se afla în exercitarea
atribuțiilor de serviciu, un agent de
poliție a efectuat semnal regulamentar
de oprire conducătorului unui autoturism care se deplasa pe un drum
județean. Conducătorul auto s-a îndepărtat în viteză, pe un drum lateral,
agentul de poliție fiind nevoit să execute cu pistolul din dotare două focuri
de avertisment în plan vertical, pentru
a-l determina să se oprească. La fața
locului, s-a prezentat, urgent, și șeful
subunității de poliție din care făcea

parte agentul, după care cei doi
polițiști au procedat la identificarea
celor trei persoane ocupante ale
autoturismului, stabilind faptul că
persoana care a condus autoturismul,
C.P.I., nu posedă permis de conducere, fiind întocmite documentele de
constatare ale infracțiunii flagrante de
conducerea unui vehicul fără permis
de conducere. În aceste împrejurări,
C.P.I., care mai avea o condamnare
anterioară pentru furt calificat, aflându-se în termenul de supraveghere
dispus de instanța de judecată, a promis suma de 400 lei și, ulterior, a dat
suma de 450 de lei șefului subunității
de poliție, pentru ca acesta să nu dea
curs dosarului penal. Concret, la data
de 30 octombrie, ofițerii de poliție
judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au
organizat și realizat prinderea în flagrant a cetățeanului, după ce i-a oferit,
cu titlu de mită, suma de 450 lei agentului de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Totodată, în cursul aceleiași zile, procurorul
de caz a dispus punerea în mișcare

a acțiunii penale cu privire la C.P.I.,
dispunând, totodată, și măsura preventivă a reținerii, pentru săvârșirea
infracțiunilor de conducere a unui
vehicul fără permis de conducere și
dare de mită, aflate în concurs real,
ambele fiind săvârșite în stare de
recidivă postcondamnatorie. La 31
octombrie, Tribunalul Giurgiu a dispus
măsura preventivă a arestului la
domiciliu față de inculpat. La activitatea de prindere în flagrant, s-a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu – Serviciul
Acțiuni Speciale.

Pentru prevenirea săvârșirii faptelor de corupție, Direcția Generală Anticorupție – structură specializată a
Ministerului Afacerilor Interne – recomandă tuturor cetățenilor, inclusiv
transportatorilor și celor care lucrează
în domeniul logistic, să manifeste vigilență și să ia atitudine în fața unor
astfel de cazuri, semnalându-le deîndată la linia telefonică gratuită
0800.806.806.

Articol realizat
cu sprijinul
Direcției Generale Anticorupție
PUBLICITATE

ANTICORUPȚIE

dovezi în acest sens. În data de 23
octombrie 2017, S.O. i-a contactat din
nou pe cei doi polițiști, oferindu-le o
sumă de bani în scopul menționat. Ca
urmare a acestui fapt, procurorul din
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a dispus începerea urmăririi penale față de S.O., pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în
formă continuată și a fost luată măsura
preventivă a reținerii pe o durată de
24 de ore.

FLOTE

FORD TRUCKS
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O nouă livrare, de
10 vehicule municipale

La patru luni de la intrarea pe piața vehiculelor municipale din
România, Ford Trucks livrează o nouă serie de 10 autogunoiere
compactoare, către MUD Recycling.

P

asiunea pentru inovație este
o tradiție pentru Ford Trucks,
iar, prin gama de Vehicule
Specializate, o multitudine de caracteristici tehnologice de ultimă generație devin partenerii de drum ai operatorilor din domeniul salubrității.
Echipată cu noul motor Ford
Ecotorq, garant al eficienței consumului de combustibil, gama de Vehicule
Specializate Ford Trucks oferă unele
dintre cele mai reduse costuri de operare. De asemenea, caracteristicile
inovatoare ale vehiculelor municipale
Ford Trucks asigură performanța serviciilor, precum și confortul și siguranța
utilizatorilor.
Până în prezent, Ford Trucks a
livrat deja un număr important de ve-

hicule către 6 mari companii din
domeniul salubrității.

Un frumos început

„Suntem încântați de această
livrare de 10 vehicule comerciale Ford
Trucks către MUD Recycling, livrare
care demonstrează competitivitatea
produselor noastre și poziționează
Ford Trucks ca lider pe piața vehiculelor municipale, cu mai mult de 35
de vehicule comerciale livrate în ultimele 3 luni”, declară Stefano Albarosa,
CEO Cefin Trucks, unic importator și
distribuitor al Ford Trucks în România.
„Ne păstrăm angajamentul de a asigura operatorilor de vehicule municipale
produse concepute special pentru a le

satisface și depăși exigențele și de a
aduce, astfel, o reală valoare adăugată
serviciilor lor, prin puterea vehiculelor
Ford Trucks, prin consumul și costurile
de întreținere și operare fără concurent
și, nu în ultimul rând, prin prețul competitiv”, mai subliniază Stefano Albarosa.
„Ne bucurăm pentru intrarea pe
piața din România a Ford Trucks –
pentru noi, aceste vehicule s-au dovedit a fi combinația perfectă între caracteristicile tehnologice și eficiența din
punct de vedere al costurilor. Tocmai
de aceea, am achiziționat, în prezent,
10 autogunoiere compactoare Ford
Trucks și putem spune că suntem doar
la începutul acestui parteneriat”,
declară Bogdan Horia Hodoroagă,
administrator MUD Recycling.

............................................................................................................................................ decembrie 2017

Echipări
optime

FLOTE

Compactorul de 15 mc este montat pe un autoșasiu Ford Trucks, cu
masa maximă autorizata de 18 t, echipat cu un motor Ford Ecotorq de 9
litri, capabil să dezvolte o putere maximă de 330 CP, și cu transmisie manuală cu 8+1 trepte.
Asemenea întregii game de vehicule comerciale rutiere Ford Trucks,
acesta este dotat cu sistem de frânare
cu discuri și cu frână de motor. Noua
tehnologie include o forță de frânare
suplimentară de până la 340 kW, la
nivelul motorului.
În plus, vehiculele sunt echipate cu
Programul Electronic de Stabilitate
(ESP), care permite virarea în condiții
de siguranță, cu sistemul avansat de
frânare de urgență AEBS, asistență
la frânare pentru cazurile în care vehiculul se apropie de un alt vehicul care
circulă în același sens, și LDWS, care
semnalizează acustic schimbările
involuntare ale benzii de circulație.
Cabina șasiului Ford Trucks este
dotată standard cu opțiuni care asigură confortul șoferului și ușurința în utilizare: aer condiționat, senzor ploaie,
senzor faruri, cruise control, radio CD.
Vehiculele Ford Trucks sunt livrate
cu sistem GPS și un abonament inclus

de Fleet Management, pentru 24 luni,
asigurat de Viasat. Această soluție
profesională de monitorizare permite
proprietarului să aibă la îndemână
toate informațiile tehnice și operaționale legate de vehicul (kilometraj,
consum, poziție, eficiență stil condus)
și funcționează perfect integrat în orice
sistem ERP de companie, sau ca
furnizor independent de informații.

Un partener
de nădejde

Reamintim faptul că firma Cefin
Trucks activează de peste 20 de ani
în domeniul auto, ca furnizor de servicii și produse pentru profesioniștii
din lumea transporturilor. În prezent
Cefin Trucks își derulează activitatea
prin trei divizii: Ford Trucks, Divizia de
Camioane Rulate și Service.
Cefin Trucks este unicul importator
și distribuitor în România al Ford
Trucks – unul dintre cei mai mari con-

structori de camioane la nivel mondial.
Rețeaua de distribuție și asistență
tehnică Ford Trucks este prezentă în
orașele București, Constanța, Craiova,
Timișoara, Arad, Deva și Brașov, urmând ca, până la finalul anului, acoperirea teritorială să fie extinsă pentru
toate zonele țării.
Activitatea Diviziei Camioane Rulate Cefin Trucks integrează servicii
de achiziții și vânzare de camioane și
semiremorci rulate aparținând tuturor
mărcilor. De asemenea, oferă consultanță în finanțarea achiziției, beneficiind de parteneriate de tradiție cu
societățile de leasing din România.
Nu în ultimul rând, Cefin Trucks
include și cel mai mare service de
camioane din România și unul dintre
cele mai importante din Europa Centrală și de Est. Acesta oferă servicii
complexe de reparații mecanice, electrice, de tinichigerie și vopsitorie, pentru toate tipurile de vehicule comerciale și semiremorci.
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DR IV E- TES T

Zi lele
perfor manței
MERCEDES-BENZ AROCS

Tehnologia implementată în camioanele destinate aplicațiilor
off-road face ca orice provocare să poată fi depășită. Știm asta cu
toții! Însă siguranța, eficiența, ușurința în exploatare și, mai ales,
controlul... sunt, astăzi, fantastice.

S

unt rare momentele în care ai
șansa să vezi utilizate la maximum capacitățile camioanelor off-road, iar „Zilele performanței”, eveniment organizat de Mercedes-Benz
pentru gama de camioane destinate
construcțiilor, au reprezentat o demonstrație de forță.
Evenimentul a reprezentat o reamintire a calităților Arocs și o trecere în
revistă a noilor soluții implementate de
Daimler pentru sectorul construcțiilor.
Sesiunile de drive-test on-road și
off-road au demonstrat încă o dată
precizia cu care autovehiculele se
adaptează la condițiile drumului. În
special provocările din zona off-road
s-au remarcat prin ușurința și siguranța resimțite de șofer, chiar și în fața
celor mai dificile obstacole.
Merită remarcat sistemul HAD
(Hydraulic Auxiliary Drive) ce asigură
tracțiune pentru roțile din față, în caz
de nevoie.
Șoferul activează HAD prin apăsarea unui buton și depășește porțiu-
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nea dificilă, aspect evidențiat foarte
bine în timpul testului. Avantajele acționării hidraulice sunt greutatea adăugată relativ scăzută, consumul de
combustibil redus și emisiile și, totodată, o mare versatilitate în configurarea vehiculului.
Arocs HAD are abilități off-road
remarcabile, fiind mai ușor decât un
model cu tracțiune integrală, iar sistemul HAD are o durată lungă de
viață.
Un alt sistem pe care am putut să
îl testăm este TRC (Turbo Retarder
Cluch). Lansat, inițial, pe gama destinată transporturilor grele (gama SLT),
sistemul combină un ambreiaj de
pornire hidraulică și un retarder într-o
singură componentă. Controlul pus,
astfel, la dispoziția șoferului este perfect. O dată activat TRC, doar prin acționarea pedalei de accelerație, șoferul
poate aborda cele mai dificile rampe,
la viteze oricât de mici și fără riscul
de a uza ambreiajul (sistemul nu are
uzură).

Îmi amintesc, cu mulți ani în urmă,
că reprezentantul unuia dintre cei mai
importanți producători de retardere
afirma că aceste dispozitive mai au
încă multe de spus în industria transporturilor. Avea dreptate! Și asta se
întâmpla în contextul în care producătorii dezvoltau frâne de motor tot
mai puternice, recomandând renunțarea la retarder pentru tot mai multe
aplicații. TRC este un sistem ingenios,
prin care funcția de încetinire este
completată cu cea de demaraj. Lipsa
uzurii, puterea mare dezvoltată și controlul extraordinar oferit șoferului recomandă TRC pentru aplicațiile cele
mai solicitante.

Configurații pentru
orice aplicație

La patru ani după lansare, Arocs
este produs într-o gamă largă de configurații – 4x2 și 4x4, cu trei axe – 6x2,
6x4 și 6x6 și versiuni cu patru axe –
8x2, 8x4, 8x6 și 8x8. În funcție de
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proiectat pentru o cât mai bună
robustețe, pentru a face față aplicațiilor
dificile.

Arocs SLT și
Actros SLT pentru
transporturi
agabaritice

Pentru cele mai grele aplicații, au
fost realizate modelele Arocs SLT și
Actros SLT, tractoare cu trei, patru sau
cinci punți, ce pot tracta vehicule cu
masă totală de până la 250 t. Tracțiu-

nea poate fi pe două punți sau integrală,
puterea motorului poate ajunge la un
maxim de 625 CP și 3.000 Nm, iar
transmisia este Mercedes PowerShift,
cu 16 trepte de viteză.
Modelele SLT sunt dotate cu
sistemul TRC (Turbo Retarder Cluch).
Arocs SLT are la bază modelul
Arocs Grounder și este disponibil cu
cabină BigSpace, precum și cu cabină
StreamSpace, având o lățime de
2,3 m. Actros SLT este disponibil cu
cabinele GigaSpace și BigSpace, cu
o lățime de 2,5 m.
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DRIVE-TEST

aplicație, se poate opta pentru suspensii pneumatice sau pe arcuri, numeroase ampatamente, cabine și
motoare, trei sisteme de tracțiune integrală, platforme, basculante, șasiu
destinat mixerelor pentru beton și vehicule cu destinație specială.
Pentru o mai facilă configurare,
Arocs a fost proiectat în două variante
principale – Arocs Loader, pentru o
masă proprie cât mai scăzută și,
implicit, creșterea capacității de transport (cap tractor sau autoșasiu pentru
mixer de beton), și Arocs Grounder,
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DRIVE-TEST
Noi opțiuni

Arocs oferă noi opțiuni în zona
suspensiei și a motorizării. Sistemul
de direcție Servotwin, acționat electric,
este, acum, disponibil și pentru configurația cu patru axe Arocs 8x4.
Sistemul hidraulic auxiliar pentru
pornire în situații dificile HAD (Hydraulic Auxiliary Drive) poate fi utilizat și
pe configurațiile de cap tractor cu ampatament de 3.300 mm.
Pentru aplicațiile în care șoferii se
întâlnesc cu situații în care trebuie să
manevreze camionul la viteze mici,
se poate opta pentru sistemul TRC,
disponibil, acum, pentru Arocs varianta
clasică.
Începând cu aprilie 2018, un nou
pachet hidraulic va fi disponibil din
fabrică pentru capetele tractor Arocs
4x2 și Arocs 4x4. Sistemul hidraulic
este configurat mono sau dublu circuit,
în funcție de utilizare.
Din punct de vedere al siguranței,
amintim noul sistem de monitorizare
a presiunii anvelopelor, care afișează
presiunea exactă necesară, în funcție
de temperatura exterioară. În plus, în

configurația cu două și trei axe, Arocs
poate fi echipat opțional cu Active
Brake Assist 4, sistem ce asigură inclusiv detecția pietonilor.
Pentru vehiculele de construcții
care sunt utilizate în principal în transportul pe șosea, a fost dezvoltat un
cap tractor Actros 4x2 LS. Ținta este
transportul vrac, cu o greutate totală
a vehiculului de până la 44 tone. Autovehiculul are o gardă la sol cu șase
centimetri mai mare și cântărește cu
până la 150 kg mai puțin decât un
Arocs echivalent 4x2. Camionul poate
fi echipat cu motoare OM 470 și
OM 471, în toate variantele de putere.

Soluții FleetBoard

Logistica activității, managementul
vehiculului și managementul timpului
sunt principalele aspecte în care
FleetBoard aduce plusvaloare, prin
diferite aplicații.
Opțiunea de înregistrare a tipului
de operațiune și afișarea timpului petrecut în staționare, cu motorul pornit,
sunt deosebit de interesante pentru
transportul în construcții, astfel putând

4 motoare, 18 puteri

Există o gamă largă de motoare ce pot echipa autovehiculele Mercedes-Benz
destinate sectorului de construcții. Astfel, sunt disponibile motoare cu șase
cilindri de 7,7, 10,7, 12,8, respectiv 15,6 l. Cele 18 opțiuni de putere acoperă,
cu pași mici, intervalul ce pornește de la 238 CP și ajunge la un maxim de
625 CP, iar cuplul maxim este cuprins între 1.000 Nm și 3.000 Nm.
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fi determinat consumul exact de combustibil în timpul staționării și în mișcare. Poziția și rutele sunt înregistrate
în mod continuu, fiind evidențiate momentele în care sunt activate PTO-urile și când motorul este pornit sau oprit.
„Geofencing” oferă informații despre poziția și starea vehiculului, cu
notificări automate atunci când vehiculul părăsește sau intră în fabrici
sau pe șantiere. Întrucât șantierele și
punctele de descărcare nu au, în general, adrese poștale, sistemul de navigație este capabil să funcționeze pe
baza coordonatelor geografice.
Mercedes-Benz Uptime este, de
asemenea, disponibil pentru Arocs,
riscul defecțiunilor neprevăzute fiind,
astfel, evitat.
Uptime verifică încontinuu sistemele vehiculului, pe baza informațiilor
înregistrate de senzori, inclusiv starea
de uzură a pieselor și a fluidelor, cum
ar fi AdBlue.
Datele sunt analizate în timp real
și, în caz de nevoie, sunt transmise
către service, împreună cu recomandări privind intervențiile ce trebuie
realizate. În cazul unui risc iminent de
defectare, transportatorul este contactat și se realizează o programare la
cel mai convenabil service, în funcție
de poziția și traseul camionului.

Radu BORCESCU
Wörth, Germania

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Noua generație Scania,
dedicată transpor tului
urban sustenabil
P r o d u c ă t o r u l n o r d ic a s c o s p e p ia ț ă u n n o u p a c h e t d e s o l u ț ii
p ent r u un tr anspo r t urb an suste na bi l, p r ec um ve hic ul el e de
d i s t r i b u ț i e m a r f ă , a u t o s p e c i a l e l e p e n t r u st i n g e r e a i n c e n d i i l o r
și veh ic ul el e d e salva r e, î n co nfo r mi tate c u f il osofi a Scan ia:
„ a ic i ș i a c u m ” .

Alexander
Vlaskamp,
Vicepreședinte
Senior
Scania Trucks:

„Scania a luat o decizie
strategică, pentru a
adăuga noi servicii și o
gamă de noi produse
foarte versatile, atât pe
partea de motoare, cât și
de cabine. Capacitatea
operatorilor și a
beneficiarilor de servicii
de transport de a
personaliza o soluție
sustenabilă, în dialog cu
Scania, atinge noi
niveluri, indiferent de
tipul de aplicație în
mediul urban sau de
provocările cu care se
confruntă aceștia.
Sustenabilitatea este
problema cheie în toate
orașele lume.”
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cania a intrat, acum, în cea
de-a treia etapă de lansare a
noii generații de camioane
pentru piețele europene. Accentul se
pune pe aplicațiile din mediul urban,
folosite în operațiunile de distribuție
și transport în orașe, între orașe și în
jurul acestora, precum și pe vehiculele
de colectare a deșeurilor, vehiculele
de urgență și municipale. Mobilitatea
urbană este crucială pentru a permite
orașelor moderne să funcționeze eficient, să fie atractive și sustenabile.

Caracteristicile
principale ale noii
generații

Vehiculele comerciale din această
generație proaspăt „lansată la apă” vin
echipate cu propulsoare puternice, pe
gaz, de 9 și 13 l cilindree, pentru o
gamă largă de aplicații. O nouă gamă
de motoare, cu o cilindree de 7 litri,
promite un consum mai mic de
combustibil, precum și o capacitate
crescută de transport. Și nivelul de
confort al șoferului a fost îmbunătățit,

fiind disponibilă o nouă cabină pentru
seria L, aceasta fiind creată special
pentru mediul urban, dar și o nouă cabină destinată echipajelor, CrewCab,
pe numele ei, ce oferă o siguranță
semnificativ mai mare.
„În calitatea noastră de lideri în
transportul sustenabil, punctul nostru
de pornire este clientul ce trebuie să
facă față provocărilor precum aglomerația, siguranța în trafic, grija pentru
mediu și economia globală, oferind,
în același timp, condiții atractive de
muncă. Introducând mai multe produse și servicii, putem prezenta o ofertă
mult mai personalizată, sustenabilă și
eficientă din punct de vedere al costurilor decât alți producători, pentru a
îndeplini cerințele fiecărui client”, spune Alexander Vlaskamp, Vicepreședinte Senior Scania Trucks.

Soluții urbane

Cea de-a treia mare etapă europeană a lansării noii generații de camioane Scania se concentrează pe
soluții urbane, pentru acele aplicații

LANSARE

S

Cabina „de lux” Scania CrewCab, destinată echipelor
mai mari de lucru.

ce operează mai ales în orașe și zonele adiacente. Noile motoare, noile
cabine și opțiunile diversificate permit
Scania să își consolideze poziția de
lider în soluții sustenabile. Soluțiile de
transport urban cuprind totul, de la
distribuția de mărfuri și colectarea deșeurilor, la sisteme avansate de logistică cu accent pus pe sustenabilitate
și eficiență. Metropolele cu mulți locuitori în spații mici sunt avantajate din
perspectiva distanțelor: provocarea
este că mulți participanți la trafic trebuie să împartă același spațiu fără a
intra în conflict unii cu alții. Scania
continuă să fie lider, oferind soluții sustenabile din toate perspectivele, îndeplinind, în mod firesc, provocările
uzuale cu care se confruntă transportul urban, precum profitabilitatea, nivelul de zgomot, aspectele legate de
mediu și aglomerația. Introducerea
noii serii de camioane Scania extinde,
în mod semnificativ, oferta din zona
urbană.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Noul motor diesel de 7 litri (stânga) și cel pe gaz (LNG) de 13 l (dreapta).
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Urban Lab 2,
premiat pentru
lanțul cinematic

TROFEU

RENAULT TRUCKS

Renault Trucks a primit „Low Emissions Driveline Award” („Premiul
pentru Lanț Cinematic cu Emisii Reduse”), pentru vehiculul său
laborator destinat activității de distribuție, Urban Lab 2. Acest
premiu, acordat de către LUTB Transport & Mobility Systems și
PFA Automotive Industry and Mobilities, ca parte a Solutrans
Innovation Awards (Premiile pentru Inovație Solutrans), i-a fost
înmânat producătorului la Camera de Comerț și Industrie Lyon, în
luna noiembrie.

L

a sfârșitul lunii noiembrie 2017,
la Camera de Comerț și Industrie Lyon, Renault Trucks a
primit Premiul pentru Lanț Cinematic
cu Emisii Reduse, pentru vehiculul
său laborator destinat activității de distribuție, Urban Lab 2.
Trofeul, acordat în cadrul Premiilor
pentru Inovație Solutrans 2017, este
oferit de LUTB Transport & Mobility Systems și PFA Automotive Industry and
Mobilities și recunoaște progresul semnificativ sau inovația la nivelul lanțului
cinematic al vehiculelor de transport.
Primind acest trofeu, François
Savoye, Energy Efficiency Strategy
Director la Renault Trucks, le-a reamintit celor prezenți că producătorul
cu siglă în formă de diamant si-a concentrat cele mai multe eforturi de
cercetare-dezvoltare pe reducerea
emisiilor poluante. „Combustibilul diesel asigură, acum, un răspuns eficient
necesităților sectorului de transport
rutier. Urban Lab 2 demonstrează potențialul neexplorat care încă există,
în special în domeniul hibridizării”.

sumul de combustibil. În plus, sistemul
micro-hibrid recuperează energia
„liberă”, cum ar fi cea generată la ridicarea piciorului de pe pedală sau în
timpul frânării, prin intermediul unui
dispozitiv electric reversibil, de înaltă
putere (48 V). Această energie poate
fi utilizată pentru alimentarea acceso-

riilor electrice ale vehiculului sau pentru reducerea forței mecanice solicitate
de către motorul termic. Renault
Trucks lucrează, de asemenea, împreună cu INSA Lyon, pentru a reduce
fricțiunea în partea frontală a motorului, pentru a optimiza eficiența generală a sistemului micro-hibrid.

Sistem micro-hibrid

Urban Lab 2, proiectat pe baza
unui vehicul Renault Trucks D WIDE
Euro 6, de 19 t, are în vedere sectorul
de distribuție urbană și regională. Inovațiile premiate în cadrul Solutrans
privesc un sistem care combină tehnologia Stop&Start cu cea a microhibrizilor, dezvoltat în colaborare cu
Valeo. Sistemul Stop&Start întrerupe
motorul atunci când vehiculul se
oprește, de exemplu la lumina roșie
a semaforului, reducând, astfel, con-
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Cam(p)ionul inovației

TROFEU

În plus față de hibridizarea motoarelor, Urban Lab 2 combină tehnologii
inovative asociate cu aerodinamica,
performanța anvelopelor și interfață
de comunicație între vehicul și infrastructură, cu scopul reducerii consumului de combustibil cu 13%. Obiectivul primordial este de a oferi inovații
accesibile până în anul 2020 pe patru
zone cheie: aerodinamica, lanțul cinematic, conectivitatea și anvelopele.
Pentru a reduce coeficientul de
frecare al Urban Lab 2 – și, deci, și
consumul de combustibil – inginerii
au lucrat asupra fluxului de aer de-a
lungul vehiculului. Lamberet și Renault
Trucks au adaptat cabina, șasiul și
caroseria frigorifică, în funcție de recomandările specialiștilor în aerodinamică, îndeplinind, în același timp, cerințele legale și operaționale care
vizează transportul sub temperatură
controlată.
Urban Lab 2 dispune de tehnologie pentru a sprijini șoferii în timpul
conducerii, prin conectarea vehiculului
cu infrastructura. Lucrând împreună
cu compania BeNomad, inginerii au
dezvoltat un software special de navigație capabil să ofere o astfel de conectivitate.
Nu în ultimul rând, deja partener
în cadrul proiectelor Optifuel Lab 1 și
2, Michelin lucrează din nou împreună

cu Renault Trucks, pentru a dezvolta
anvelope pentru economia de energie,
special proiectate pentru vehiculele
de distribuție.
Pentru aceasta, Michelin a mobilizat o gamă largă de tehnologii, în
special cea denumită Infini-Coil, pentru
a garanta anduranța anvelopelor și
siguranța. În primul rând, profilul autogenerant asigură o tracțiune durabilă
de-a lungul vieții anvelopei și, în al
doilea rând, silica utilizată ca agent
de ranforsare în cadrul profilului îmbunătățește compromisul între longevitate și rezistență la rulare.

Camionul dispune de o tehnologie
dezvoltată împreună cu șase parteneri, și anume Valeo, Lamberet,
Michelin, BeNomad, INSA Lyon
(LamCoS) and IFSTTAR (LICIT).
Urban Lab 2 este rezultatul proiectului
EDIT (Efficient Distribution Truck),
finanțat de către Fondul Inter-Ministerial Unic, la care participă Regiunea
Auvergne Rhône-Alpes, autoritățile
metropolitane din Lyon, consiliul departamental Ain și FEDER.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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P i o n i e r i p e c al e a
sigur anței

PREZENTARE

VOLVO TRUCKS

Si gur anț a este u na di ntr e va lo ri le d e baz ă ale Vo lvo Tr ucks, ce l mai
p u t e r n ic a n g a ja m e n t a l c o n s t r u c t o r u lu i s u e d e z , în c ă d e l a î n c e p u t u r i le
s a l e , d i n 1 9 2 7 . A n g a j a m e n t u l î n se a m n ă a c ț i u n e – n i c i o s c u z ă , n i c i o
d is c u ț i e . E s t e o p r o m i s iu n e c a r e t r e b u ie r e s p e c t a t ă , p r i n a c ț i u n e
su sț in ut ă. Ast fel , Vol vo dez vo lt ă, î n mod co nt inu u, p r odu se și si ste me
c ar e pr evin p r odu cer e a acc id ent el or și ca r e r ed uc co nseci nț el e, î n caz ul
î n ca r e se p r od uce , to tuși , un a st fe l de even imen t ned or it .

S

tatisticile arată că, în fiecare zi,
își pierd viața în trafic 3.400
de persoane, echivalentul a
zece prăbușiri de avioane pe zi. Ceea
ce înseamnă că peste 1,2 milioane
de persoane pe an își pierd viața pe
șosea, la nivel mondial. Dacă zece
avioane s-ar prăbuși în fiecare zi, toate
aparatele de zbor ar fi consemnate la
sol imediat, până când cauza ar fi
remediată. Atunci, de ce acceptăm
asta în trafic?
Volvo Trucks nu acceptă această
stare de fapt, ci, așa cum am subliniat,
se implică activ în limitarea numărului
de accidente.

Elemente de bază

Fiecare drum începe cu primul
pas. Iar, pentru a fi capabil să găsești
soluții, este nevoie să înțelegi problema. Astfel, se pornește de la ideea că
este nevoie de câteva elemente de
bază, pentru a fi capabili să folosiți un
vehicul: vizibilitatea, direcția și oprirea.
În studiul vizibilității, se porneste,
așa cum este logic, de la limitările
ochiului uman. Câmpul principal vizual
orizontal, privind înainte, este cuprins
între 10 și 60 de grade. Aici putem recunoaște detalii și simboluri. Apoi,
câmpul vizual secundar este de apro-

ximativ 60 de grade stânga și 60 de
grade dreapta. Aici putem recunoaște
lucruri simple și obiecte în mișcare.
Lărgimea câmpului vizual depinde de
mulți factori, de exemplu de condițiile
de iluminare, de nivelul de stres și de
somnolență. În plus, la viteze mari,
câmpul vizual se îngustează. Deci,
pentru a vedea corespunzător atunci
când conduci, trebuie să miști ochii și
capul în mod constant și să răsucești
gâtul. Niciodată nu poți vedea totul în
același timp. Pentru a evita un accident, șoferul trebuie să privească în
direcția potrivită la momentul potrivit,
să înțeleagă situația și să ia măsurile
corecte. Acest lucru poate fi dificil,
atunci când mai multe lucruri se întâmplă în același timp în jurul vehiculului.
Iar aici apare necesitatea asistenței. „Ochii electronici” văd întotdeauna
în toate direcțiile în jurul vehiculului și
sunt mereu pregătiți să acționeze corect. Astfel, în activitatea sa de cercetare și de dezvoltare a produselor, Volvo
dezvoltă sisteme care vor sprijini șoferul
atunci când are nevoie de ajutor. Unele
dintre ele sunt deja disponibile, altele
sunt în curs de dezvoltare și testare.

Nu confort,
ci siguranță

Astfel, exstă „ochi” suplimentari,
radar și camere, care îl ajută pe șofer
să păstreze o distanță sigură față de
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Protecția celor
„neajutorați”

În traficul dens din orașe, o înălțime redusă a cabinei este benefică
pentru un câmp vizual direct apropiat.
În acest context, Volvo Trucks reco-

mandă alegerea unei înălțimi mai
reduse a șasiului, sau chiar selectarea
unui vehicul cu podea joasă și grad
înalt de vizibilitate, cum ar fi Volvo FE
Low Entry Cab.
O suprafață vitrată suplimentară
la nivelul ușii îmbunătățește vizibilitatea apropiată pe partea pasagerului.
Pe anumite modele, Volvo oferă, de
asemenea, o fereastră suplimentară
în spatele pilonului B.
Sistemele de camere îmbunătățesc, de asemenea, vizibilitatea apropiată, iar vehiculele pot fi echipate cu
mai multe camere diferite. În special
colțul frontal al pasagerului reprezintă
o provocare deosebită, din punctul de
vedere al vizibilității. Aici, putem avea
o cameră de colț care se activează
automat la viteze reduse și la acționarea semnalizatorului de schimbare a
direcției. Majoritatea camioanelor sunt
echipate și cu o cameră posterioară
care pornește automat în marșarier. O
altă tehnologie disponibilă este cea de
„ochi de pasăre”, o imagine combinată
provenind de la mai multe camere.

Sistemele viitorului

După cum am precizat, în prezent,
Volvo este în curs de a elabora un
sistem avansat care ajută șoferul, la

viteză redusă, să evite coliziunea cu
alți participanți la trafic, în jurul vehiculului. De exemplu, dacă este cineva
în fața vehiculului, la pornire, sau pe
laterala vehiculului, la viraj.
Sistemul reacționează mai rapid
decât ființele umane. „Ochii” săi sunt
deschiși tot timpul, avertizează șoferul
și, dacă este necesar, frânează în mod
activ. În plus, sistemele de siguranță
activă funcționează și noaptea sau în
cazul neatenției șoferului.
Sistemul se află în faza de testare
a prototipului și va mai trece timp până
când va fi introdus pe piață. Partea
ușoară este ca acesta să reacționeze
când ar trebui, mult mai dificil find,
însă, să îl împiedici să reacționeze în
toate celelalte situații din trafic, când
nu există riscul unei coliziuni.
Alte posibilități viitoare includ sistemele care cooperează, care permit
comunicarea dintre vehicule, cu utilizatorii drumurilor și cu infrastructura.
Totuși, pentru a fi eficientă, majoritatea
vehiculelor trebuie să fie echipată cu
această tehnologie, ceea ce va mai
dura câțiva ani.
Pentru a dezvolta soluții de siguranță precum sistemul de avertizare
coliziune sau frâna de urgență, punctul
de plecare este, întotdeauna, viața
reală. Prin intermediul propriei echipe
de cercetare a accidentelor, care a
fost fondată în 1969, Volvo Trucks a
construit o bază de date unică și
cuprinzătoare în privința modului de
producere a accientelor în care sunt
implicate camioane. Dar despre aceste aspecte vă vom povesti într-unul
dintre numerele următoare.
Pentru a continua îmbunătățirea
siguranței rutiere, viziunea Volvo
Trucks este că, desigur, colaborarea
este cheia. Avem nevoie de toate piesele acestui puzzle, ceea ce înseamnă
politici și reglementări, educație și conștientizare, cercetare și cooperare,
alături de tehnologia vehiculelor.

PREZENTARE

alte vehicule și chiar frânează dacă
este necesar (AEBS). Alte exemple
ar fi sistemul care susține și avertizează șoferul, pentru a se menține pe
banda de circulație (LDWS), senzorii
care detectează riscul de instabilitate
și răsturnare, care susțin ajustarea
vitezei în curbă sau pe o ieșire de pe
autostradă (ESC) și radarul care ajută
la detectarea oricărui vehicul din spatele camionului și emite o avertizare
(LCS). Toate acestea sunt destinate
nu confortului șoferului, preluându-i
sarcinile, ci evitării producerii accidentelor.
Aceste sisteme ajută mai ales la
viteze mari, un următor pas fiind dezvoltarea unor sisteme de suport în
situații complexe de trafic dens, la
viteze mici, printre care se numără și
un sistem care ține sub supraveghere
pietonii și bicicliștii, mai ales în contextul în care numărul accidentelor în
care sunt implicați aceștia este, în
ultimii ani, în creștere.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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T ES L A SE M I

„Star Trek
E n ter p ri se ” . . . pe ș ose a
În luna noiembrie, compania americană de tehnologie pentru
transporturi și domeniul energetic Tesla, prin divizia sa de
autovehicule, Tesla Motors, a realizat, la Los Angeles,
prezentarea, în premieră mondială, a camionului său în întregime
electric, care poartă denumirea de Semi. Este de așteptat să
vedem acest vehicul pe șoselele americane în 2019, compania
anunțând că este în lucru și o adaptare pentru piața europeană.

C

onform declarațiilor lui Elon
Musk, CEO, director general
și arhitect-șef la Tesla, modelul Semi va oferi o experiență de
conducere mult mai bună, un grad de
securitate crescut și o reducere substanțială a costurilor de operare.

Performanțe fără
precedent

Fără trailer, Tesla Semi poate ajunge de la 0 la 60 de mile pe oră (aproximativ 100 km/h) în cinci secunde,
comparativ cu 15 secunde, necesare
unui camion diesel convențional. Aceeași viteză, de 0-100 km/h, este atinsă
în 20 de secunde, în cazul unei încărcături de 36 t, o sarcină care îi ia unui
camion diesel convențional aproximativ un minut. Important și, totodată,
interesant pentru șoferii de camion,
dar și pentru ceilalți participanți la
trafic, este faptul că vehiculul poate
urca o rampă cu un gradient de 5%
cu o viteză constantă de aproximativ
104 km/h, comparativ cu un 72 km/h
chinuit obținut de un camion obișnuit.
Tesla Semi nu necesită nicio
schimbare manuală a treptei de viteză
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sau ambreiere pentru accelerare sau
decelerare, iar sistemul de frânare
regenerativ recuperează 98% din
energia cinetică pentru a o stoca în
baterii, ceea ce înseamnă, practic, o
„viață fără de moarte” a frânelor.
În general, Semi este mai reactiv,
acoperă o distanță mai mare decât
un camion diesel în aceeași perioadă
de timp și se integrează mai sigur în
trafic.

La „manșa navei
cosmice”...

Spre deosebire de cea a altor camioane, cabina modelului Semi este
proiectată, la propriu, în jurul șoferului,
cu trepte neobstrucționate, pentru o
urcare și o coborâre mai ușoare, suficient loc pentru a sta în picioare, oricât

de înalt ar fi șoferul și o poziție centrată
a postului de conducere, pentru un
grad optim de vizibilitate.
Două display-uri touchscreen, poziționate simetric de ambele părți ale
șoferului oferă un acces facil la sistemul de navigație, la cel de monitorizare a unghiurilor moarte și pentru
înregistrarea datelor electronice. Sisteme de conectivitate încorporate se
integrează direct cu sistemul de management al flotelor, pentru a sprijini
rutarea și programările, precum și
monitorizarea de la distanță. Camioanele diesel curente necesită mai multe
dispozitive aparținând unei terțe părți
pentru o funcționalitate similară.
Mega-încărcătoarele, o nouă soluție de încărcare DC de mare viteză,
vor adăugat o autonomie de aproape
650 km acestui camion, în numai 30

Comenzi în creștere

Până acum, și-au manifestat interesul față de Tesla Semi, cu comenzi
substanțiale, mai multe companii din SUA și Canada, printre care se numără
Walmart, Loblaws (în total 40 de unități), JK Moving Services (4 unități Semi +
5 sleeper, atunci când se vor deschide comenzile), DHL (10 unități), AnheuserBusch – producătorul berii Budweiser (40 de unități) și Sysco (50 de unități). În
plus, o companie italiană, Fercam, dorește să aducă un exemplar și în Europa.
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de minute, și vor putea fi instalate la
punctele de plecare și sosire, precum
și de-a lungul rutelor circulate, permițând încărcarea bateriilor în timpul
încărcării, descărcării sau pauzelor
șoferului.

Siguranță înaltă

Arhitectura integral electrică a
modelului Tesla Semi este proiectată
să răspundă unui standard de siguranță mai înalt decât al oricărui camion
de tonaj greu de pe piață, cu un sistem
ranforsat care-l protejează în caz de
impact și îi conferă un centru de greutate excepțional de jos.
Parbrizul este realizat din sticlă
rezistentă la impact, iar tendința de
forfecare este prevenită datorită senzorilor de la bord, care detectează
instabilitatea și reacționează cu cuplu
pozitiv sau negativ asupra fiecărei roți,
acționând independent fiecare frână
în parte. Camerele de luat vederi de
tip „surround” sprijină detectarea
obiectelor și minimizează unghiurile
moarte, alertând, automat, șoferul în
legătură cu orice potențiale pericole
sau obstacole.
În cadrul unui sistem auto-pilot îmbunătățit (Enhanced Autopilot), Tesla
Semi oferă frânare automată de urgență, sistem de menținere a benzii
de circulație, sistem de avertizare în
cazul părăsirii acesteia și sistem de
înregistrare a evenimentelor.
De asemenea, Semi poate călători
în convoi, în cadrul căruia unul sau

Fișă tehnică:

Tesla Semi
Accelerație 0-100 km/h cu 36 t încărcătură: 20 secunde
Viteză la 5% rampă: 104 km/h
Autonomie: 480 sau 804 km
Lanț cinematic: 4 motoare independente la nivelul axelor spate
Consum energetic: sub 2 kWh/milă
Preț anunțat de producător – varianta de 480 km: 150.000 USD
Preț anunțat de producător – varianta de 804 km: 180.000 USD
Rezervare de bază: 20.000 USD

două camioane de acest fel pot urmări
un camion lider Semi.

Fiabilitate și costuri
de operare

Cu mult mai puține componente mobile decât în cadrul unui camion diesel
– fără motor, transmisie, sistem de posttratare a gazelor sau diferențiale – Tesla
Semi necesită mult mai puține operațiuni
de întreținere. Bateria sa este similară
în compoziție cu cele ale produselor
Tesla destinate domeniului energetic și
este proiectată să suporte cicluri de
încărcări repetate pentru peste 1,6 milioane km, iar motoarele electrice sunt
„moștenitoarele” celor utilizate de Tesla
pe Modelul 3, care și-au dovedit calitățile
parcurgând peste 1,5 milioane de km,
în condiții solicitante.
Proiectanții modelului spun că
avantajele imediate legate de costuri
provin din economiile energetice: complet încărcat, Tesla Semi consumă mai

puțin de 2 kWh de energie per milă
(1,6 km) și are o autonomie de aproximativ 800 km la viteză de autostradă. În combinație cu prețul energiei
electrice din SUA, relativ redus și stabil
– în medie 0,12 USD/kWh, care poate
scădea la aproape 0 pe energie solară, operatorii americani se pot aștepta să economisească aproximativ
200.000 USD pe 1,6 milioane km numai din costul combustibilului!
În cadrul prezentării acestui camion în Europa, realizată către sfârșitul lunii noiembrie în cadrul unei conferințe anuale de transport și logistică,
desfășurată în Olanda, s-a făcut afirmația că, pe bătrânul continent, potențialul economiilor este mai mare decât
peste ocean, având în vedere prețul
mai ridicat al motorinei.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Copyright foto: Alexis Georgeson/
Tesla Motors
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MERCEDES-BENZ VANS

Sprinter Innovation
Campus

Cum, cel mai probabil, cea mai importantă lansare din 2018 din
segmentul autovehiculelor comerciale ușoare va fi Noul Sprinter,
am participat la Sprinter Innovation Campus, unde am putut vedea
cum noua creație germană va pune în practică, încă din 2018, ceea
ce era doar o viziune în 2016: conectivitate, digitalizare, urbanizare,
managementul flotelor, servicii integrate de mobilitate.

M

ercedes-Benz Vans a prezentat, în cadrul Sprinter
Innovation Campus, desfășurat la Stuttgart, la începutul lunii decembrie, modul în care cel mai bine
vândut van va fi (în continuare) liderul
pe acest segment de vehicule comerciale ușoare. „adVANce Future
Initiative”, proiectul prezentat în 2016,
a jucat un rol important. Dezvoltările,
inclusiv soluțiile noi de conectivitate,
vor intra în producție de serie pentru
prima dată, cu Noul Sprinter, în primăvara anului 2018. Pentru cea de-a
treia generație, best-seller-ul și inovatorul Sprinter a fost reinventat încă o
dată. Conectivitatea la internet, scalabilitatea unică, transmisiile silențioase
și soluțiile hardware individuale pentru
compartimentul de încărcare, precum
și modul în care sunt combinate cu
serviciile de sharing și de închiriere,
fac din Sprinter un pionier. Integrarea
acestor inovații este orientată către
avantajele individuale ale clienților,
care trebuie atinse în fiecare sector,
reprezentând un avantaj și pentru managerii de flote sau șoferi, în activitatea
lor zilnică.
Încă de la lansarea sa pe piață, în
1995, Sprinter a „definit” segmentul
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de van-uri mari în cele mai diverse
domenii, satisfăcând clienți din peste
130 de țări. Cu vânzări, până la finele
lui 2017, de peste 3,3 milioane de
unități, Sprinter se numără printre
vehiculele comerciale de primă clasă
și este cel mai bine vândut produs al
Mercedes-Benz Vans.

Cinci domenii de
inovare

„adVANce Future Initiative” a reprezentat transformarea Mercedes-Benz
Vans dintr-un producător de vehicule,
într-un furnizor de soluții integrate de
transport și mobilitate. Dezvoltarea pro-
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nată de sisteme inteligente de infotainment, dar se poate renunța la aceasta,
în favoarea unor spații de depozitare
suplimentare.

Toate modelele
comerciale vor fi
„electrificate”

Scalabil
și adaptabil până la
detaliu

Versatilitatea și adaptabilitatea
vehiculelor reprezintă criterii cheie în
satisfacerea cerințelor clienților din
diverse industrii. Noul Sprinter va cuprinde o gamă de variante fără precedent, de șasiuri, ampatamentele sau
înălțimi. Gama se extinde de la versiunea de bază pentru clienții sensibili la
preț, care apreciază calitățile dovedite
ale lui Sprinter, până la versiunea de
top high-end, cu elemente interioare
de înaltă finețe. Conceptul compartimentelor de depozitare exemplifică
adaptabilitatea interiorului. O gamă
de compartimente deschise, închise
sau blocabile, în cadrul plafonului și
în cabină, permit configurarea exactă
a acestora pentru job-ul pe care îl are
de făcut șoferul. Zona centrală a
panoului de instrumente este domi-

EVENIMENT

duselor și a serviciilor este formată din
cinci ramuri de inovare: digital@vans se
ocupă de conectivitate și de rețelele
digitale ale vehiculelor; solutions@vans
se concentrează pe dezvoltarea de
soluții hardware care pot face clienții
mai eficienți în afacerile lor zilnice;
rental@vans se axează pe modele
inovatoare de închiriere, în timp ce
sharing@vans întrunește noi concepte
în domeniul transportului public de călători, iar eDrive@vans aduce o abordare holistică a mobilității electrice. A
treia generație de Sprinter, care va fi
prezentată în februarie 2018, se dorește
a fi o emblemă de inovare pentru o clasă de vehicule întregi, datorită unor servicii de rețea complet noi. Hardware-ul
de conectare la internet este, pentru
prima dată, parte integrantă a vehiculului. Acesta este esențial pentru serviciile și soluțiile inovatoare specifice sectorului și dezvoltarea lor continuă, în
viitor.

Strategia integrată a Mercedes-Benz
Vans acoperă și zona vehiculelor
electrice. Toate modelele vor primi
propulsoare electrice, în următorii ani,
începând cu eVito, care este disponibil
pentru pre-comenzi și va fi livrat începând cu a doua jumătate a lui 2018,
urmând ca, în 2019, la fel să se întâmple și cu eSprinter. Sistemul de
soluții integrate Tailor-made nu evoluează numai pe ideea unui vehicul
electric, ci acordă o atenție deosebită
dimensiunii flotei operatorului de transport, profilului de conducere sau cerințelor structurale, în stabilirea unei
infrastructuri de încărcare dedicate,
la sediul companiei. Utilizarea soluțiilor
rețelistice, împreună cu conceptele de
finanțare și mobilitate specifice fiecărui
vehicul, fac parte din soluția generală
și din cea a unui concept de mobilitate
atotcuprinzător. Vor fi reduse costurile
de funcționare pe întregul ciclu de
viață al vehiculului, transformând, astfel, eSprinter și eVito în vehicule competitive. Parteneri strategici, precum
Hermes, sunt integrați direct în procesul de dezvoltare continuă. Curierul
Hermes și Mercedes-Benz Vans vor
lansa un proiect pilot, în Hamburg și
Stuttgart, la începutul anului 2018,
urmând ca 1.500 de unități electrice
să „ajute” la livrarea coletelor și să
vină cu un feedback constructiv pentru
îmbunătățiri ulterioare.
Alexandru STOIAN
Stuttgart, Germania

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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PRACTICOM

Promisiuni puse
în practică

Să introduci în activitate 70 de camioane în numai 2 luni, în
condițiile în care flota nouă reprezintă un procent foarte important
din parcul total, să angajezi șoferii de care ai nevoie și să fii
performant în același timp... este fără îndoială un tur de forță.

I

onel Cipere, director și unul dintre
cei 3 acționari Practicom, anunța,
prin intermediul revistei Ziua
Cargo, în decembrie 2016, că flota
companiei va ajunge, la sfârșitul anului
2017, la 420 de unități. Planuri cel puțin ambițioase, ținând cont de faptul
că termina anul 2016 cu un parc de
308 mașini (dintre care 135 cu licențe),
afacerea aflându-se, deja, într-un ritm
puternic de dezvoltare, foarte greu de
susținut pentru o perioadă lungă de
timp.
Ne aflăm în luna decembrie a anului 2017, iar flota Practicom numără
462 de unități, creșterea vizând, în
marea majoritate, capete tractor utilizate exclusiv în comunitate. Întregul
parc este acoperit de contracte și...
de șoferi.

Directorul de
operațiuni,
mentalitatea...

70 dintre capetele tractor care s-au
adăugat celor deja operate de Practicom au fost introduse în activitate
într-o perioadă de aproximativ două
luni, scurse din a doua parte a lunii
iulie. Unul dintre arhitecții de bază ai
proiectului a fost Cătălin Anton, director de operațiuni pe toate cele 3
proiecte de bază ale companiei –
Intercars, Mega Image și UE, care s-a
alăturat echipei în data de 4 iulie 2017,
după ce fusese, anterior, director
general la Casa Auto Vâlcea. „Dispun
de o experiență de 20 de ani în
domeniul comercializării și finanțării
de vehicule comerciale, dar nu aș fi
ales să intru în transporturi, dacă nu
ar fi fost vorba despre un proiect atât
de interesant. Mi-a plăcut ideea de
concurență, de a intra în competiție,
ca de la egal la egal, cu companiile
din Vestul Europei. Practicom este o
companie atipică, iar modul în care
este abordată dezvoltarea sa m-a
atras în mod special. Obiectivele sunt
extrem de ambițioase, dar știu că pot
merge departe alături de oamenii de
valoare care formează echipa Practicom ”, ne-a declarat Cătălin Anton.

38

Directorul de operațiuni a apreciat
că, încă de la început, provocările au
fost semnificative, generate de viteza
cu care se derulează lucrurile într-o
companie aflată într-o dezvoltare accelerată. „Vorbim despre o expansiune
extrem de puternică, pe care trebuie
să o controlăm, în același timp. Sunt
provocări paralele extrem de mari”, a
precizat Cătălin Anton, remarcând
mentalitatea diferită pe are a întâlnit-o
în interiorul Practicom. „Cred că
succesul unei companii pleacă de jos,
de la firul ierbii, așa cum îmi place să
spun. De aceea, mentalitatea trebuie
formată de la firul ierbii, în condițiile
existenței unei bune sinergii între
management și firul ierbii. Este o
direcție pe care o urmărim consecvent, iar, în acest moment, începe să
dea rezultate.”

... planificarea,
echipa... rezultatul

Parcul Practicom format din
capete tractor, operate în cadrul unor
contracte care vizează relații intracomunitare, este, în prezent, de 220 de
unități, la care se adaugă alte 242
autovehicule (dintre care 30 cupluri
cap tractor/semiremorcă) deservind
proiectele Intercars și Mega Image.

Ținând cont că dezvoltarea accelerată vizează activitatea de trăgător
în Uniunea Europeană, directorul de
operațiuni proaspăt alăturat echipei
companiei s-a concentrat în special
pe acest segment. Au fost create
echipe, conturată o structură nouă,
s-a lucrat la organizare, la metodele
de lucru, dar și la strategia de abordare a clienților. Un demers dificil,
ținând cont că, pe piață, nu existau
șoferi, iar planificarea viza o creștere
accelerată. „În opinia mea, o planificare corectă reprezintă secretul unei
activități de succes. Este motivul pentru care lucrăm, în permanență, în
această direcție. Este foarte complicat
să optimizezi o activitate cu un astfel
de ritm de creștere, atunci când este
vorba despre un număr important de
dispeceri și șoferi noi, care trebuie să
se acomodeze cu activitatea și cu specificul fiecărui contract. Dar ne aflăm
într-un proces de îmbunătățire continuă a service level-ului”, a explicat
Cătălin Anton. Iar rezultatele sunt pozitive, fiind relații unde coeficientul de
satisfacție a clientului depășește
97-98%.
Și, pentru a menține performanța
în condițiile unui dispecerat cu mulți
membri noi, a fost creată o structură
care se bazează pe team leader-i ce
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Șoferii!

Practicom lucrează pe baza unui
sistem care implică 3 șoferi la două

Cătălin Anton, director de operațiuni Practicom:

„În cazul nostru, în planificare, parametrii se setează în mod dinamic. Un
șablon este depășit în situația unei dezvoltări accelerate. Flexibilitatea este,
fără îndoială, atuul principal al Practicom.”

camioane. Chiar dacă este un mod
de lucru mai scump decât altele, pentru că, la 100 de camioane, ai nevoie
de 150 de șoferi, față de 120, în alte
cazuri, el asigură stabilitatea echipei
prin operarea pe același camion, dar
și printr-o bună cunoaștere a programului, care presupune două luni afară
și una acasă. Cele două autocare pe
care compania le-a achiziționat asigură, în plus, un transfer facil și comod
al conducătorilor auto. „Un șofer care
va fi angajat la începutul lui 2018 va
ști, încă din primul moment, care îi va
fi programul pentru întregul an, astfel
încât nu vor putea apărea neînțelegeri
din acest punct de vedere”, a explicat
Cătălin Anton. În plus, siguranța financiară, faptul că angajații își primesc
întotdeauna, la timp, banii, integral pe
card, cresc nivelul de stabilitate pe
care îl resimte șoferul, care apreciază,
de asemenea, faptul că lucrează pe
camioane noi.

Sunt motive pentru care, potrivit
managementului companiei, sunt conducători auto care au decis să se alăture echipei Practicom venind de la
companii care le ofereau salarii mai
mari.
Sau, altfel spus, drumul de la 64,
la 1 ianuarie 2017, la 220 de capete
tractor care trag pe comunitate, la 1
noiembrie 2017.
Planificare, vizibilitate, pregătire...
respect pentru cel alături de care
transformi un vis în realitate... acela
de a fi măcar la același nivel cu concurenții tăi din Vest. Povestea Practicom,
una dintre primele multinaționale cu
rădăcini în România, este abia la
început. Iar noi o vom urmări, pentru
a demonstra că transportatorii români
pot să viseze... pentru că sunt suficient
de performanți.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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coordonează activitatea unei echipe
de dispeceri, susținuți, de asemenea,
de personal de back office (entry-level)
care îi degrevează de activitatea administrativă, prin introducerea datelor
în sistem și transmiterea CMR către
destinatar. Astfel, dispecerul poate
urmări mai eficient șoferul și beneficiază permanent de susținerea team
leader-ului, fiind creat acel sistem care
permite asimilarea de persoane noi, în
condițiile menținerii eficienței echipei.
Iar, pentru a obține o vizibilitate
totală și automatizarea activității, se
încearcă conectarea sistemelor informatice ale companiei cu sistemele
GPS, Practicom aflându-se într-un
proces de selectare a unui nou sistem
GPS destinat parcursului intern, după
ce, pe segmentul internațional, a fost
introdus Transics.
În prezent, fiecare mașină este urmărită din punctul de vedere al impactului în costuri și venituri, P&L fiind
evidențiat pe fiecare unitate, dar și pe
fiecare client.

INTERVIU

Orice viață de om
începe de mai
multe ori

(T. Arghezi)

Eugen Stan – un nume bine-cunoscut clienților de vehicule de
transport marfă, de mai bine de douăzeci de ani, a părăsit, recent,
funcția de director general din cadrul reprezentanței unui mare
producător de semiremorci. Iar noua ocupație a regăsit-o tot în
domeniul pe care îl cunoștea atât de bine, fondând compania
Premium Trailers Store, importator pentru România de vehicule
specializate Kässbohrer.
Ziua Cargo: Cât de greu a
fost să vă „reinventați”?
Eugen Stan: Nu am realizat ce
înseamnă să pornești pe cont propriu,
până când nu am început efectiv și,
deși muncesc inclusiv în weekend, nu
mă resimt. Investesc mult mai mult
timp în pregătire, în a învăța despre
produse pe care încă nu le cunosc pe
deplin, în a acumula informații.
Compania pe care am înființat-o se
numește Premium Trailers Store și se
va axa, cel puțin în această fază, exclusiv pe comercializarea produselor
Kässbohrer. Sunt importator Kässbohrer
pentru România.
De când am început, în câteva
săptămâni, mi-am închiriat sediu, am
constituit firma, am depus actele pentru dosarul de TVA, care este un proces destul de laborios, mi-am cumpărat o mașină, am făcut prima ofertă
specială și am lansat-o online prin
intermediul platformei BursaTransport,
am făcut o campanie de mailing la clienții pe care îi cunoșteam deja, am
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participat la două evenimente locale,
am avut parte și de training la fabrică,
am tradus oferte, le-am pus în pagină
etc. Am avut câteva vizite la clienți în
țară, dar, fiind prins de toate aceste
aspecte organizatorice, nu am reușit,
încă, s-o fac foarte mult. Dar cu siguranță că am să încep. Acest business
este despre relații și despre întâlnirea
directă cu oamenii.

Cine este Kässbohrer și de
ce nu a fost, până acum,
un nume foarte cunoscut
în România?
În momentul de față, producția
Kässbohrer este de circa 10.000 unități (la o capacitate totală a fabricii de
20.000) și s-au concentrat foarte mult
pe alte piețe, exportând în 55 de țări,
multe dintre ele asiatice. Din cauza
războiului din Siria și a crizei din zona
respectivă, au fost determinați să se
reorienteze către piața europeană, iar,
acum, își deschid reprezentanțe sau
dealeri în majoritatea țărilor europene.

Cred că, într-un interval de 3-5 ani,
vor ajunge, cu siguranță, al treilea jucător de pe piață, în termenii capacității de producție și ai calității. Ei vin
cu o experiență extrem de bogată în
țări care reprezintă o provocare pentru
producători, cum ar fi Rusia, Kazahstan, Siria, unde drumurile nu sunt
tocmai ca în Germania. Această experiență i-a determinat să își realizeze
propriul centru de testare de top, în
cadrul căruia 21 de zile de probe sunt
echivalente rulării unui milion de
kilometri. Au, de asemenea, instalație
de vopsire KTL (cataforeză), compusă
din 16 băi, o investiție imensă, realizată în 2014, care funcționează după
o rețetă proprie, cu zinc-fosfat.
Pentru piața turcă, se livrează sub
numele de Tirsan, iar pentru piața europeană sub numele de Kässbohrer.
Partea de sudură se realizează în
Turcia, urmând ca șasiurile să fie trimise în Germania, unde se realizează
montajul final într-una dintre cele două
fabrici ale producătorului. Livrările și
facturarea se fac din Germania.
Produsele pe care le
comercializați dispun și de
acoperire pe partea de
service?
Primul pas a fost realizarea unui
parteneriat de service, în care am
realizat contracte cu marii jucători din
piață, cum ar fi Romtrailer, rețeaua
E Van Wijk, Volanul (Arad), Nertrans
(Galați), Rolex (Suceava). În momentul de față, pot spune că toată țara
este acoperită prin parteneri de service, pentru garanție și pentru tot ceea
ce înseamnă reparații.
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pot folosi toți dealerii, inclusiv modele
specializate.

Kässbohrer, spre deosebire de alți
producători, folosește numai subansamble premium, care se regăsesc,
deja, în piață: axe BPW sau SAF, sistem de frânare Wabco, anvelope premium etc. Majoritatea acestor piese și
componente pot fi cumpărate de
oriunde din piață, deci o eventuală temere privind lipsa acestora sau prețul
lor este nefondată.
Pe partea de Telematics, avem un
parteneriat cu BPW, deoarece 90%
din ceea ce livrăm sunt echipate cu
astfel de axe, și folosim partea de
hardware furnizată de ei, care se
conectează ulterior pe rețeaua lor telematică. În funcție de opțiunile activate,
acest sistem poate indica poziția,
poate spune dacă ușile sunt închise
sau deschise, poate avertiza în ceea
ce privește presiunea în pneuri, gradul
de uzură a plăcuțelor de frână, poate
spune dacă semiremorca este cuplată
sau decuplată etc.

Ce ne puteți
spune despre gama
Kässbohrer?
Gama Kässbohrer acoperă multe
nișe. Practic, este producătorul cu cea
mai mare gamă de variante de
semiremorci, pentru orice utilizare.
Kässbohrer are o adevărată tradiție
pe partea de cisterne, sunt furnizorii

lui Hoyer pentru cisterne pentru bitum
și chiar au primit un premiu de siguranță. Acesta este unul dintre cele mai
competitive produse de pe piață, în
momentul de față. Același lucru îl
putem spune și pentru cisternele de
transport produse petroliere, produse
chimice, produse alimentare. În ceea
ce privește acestea din urmă, în
momentul de față, chiar, avem discuții
cu un client.
Urmează partea de low-loaders,
semiremorci cu podea joasă pentru
transporturi agabaritice, pentru transport utilaje cu o masă de până la 100 t.
Deși par niște produse simple, se
folosește oțel de cea mai bună calitate, iar Kässbohrer stăpânește foarte
bine acest domeniu. Este extrem de
competitiv pe semiremorci coil, pe
intermodal, domeniu în care a lansat,
de curând, un nou tip de container,
de asemenea, pe semiremorci doubledeck etc.
Unul dintre avantajele majore pe
care le are acest producător este
termenul de livrare extrem de scurt
pentru produse speciale de o asemenea complexitate, practic, la jumătate
față de alți mari producători din domeniu. Pentru semiremorcile cu prelată, termenul începe de la 8-10 săptămâni, dar există și semiremorci care
pot fi livrate dintr-un stoc pe care îl

INTERVIU

„Target-ul meu este să
ajung la 10% cotă de piață
în România. Știu că nu
este puțin, dar Kässbohrer
este un producător care
chiar poate.”

Care sunt principalele
puncte forte ale
Kässbohrer?
Deși Kässbohrer folosește numai
subansamble Premium, este capabil
să fie, de cele mai multe ori, sub mulți
dintre competitori, ca nivel de preț,
ceea ce îi aduce un plus de competitivitate. Producătorul este flexibil,
înțelege statutul de noutate pe piață,
înțelege reticența și inerția clienților și
este dispus să colaboreze pentru a
descoperi cea mai bună variantă
pentru client.
Diferențele tehnologice între diversele modele de pe piață sunt destul
de mici. În rest, este vorba despre o
opțiune, despre a-ți asuma un risc și
de a profita de intrarea unui nou producător pe piață, despre avantajul de
a avea mai multe mărci de semiremorci în parc. Dacă ești dependent
de un singur producător, acesta va
„face cărțile” așa cum vrea. În momentul în care capeți flexibilitate, îți va
crește puterea de negociere. În timp,
clienții vor înțelege și vor aprecia produsul pe care îl vând, un produs competitiv, la un preț poate cu 5% sub cel
pe care îl au astăzi de la alți furnizori.

Care a fost contextul
plecării de la vechiul loc
de muncă?
Am plecat pentru că știam că nu mă
mai simt împlinit acolo, că nu mai sunt
motivat să merg înainte și că atinsesem
un anumit plafon. Schimbările din interior m-au determinat să fac un pas, să
le mulțumesc pentru colaborarea de
douăzeci de ani și să merg înainte, oriunde ar fi putut să ducă. Am stat patru
luni acasă, perioadă care m-a ajutat
enorm și doresc tuturor să aibă această
șansă, pentru a-și da seama cine sunt
cu adevărat, ce vor de la viață, ce îi
motivează și ce își doresc să facă.
Nu-mi propusesem să mă întorc în
aceeași lume, însă, cumva, acest domeniu a venit înapoi, către mine, iar
experiența pe care o am, de douăzeci
de ani, m-a făcut să realizez că este
cel mai la îndemână lucru pe care
puteam să îl fac și șansa de a fructifica
niște relații cu niște oameni alături de
care am „crescut” în această branșă.
În cadrul câtorva întâlniri organizate
de reviste de specialitate, printre care
și Ziua Cargo, la care am participat,
oamenii m-au primit foarte bine. La
nivel psihologic, ajută foarte mult să
vezi că oamenii au apreciat relația din
trecut și te susțin în continuare.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CONSULTANȚĂ

Valsul cererii
și al ofertei

Așa cum spuneam în articolul trecut,
economia pivotează între raritate,
alegeri și interacțiuni. Astăzi, mi-am
propus să vorbesc despre un model
folosit de peste 100 de ani de către
economiști, pentru a explica și a
previziona dinamica prețurilor:
modelul cerere/ofertă.

D

eși pare simplu și intuitiv, acest model oferă câteva
zone de reflecție interesante, zone în care, cred
eu, se stabilesc învingătorii. Nu o să mă lansez
în formule matematice, deoarece nu acesta este scopul
acestui articol. Pentru calcule sofisticate, sunt nenumărate
manuale de economie care detaliază acest aspect.

Cererea se mișcă și
stânga/dreapta, nu doar sus/jos

Revenind la modelul cerere/ofertă, toți știm, așa, privind
din avion, că seamănă cu un ascensor pus în mișcare de
motorul numit preț.
Cererea reprezintă cantitatea totală de bunuri sau servicii pe care cumpărătorii sunt dispuși să o cumpere la un
moment dat. Ea, cererea adică, se află într-o relație inversă
cu prețul. Cu cât prețul este mai mic, cu atât cererea este
mai mare. Din păcate, de multe ori, intrăm în acest ascensor al urcării și coborârii prețului și ne străduim să ținem
pasul cu o schimbare pe care o controlăm prea puțin. Vestea bună este că aceasta se mișcă și stânga/dreapta, nu
doar sus/jos. Ei bine, aici este spațiul în care ne putem
pune amprenta. Cum?
Spus simplu, oamenii nu cumpără strict pe bază de preț.
Dacă nu credeți că este așa, gândiți-vă la produsele Apple.
Practic, competiția centrată strict pe scăderea/urcarea prețurilor limitează posibilitățile de control și ne angrenează într-un
vârtej al hazardului. O bună înțelegere a consumatorilor, a
industriei și a economiei, în general, ne poate deschide uși
prin care, cu creativitate, putem să ne depășim concurenții.

Prețul de echilibru
și Cantitatea de echilibru

Oferta se mișcă, de asemenea, și
orizontal

Partenerul de dans al cererii este oferta. Oferta
reprezintă cantitatea de bunuri sau servicii pe care firmele
sunt dispuse să le pună spre vânzare, la un moment dat.
Oferta se află în relație directă cu prețul, adică la un preț
mai mare oferta se va mări și va scădea la o reducere de
preț. Se presupune că prețurile mari sunt atractive pentru
firme și, de aceea, acestea sunt interesate să producă
mai mult. Dar, similar cu modelul cererii, curba ofertei se
mișcă și în plan orizontal. Ei bine, aici, în această mișcare
se găsim spațiul de creativitate și inovație al firmelor.
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Atunci când vânzătorii și cumpărătorii interacționează
pe piață, prețul de echilibru se formează la intersecția
dintre curbele ofertei și a cererii. În acest punct,
cantitățile ofertate și cerute sunt egale. De asemenea,
cantitatea de echilibru se formează în același punct.
Dacă prețul crește, cantitatea solicitată se va afla sub
cantitatea oferită. Atunci când prețul scade, proporțiile
se inversează.
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Marius
Dumitrenco Keller

Aici, în această zonă, firmele decid ce inovații
tehnologice să implementeze. Prin inovație tehnologică,
putem să producem la același preț o cantitate mai mare
de produse. Astfel, mutăm curba ofertei spre dreapta,
evitând scăderea prețului.
O altă posibilitate de mișcare a curbei pe orizontală
este dată de standardizare și specializare, adică să producem/oferim un singur tip de bunuri/servicii.
Revizuirea proceselor de lucru și implementarea unor
sisteme de management eficient sunt alte posibilități de
influențare a curbei ofertei în plan orizontal
Practic, introducerea pe radarul managementului a
tuturor factorilor de influențare a ofertei ne deschide noi
orizonturi de dezvoltare.
Prețul rămâne un factor important în analiza valsului
cererii și ofertei, dar evitarea urmăririi exclusive a mișcărilor
acestuia creează premisele succesului.

Echilibrul

Ca antreprenori, trebuie să fim creativi, nu reactivi.
Reactiv înseamnă să fac eforturi de a urmări curba cererii, curbă care este descendentă.
Folosind o metaforă din tranzacțiile bursiere,
cererea, adică clienții, acționează ca niște urși,
calcă apăsat, încercând să coboare prețul cât
mai mult. De partea cealaltă, firmele sunt tauri,
care încearcă să arunce prețurile sus.
Jocul acesta, sus și jos, este limitativ și
obositor. Eu cred că este mai bine să
valsăm mișcându-ne stânga-dreapta,
pentru a putea să controlăm, în limitele posibilului, cererea și oferta.
Înainte de a încheia acest
articol, vreau să mai menționez
un alt concept important în
analiza cerere/ofertă: prețul
de echilibru. Acest preț se
situează în punctul în
care curba cererii se
întâlnește cu cea a

ofertei. El este creat spontan de mișcările pieței și este
dinamic. Acest punct de echilibru este locul în care nu
există surplusuri sau lipsuri în piața.
În concluzie, modelul cerere/ofertă ne poate ajuta
să gândim strategia de dezvoltare a firmei, oferindune o viziune rapidă asupra dinamicii pieței. Ca
antreprenori, este de dorit să transformăm tendința
de luptă între urși și tauri într-un vals elegant,
în care noi să dăm ritmul.
Inovația, creativitatea, dorința continuă
de schimbare reprezintă elementele care
ne scot din liftul prețurilor și ne duc în
zona mai plăcută a dansului.
Marius DUMITRENCO
KELLER
Trainer și Psihoterapeut

marius.dumitrenco@gmail.com

PĂREREA MEA

Întrebări
de Crăciun

Sandra avea 7 ani. Era primul Crăciun pe care îl petreceam singuri
și încercam din răsputeri să fiu și tată, și mamă, în același timp.
M-am dus să o iau de la școală, acolo unde copiii au sărbătorit
Crăciunul.

Ț

inea în mânuță un pachețel cu
o jucărie și ceva dulciuri primite
de la Moș Crăciun, despre care
avea o mare bănuială că era directorul
școlii, deghizat fraudulos în ființa pe
care o aștepta de un an de zile. Iar
mintea ei, aflată pe drumul dintre poveste și viață, încerca să găsească
răspunsuri la tot ceea ce nu se mai
potrivea cu istorioarele de la grădiniță.
Întrebarea ei m-a șocat puțin și m-a
pus într-o încurcătură delicată:

Dan Schnick

„Tată, cine a inventat Crăciunul?”

Mi-au trebuit câteva minute să mă
adun și să pregătesc un răspuns pe
care nu numai să-l înțeleagă, dar care
să nu contravină nici poveștilor pe
care le auzise la școală, la ora de religie, sau – recunosc – în rarele ocazii
când mergeam, împreună, la biserică.
„Știi, Sandra, nu este foarte ușor
să înțelegi Crăciunul. Am să-ți spun o
poveste despre care nu știu dacă este
adevărată sau nu, dar te va face să
înțelegi de ce sărbătoresc oamenii
Crăciunul. Într-o zi, Tatăl Nostru,
Dumnezeu, văzând că ființele create
de El, oamenii, se găsesc într-o situație gravă, din cauza păcatelor care
se înmulțeau continuu și forțelor răului
ce deveneau din ce în ce mai puternice, a luat o hotărâre: a chemat de
urgență întreaga lume cerească la o
întrunire și le-a spus:

«Mi-am făcut un plan cum să ajut
biata omenire să mai reducă din povara păcatelor pe care le-a adunat și
care i-au pocit caracterele. Dar pentru
a realiza asta, am nevoie de ajutor.
Cine dintre voi este gata să ducă la
bun sfârșit acest plan gândit de
mine?»
Printre nesfârșitele rânduri de
îngeri și alte ființe ale raiului se auzi
un murmur de șoapte si un foșnet discret. Nimeni nu voia și nici nu putea
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să refuze o asemenea rugăminte, așa
că toate mâinile au fost ridicate și se
auzi, parcă, într-un singur glas:
«Doamne, sunt aici, trimite-mă pe
mine!»
Și atunci Dumnezeu le-a spus:

«Trebuie să știți că această misiune va cere și nenumărate sacrificii.
Cel care o va duce la îndeplinire
trebuie să renunțe la statutul cel nobil
pe care-l are aici, în rai, va lăsa aici
și aripioarele de îngeraș, și puterea
fără de limită, dar și starea permanentă de fericire în care se află și va
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PĂREREA MEA

trebui să coboare pe pământ și să se
nască în trupul unui bebeluș, în corpul
atât de limitat al unui pământean de
rând și sărac.»

chema pe îngerul favorit al lui Dumnezeu). «Și tot TU m-ai învățat să îi iubesc
pe toți, chiar de sunt buni sau răi, bogați
sau săraci, copii sau bătrâni!»

«Dar asta nu va fi totul, nu va fi
de ajuns să părăsiți raiul, să coborâți
pe pământ și să vă nașteți într-un
simplu grajd, va fi nevoie și să suferiți
pentru omenire!»

Am luat-o în brațe și nu i-am mai
răspuns. Am știut că răspunsurile i le
va da viața și că multe din alte și alte
întrebări pe care le va pune vor
rămâne fără un răspuns din partea
oamenilor. Va înțelege că nu biserica
înseamnă Dumnezeu, că nu rugăciunile ne aduc fericirea, ci faptele bune
pe care le facem fără să așteptăm o
recompensă, că adevărata fericire o
simți când dai, și nu atunci când
primești.
Acum, în preajma sărbătorilor de
Crăciun, este, poate, timpul să oprim
puțin calculatorul plin de cifre și să
scriem și noi, la rândul nostru, o poveste despre cum ne-a apărut Crăciunul în suflet și cât de mult sau cât de
puțin îl mai ținem în noi pe acel înger
trimis pe pământ să ne facă buni, cel
puțin pentru câteva zile. De-a lungul
celor multe secole de când – imediat
după nașterea lui ISUS – am început
să numărăm din nou zilele, am purtat
în numele lui războaie, am omorât și
jefuit. Noi, creștinii, în timpul cruciadelor, ei, musulmanii, în vremurile mai
recente. Suntem, azi, în stare să aterizam pe Lună, să vindecăm majoritatea bolilor, să vorbim fără fir în jurul
globului și să transmitem imagini filmate de pe alte planete. Dar am uitat să

Entuziasmul începu să dispară
încet, încet și din ce în ce mai multe
mâini au coborât, rușinate, înapoi. Dar
Domnul nu s-a oprit aici:

Auzind toate astea, frica i-a pătruns pe toți și o singură mână a rămas
ridicată, cea a favoritului Domnului:

«Tată, trimite-mă pe mine! Eu o
voi face!»

«Fiule», se auzi deodată vocea
grava a lui Dumnezeu, «ce este mai
greu de abia de atunci încolo va începe. Va trebui să porți pe umerii tăi păcatele întregii omeniri, va trebui să
suferi pentru ei toți și, țintuit pe o cruce,
va trebui să suporți suplicii insuportabile pentru un om. De unde îți vei lua
puterea de îndurare atunci? În acea
clipă și EU te voi părăsi și te voi lăsa
singur în durerea ta, iar între noi va
interveni o despărțire veșnică, pentru
că tu va trebui, de acum încolo, să te
îngrijești numai de oameni!»
«Voi lua forța de care am nevoie
din dragostea pentru oamenii săraci
cu care m-ai acoperit, în leagăn, chiar
TU!» spuse ISUS (pentru ca așa îl

Am observat că Sandra avea deja
o lacrimă în ochișorii ei când m-a întrebat: „Înseamnă că și pe mine mă iubește ISUS așa de mult?”

fim buni, să iertăm păcatele celuilalt
și să ne iubim.

Poveștile amintite mai sus se spun
în fața bradului împodobit, pe care l-am
ales ca simbolul acestei sărbători, al
tihnei, al liniștii și al dragostei și în jurul
căruia ne adunăm cu familia și cu cei
apropiați. Nu toți pot fi și cu trupul lângă
noi. Sunt cei plecați cu serviciul, șoferi
de camion, de autobuz, mecanici de
tren sau piloți de avion. Sunt militari
care și de Crăciun vor ține pușca în
mână, cu gândul acasă, dorindu-și să
nu fie nevoiți să apese pe trăgaci. Sunt
bolnavi în spitale și bătrâni în aziluri.
Și sunt și copii orfani, sau alții, părăsiți
de părinți pentru un ban modest, fără
de care nu pot supraviețui.
Tuturor le datoram gândurile
noastre bune.

Împreună cu minunații mei prieteni
din redacție, vă doresc tuturor să găsiți
această liniște, să aveți sărbători fericite alături de cei dragi și alături de
gândurile tuturor celor care ar dori, dar
nu pot să fie cu noi. Voi continua să
scriu și în anul care vine, despre oameni și fapte. Despre oameni dragi,
dar și despre cei pe care nu-i pot iubi
încă. Știu, sunt uneori un rebel al condeiului, dar voi învăța și eu, precum în
povestea inventată tot de mine, să fiu
mâine mai bun decât am fost ieri, și mai
puțin bun decât în zilele ce vor veni.
Sărbători fericite!

Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro
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Pragurile
psihologice
ale anului 2017...

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

„Grijile sunt asemenea
copiilor mici: cu cât îi c
îngrijești, cu atâta cres
mai mari.”
Richard Wurmbrand

... în transporturile rutiere. Ne-am obișnuit ca, la sfârșit de an, să
facem clasamente și bilanțuri. În plan social, cea mai, cel mai,
sunt la ordinea zilei. La nivel economic, se fac bilanțuri, se
ierarhizează firmele după profit sau după alte criterii, mai mult sau
mai puțin cuantificabile, mai mult sau mai puțin obiective. Simțim
nevoia să tragem linie... să vedem care este nivelul realizărilor
față de aspirațiile și prognozele stabilite cu douăsprezece luni în
urmă.

Ș

i în industria transporturilor lucrurile se petrec la fel. Fiecare
caută să se poziționeze într-o
anume ierarhie subiectivă sau obiectivă, fiecare caută motive, sau scuze
care să argumenteze de ce lucrurile
au mers așa cum au mers (bine sau
prost, nu contează).
Anul 2017 poate fi caracterizat,
din punctul de vedere al operatorilor
de transport, ca un an „cu probleme”,
un an în care transportatorii au avut
de trecut câteva praguri psihologice.
Pragul psihologic este o noțiune des
folosită în mass media, termen care
definește, în domeniul economic, un
prag maxim, un nivel de alarmă, concept pe care încercăm să-l folosim,
cu o conotație simbolică, și în trans-

porturile rutiere. Așadar, acum, la
sfârșit de an, haideți să trecem în revistă problemele majore, pragurile
psihologice cu care s-au confruntat
(și se vor confrunta în continuare)
transportatorii romani. Este vorba atât
de probleme în plan economic și financiar, cât și de cele legate de capacitatea fiecărui transportator de a se
adapta, de a fi pregătit pentru provocările viitoare.
Cele peste 33.000 de firme de
transport mărfuri și persoane, care
operează, în România, cu aproape
200.000 de autovehicule licențiate de
transport marfă de peste 3,5 t și de
transport persoane de peste 1+8
locuri, angajând peste 400.000 de oameni, s-au confruntat, în anul 2017,

cu probleme atât în plan internațional,
cât și în plan național.

În plan extern...

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 de 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. Legea Milog în Germania și
legea Macron în Franța, „celebrul” pachet rutier inițiat de Bruxelles sunt
doar câteva exemple. Pentru unii
transportatorii de persoane, „liberalizarea” stă ca o sabie a lui Damocles.

... și intern

În plan intern, criza asigurărilor
RCA, creșterea accizei la carburanți,
reglementările din Codul Muncii referitoare la pontaje și modificările fiscale
privind salariile au fost tot atâtea
praguri psihologice cărora transportatorii au trebuit să le facă față.
În transporturile rutiere, aceste
praguri psihologice s-au succedat cu
repeziciune, efectul lor în plan economic, financiar, concurențial sau
social fiind relativ ușor de monitorizat,
chiar de contracarat, în anumite situații. Pragurile psihologice au produs,
însă, și reacții individuale, în plan personal, reacții care nu pot fi cuantificate.
Cât de tare ne afectează aceste
praguri psihologice, aceste nivele de
alarmă, care sunt consecințele pe
termen lung ale acestora în plan psihologic și comportamental?
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Cristian Sandu

Cum suntem
afectați?

Unii transportatori au simțit că, la
rândul lor, au atins un prag psihologic,
atunci când primele polițelor RCA leau crescut foarte mult, când au aflat de
legea detașării, când țările din Vestul
Europei, una după alta, dădeau legi cu
caracter vădit protecționist, mai de
curând, când acciza la carburanți a
crescut și când relația dintre ei și șoferi
se poate deteriora din cauza noilor
măsuri fiscale (asta în plină criză de
conducători auto).
Capacitatea omului de a rezista la
stres este mare, așa că patronii (și nu
numai ei) reușesc să facă față cu suc-

ces, atunci când ating un prag psihologic. Problema apare când stresul
devine de lungă durată. În această situație, o dată cu apariția permanentă
a „știrilor proaste”, replierea devine
din ce în ce mai grea, organismul nu
se mai adaptează, nu mai reușește
să dezvolte mecanisme de apărare.
Cel mai frecvent, aceste probleme
apar sub forma unor manifestări de
anxietate, a unor sentimente de neputință, de renunțare.
„Asta este, dacă lucrurile merg așa,
ne îndreptăm spre faliment... se vor
închide multe firme...”, spun cei care
dezarmează.

Ce-i de făcut?

Nu este ușor de luptat cu puternicii
Europei, nu este ușor de luptat cu guvernanții din interior, nu este ușor să
explici oficialităților care este realitatea... așa cum nu este ușor să accepți
această realitate și să încerci să te
adaptezi, să încerci să fii pregătit pentru noile provocări care vor veni. Dacă,
însă, vom face acest lucru, dacă vom
încerca să fim, poate, mai puțin conservatori și vom accepta noul, vom
trece mult mai ușor pragurile psihologice care, sigur, vor fi și în anul 2018.

Transportatorii nu trebuie să uite că,
la rândul lor, șoferii au aceleași trăiri
legate de pragurile psihologice. Îngrădirile
legislative cu caracter neo-protecționist,
cantitatea din ce în ce mai mare de documente pe care trebuie să le aibă asupra lor, problemele sociale și „intoxicarea”
din parcări, siguranța mărfurilor, problema migranților, așteptările în vamă, iată
doar vârful aisbergului cu care se confruntă șoferii și de care trebuie să țină
seama transportatorii.
Un climat social pozitiv, conștiința
faptului că își înțeleg reciproc nevoile
și aspirațiile vor ajuta atât patronul,
cât și conducătorul auto, să treacă, în
viitor, cu bine pragurile psihologice.
Tuturor, Crăciun Fericit și un An
Nou cu multe împliniri, atât în plan
profesional, cât și personal!

„Depinde de tine dacă folosești
anul nou ca frână sau motor!”, spunea
Henry Ford.
La mulți ani!

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

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

PUBLICITATE

CONSULTANȚĂ

Migrația șoferilor...
de sărbători

De ce este fluctuația de personal ridicată în perioada sărbătorilor?
Este un subiect complex, care implică multe variabile și mulți factori
psihologici. În rândurile ce urmează, o să schițăm ideile principale,
să înțelegem de ce și dacă putem face ceva pentru a combate acest
fenomen. Este multă muncă și necesită implicare din partea tuturor.

P

sihologic și educațional, sărbătorile înseamnă familie, liniște... acasă. Este un moment
în care o parte dintre șoferii profesioniști reevaluează timpul petrecut cu
familia, versus cel petrecut pe camion.
Dacă ar fi să respectăm contractul de
muncă semnat, zile libere ar fi 20 de
zile lucrătoare pentru odihnă, la care
se adaugă zilele naționale. Cel mai
des, întâlnim, la firme, condiția ca șoferul să stea plecat o lună jumate, și
două săptămâni acasă. Asta înseamnă că un șofer muncește pe an 9 luni
și 3 luni stă acasă.
Sunt trei categorii de șoferi care
aleg să plece de la firmă de sărbători.

Șoferii care renunță

O parte dintre șoferi chiar renunță
la această meserie, căutând un alt loc
de muncă, pentru a fi mai aproape de
familie și pentru a nu mai sta tot timpul
pe drumuri.

Șoferii familiști

Sunt acei șoferi pentru care recompensa oferită de Crăciun și Revelion „pe parcare”, nu poate egala timpul petrecut cu cei dragi.
Timpul este și el un factor important în decizia șoferilor. Transportul
nu se situează la cote maxime, ca în
celelalte luni (sunt mai multe restricții
de circulație), iar timpul petrecut în
parcare creează noi idei, decizii și
diferite stări.

Șoferii aventurieri

Sunt șoferi care nu și-au asumat
meseria pe care au ales-o și cred că,
dacă schimbă firma, schimbă și meseria (bineînțeles, o iluzie). Indiferent
de numele firmei, meseria este asemănătoare, având aceeași bază și
același scop: întotdeauna vei conduce
camionul, te vei afla pe drum, vei primi
indicații de la dispecerat și te vei confrunta cu aceeași oboseală, sau cu
perioadele de stat în parcare.
Pentru un timp, șoferii migratori
de sărbători vor fi de părere că la firma

48

nouă este mult mai bine. Până la primul conflict și oboseală... și până în
august. Vor fi fideli companiei pentru
care lucrează în momentul în care vor
conștientiza că nu se duc în excursie,
ci la muncă, iar această muncă este
prezentă peste tot, la orice firmă, în
diferite măsuri, bineînțeles.

Psihologia
„Anului Nou”

Noul an este asociat cu schimbarea, de la „mă las de fumat, slăbesc”,
până la „îmi schimb locul de muncă,
la o altă firmă”. De asemenea, noul
an este asociat cu mai puțin efort, cu
salarii și diurne mai mari, cu condiții
flexibile de muncă. La asemenea așteptări (din nou iluzii), este normal ca
orice să ți se pară dificil, să nu te adaptezi și să nu mai poți depune efort
pentru a îndeplini și a lua ca pe o normalitate branșa transportului.
Din păcate, atât pentru transportatori, cât și pentru șoferi, prea multe
lucruri măsurabile deocamdată nu se
pot evalua în transport. Nu firma creează cele mai multe condiții de mers,
ci clientul, iar clientul este subordonat
fabricii. Poate mulți ar spune că pleacă
din cauza salariilor mai mici. Dar pot
afirma că, din acest punct de vedere,
firmele românești sunt responsabile
și asumate, pentru că dacă prețul/km
a scăzut, salariile au crescut. Managerii români, uneori, oferă mai mult
decât își pot permite.

Ce am putea face?

1. Încă de la angajare, să cunoaștem șoferul, dar nu gândindu-ne că
că fiecare dintre noi este un bun psiholog, care poate scana omul imediat
ce intră pe ușă. Este important să îi
cunoaștem personalitatea, ca să putem face predicții pentru comportamentul lui în viitor. Lucrurile în psihologie sunt logice. Cum putem face
asta? Colaborând cu un psiholog. Știu
că vă gândiți că mai trebuie să plătiți
pe cineva în plus, dar e posibil să vă
scutească de o sumă mult mai mare,
cauzată de șofer.

2. Apoi sunt discuțiile libere, lunar
sau când este nevoie, în care să întrebați șoferii ce le-a plăcut sau nu, ce
gânduri au cu privire la viitor, ori ce
ar vrea să îmbunătățiți ca firmă. Simplul fapt că pot spune ceea ce gândesc și își pot exprima părerea contează foarte mult. Aceasta înseamnă că
nu o să-i mai spună primului coleg pe
care îl întâlnesc frustrările lor, pentru
că deja și le-au exprimat! Este un
exercițiu simplu! Îl puteți face și voi!
3. Să fim pregătiți că o parte din
personal va pleca și, înainte cu câteva
luni, să întrebăm deschis cine continuă
și cine se oprește, pentru a ști ce
planuri să adoptăm.

Ce spun șoferii?

Dar ce spun șoferii despre ce înseamnă sărbătorile departe de familie,
în parcare (cu alți prieteni, vechi sau
noi, depinde de fiecare cum se adaptează)? „Trist...nu merită. Pierdem momente din viață alături de soție, copil,
prieteni, care nu se mai întorc niciodată”. Și totuși, nu sunt singurii care
își petrec Crăciunul sau Revelionul
departe de familie (fabricile nu se
opresc, sunt prezenți la muncă inclusiv
inginerii, spitalele nu se opresc, asistente, doctori, de asemenea, sunt prezenți, pentru a-și desfășura activitatea
și lista poate continua).
Uneori, însă, distanța este mai greu
de suportat decât munca în sine...
Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia

transporturilor

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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ȘTIRI

VENITURI DE PESTE 131 MILIOANE DE EURO
PENTRU FAN COURIER
FAN Courier, liderul pieței
locale de curierat, estimează
că, anul acesta, cifra de afaceri
va depăși pragul de 131
milioane euro, în creștere cu
13,2% față de rezultatele anului
precedent, în linie cu
prognozele inițiale ale
companiei și rezultatele din
primele 11 luni ale anului.
Pentru FAN Courier, 2017
poate fi caracterizat ca fiind
anul cu cele mai multe servicii
cu valoare adăugată lansate.
Anul acesta a fost unul în care
integrarea serviciilor cu
valoare adăugată a fost ținta
principală a investițiilor, iar,
pentru 2018, prioritățile sunt
finalizarea extinderii hub-ului
de la Ștefănești și începerea
lucrărilor la noul hub de la
Cluj. Investițiile pe care
compania le-a planificat pentru
2017 și 2018 reprezintă mai
mult de o treime din cifra de
afaceri obținută, în 2016, de
către FAN Courier. Pe lângă
dezvoltarea hub-urilor, mărirea
flotei și pragătirea oamenilor,
compania s-a implicat și în
proiecte de susținere a
comunităților, existând
proiectul Școala FAN,
competiția FashionFANatic dar
și Parteneriatul cu Federația

TREN BLOC COMPLET PE
NOUL DRUM AL MĂTĂSII

Grupul GEFCO, un jucător global în
logistica industrială și lider european
în logistica auto, salută sosirea în
Franţa a trenului bloc încărcat cu
containerele sale, după un parcurs
de 11.000 de km, având ca punct de
plecare China. Trenul a transportat
containere de 40 ft din Wuhan,
China, până în Dourges, în nordul
Franței, pentru clientul său PSA, în
mai puțin de 3 săptămâni. Trenul
bloc a plecat din Wuhan, China pe
3 noiembrie 2017, transportând
containerele prin Kazahstan, Rusia
și Belarus. United Transport and
Logistics Company (UTLC), un
consorțiu de companii feroviare, a
furnizat servicii feroviare pe
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Română de Handbal. „Apetitul
în creștere al pieței românești
pentru servicii de curierat, în
principal ca efect al exploziei
segmentului de e-commerce,
riscă să fie afectat de
schimbările legislative și
fiscale anunțate pentru anul
2018, cu impact relevant
pentru toți actorii economici –
companii și consumatori. Pe
fondul unor astfel de premise,
estimările noastre privind
evoluția business-ului pentru
anul viitor sunt mai prudente
decât în anii anteriori. Bugetul
pentru 2018 va fi construit
luând în calcul tot două
scenarii – pesimist, pentru
care ne pregătim inclusiv de o
eventuală stagnare, și
scenariul realist-prudent, în
care anticipăm o creștere de
10%”, a declarat Adrian Mihai,
unul dintre fondatorii FAN
Courier.
secțiunea de linie ferată de 1.520
mm dintre Dostyk (Kazahstan) și
Brest (Belarus). Trenul bloc și-a
continuat parcursul prin Polonia și
Germania, înainte de a ajunge la
capul de linie Dourges din Franţa,
pe data de 22 noiembrie 2017.
Încărcat cu containere de 40 ft,
trenul a ajuns la destinație în mai
puțin de 3 săptămâni, după
parcurgerea unui traseu care a
traversat șapte țări, pe coridorul
comercial Drumul Mătăsii, la o
viteză de aproximativ 600 km pe zi.

HÖDLMAYR – CONTRACT
CU UN PRODUCĂTOR
AUTO ROMÂN
Hödlmayr Romania, furnizor de
servicii în domeniul logisticii de
transport, anunță încheierea unui
nou contract în acest domeniu.
Compania a început, recent,
derularea transporturilor de mașini
noi ale unui producător de marcă
din România spre Ungaria, Austria,

Germania, Danemarca și Belgia.
Capacitatea totală anuală de
transport este de circa 13.000 de
autovehicule. „În mod cert, succesul
ne-a fost asigurat de calitatea
întregului nostru concept de
transport, de la preluarea vehiculelor
de la poarta fabricii, până la livrarea
lor către dealerii și proprietarii de
flote auto. La aceasta, se adaugă
desigur experiența noastră,
eficiența, precum și încrederea
câștigate de-a lungul timpului.
Volumul nostru crescut de exporturi,
din România spre Europa de Vest și
Centrală, se integrează perfect în
fluxurile și capacitățile noastre
logistice de transport”, a declarat
Tamer Sen, general manager
Hödlmayr România.

CONFERINȚA
NAȚIONALĂ ALB,
LA EDIȚIA A XIII-A

ALB Romania, împreună cu Govnet
Conferences, a organizat Conferința
Națională ALB România, Asociația
Societăților Financiare, ediția a
XIII-a. Evenimentul este una dintre
cele mai relevante manifestari
dedicate companiilor din industriile
de leasing și credit de consum, care,
împreună cu specialiștii din
departamentele juridic, financiarcontabil și logistică, dar și
reprezentanții autorităților, clienților și
colaboratorilor, au dezbătut
provocările, așteptările precum și
direcțiile viitoare de dezvoltare ale
sectorului instituțiilor financiare
nebancare. Dezbaterea a atins
subiecte precum evoluția industriei
de leasing financiar și a industriei de
credit de consum, impactul pe care
noile reglementări BNR îl vor avea
asupra sectorului instituțiilor
financiare nebancare, precum și
demersurile legislative în protecția
consumatorului de servicii financiare
la nivel național. O altă temă extrem
de actuală de pe agenda
evenimentului s-a referit la
modificările aduse de implementarea
directivei europene privind distribuția
de asigurări. Totodată, s-a discutat și
despre regulamentul general privind
protecția datelor, precum și despre
modificări și riscuri identificate în
regulamentul general privind
protecția datelor.
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Activitatea de închirieri, pe piața depozitelor, a depășit nivelul de 430.000
metri pătrați, în primele trei trimestre din 2017, potrivit tranzacțiilor
monitorizate de principalii jucători din piață. Este o accelerare
semnificativă față de 2016 și, totodată, un ritm record pentru piața locală.
Capitala a acoperit puțin peste jumătate din activitatea de leasing (54%),
urmată de Pitești (14%) și Timișoara (10%). Cu aproximativ 7% fiecare,
urmează Roman și Cluj-Napoca. Ca domeniu, logisticienii au generat
aproape jumătate din contractele de închiriere (47%), urmați de
segmentul de retail (14%). La distanță se află segmentul auto, industria
prelucrătoare – fără auto – și distribuitorii, fiecare cu 9-10% activitatea de
leasing în sectorul spațiilor de depozitare.

R

ata de neocupare a rămas la
valori extrem de reduse (sub
5% la nivel național și în jur
de 2% pentru regiunea Bucureștiului).
Această evoluție a fost posibilă în condițiile în care și livrările s-au aflat, probabil, la un nivel record, de aproximativ jumătate de milion de metri pătrați.
Așadar, piața se află într-un cvasiechilibru între cerere și ofertă, ceea ce
a permis chiriilor să rămână aproximativ constante în ultimul an, între 3,8 și
4,2 euro pe metrul pătrat, în cazul depozitelor de clasa A. Ceea ce am
remarcat, însă, este că această piață
a proprietarilor a schimbat puțin termenii contractuali: spre exemplu, durata minimă a unui contract de închiriere a crescut, acum, de la vreo 2 ani,
la sfârșitul lui 2016, spre 3 ani, în decembrie 2017.
Mai mulți factori au sprijinit cererea
puternică: o acoperire mai bună, la
nivel național, a schemelor de retail
moderne cu prezență fizică – deci o
nevoie de spații logistice îmbunătățite,
creșterea accelerată a comerțului
online și, nu în ultimul rând, faptul că
unele companii internaționale își doresc un depozit care să deservească
și alte țări din regiune, alegând România ca un hub logistic. Considerăm că
aceste tendințe ar trebui să rămână
valabile și în 2018, atâta timp cât contextul macroeconomic va continua să
fie relativ favorabil (deci excluzând
scenariul unei aterizări dure a economiei). Remarcăm, în continuare, un
interes crescut din partea companiilor,
inclusiv a unor nume care ar dori să
intre pe piața locală (atât producție, cât
și operatori logistici – 3PL).

2018, chiar mai bun?

Având în vedere că ne apropiem
de finalul anului, este un moment bun
să aruncăm și o privire asupra per-

Laurențiu Duică

spectivelor pentru 2018. Considerăm
că există premisele ca recordurile stabilite în 2017 să fie, chiar, depășite.
Acestea fiind zise, pe fondul unei potențiale accelerări a livrărilor, am putea
vedea, în curând, ceva presiuni în sus,
asupra ratei de neocupare, poate chiar
din 2018.
Cum nu au existat prea multe noutăți din zona dezvoltării infrastructurii
rutiere, în ultimii ani, orice schimbare
importantă pe acest plan ar putea
avea efecte majore asupra dinamicii
regionale a spațiilor industriale (un
potențial semnificativ, așadar). Vom
urmări cu atenție acest aspect și în
anul următor. Ar fi de remarcat că evoluția extrem de favorabilă din ultima
vreme a venit chiar și în pofida infrastructurii precare (doar 45 de kilometri
de autostradă au fost livrați între 2015
și toamna lui 2017, față de 250 kilometri promiși de autorități).

Un pol logistic nou

O altă tendință care s-a cristalizat
ar fi că tot mai multe companii (mai
ales din industria bunurilor de larg consum/comerț) au preferat să își dezvolte pe cont propriu spațiile de depozitare – Lidl, Emag. Așadar, au trecut
peste dezvoltatorii tradiționali, fapt ce

a dus la înființarea unei piețe alternative, care, deja, a ajuns la o mărime
considerabilă.
România are, în prezent, peste 3,5
milioane de metri pătrați de spații moderne de depozitare (fără a le include
pe cele dezvoltate în regim propriu);
Bucureștiul și împrejurimile au aproximativ 1,7 milioane de metri pătrați.
Din cauza aglomerării din zona de
Vest a Capitalei (km 13 și 23 de pe
autostrada București – Pitești) și a
problemelor legate de disponibilitatea
forței de muncă, un nou pol logistic
s-a născut în zona Ștefăneștii de Jos
(Nord-Estul Bucureștiului). Aici, grație
finalizării porțiunii de Nord din șoseaua
de centură și a unor condiții mai bune
privind forța de muncă, vedem mai
multă activitate și interes din partea
dezvoltatorilor/clienților – spre exemplu, WDP a livrat, deja, 40.000 de
metri pătrați și urmează dezvoltări ulterioare. Nord-Estul Bucureștiului –
zona Chitila/Mogoșoaia este o altă
regiune fierbinte, unde cererea depășește 130.000 metri pătrați, dar este
constrânsă și de numărul limită de
proiecte noi.
Există o concentrare importantă
în partea centrală și cea de Vest a
țării, în zonele care permit un acces
ușor al transportatorilor către Ungaria.
Este de remarcat că zona Nord/NordEst se dezvoltă, de asemenea, dar
nu la același ritm, având în vedere
constrângerile generate de infrastructură. Evaluările noastre includ doar
depozitele clasa A, în condițiile în care
cele de clasă inferioara nu reușesc,
în cea mai mare parte, să respecte
normele în domeniul incendiilor.

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

Piața depozitelor
în evoluție

Laurențiu DUICĂ

Director, Industrial Agency Colliers
International

laurentiu.duica@colliers.com
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Cârpeală
sau Tailor-made
în Logistică
A

nul 2017 a fost unul foarte
interesant pentru activitatea
de logistică. După o creștere
spectaculoasă în vânzări, până în
2008, și o cădere la fel de spectaculoasă în perioada crizei, se pare că
valul de creștere actual îmbată mediul
de afaceri, producând un impact controversat în logistică.

Prima caracteristică a pieței, înregistrată în acest an, a fost disciplinarea cererii de depozite.
Dezvoltatorii imobiliari cu investiții
speculative au avut, pe perioada crizei,
cel mai mult de suferit, în a ocupa spațiile libere sau a găsi înlocuitori pentru
clienții aflați în dificultate. Astăzi, dezvoltatorii imobiliari au reprezentat elementul
principal de disciplinare a pieței. Spațiile
de depozitare nu au mai fost un bun de
larg consum, ofertat în sistem push, iar
construirea de noi depozite s-a făcut
numai pe bază de comandă.
Clienții au învățat (deși în mod dureros) că trebuie să își facă cu mult
timp înainte calculele și să aștepte,
de la momentul contractului, luni de
zile, până la finalizare.
Peste schimbarea politicii dezvoltatorilor, s-au suprapus principalele
provocări din Resurse Umane ale companiilor – și anume deprofesionalizarea
industriei și lipsa de personal. Astfel,

proiectele imobiliare au înregistrat mari
întârzieri, din cauza lipsei echipelor
specializate în construcții, mutările sau întârziat, din cauza lipsei personalului
suplimentar necesar la mutare – ca să
nu mai vorbim de personalul suplimentar necesar unui spațiu extins.
Aceste proiecte programate, pentru
care s-au făcut analize și calcule cu
luni de zile înainte, reprezintă o demonstrație a maturizării pieței și o dezvoltare
sustenabilă a proiectelor logistice.

O a doua caracteristică o reprezintă apariția, pentru multe companii, a riscurilor operaționale, datorită creșterii cu două cifre a vânzărilor.
Sunt industrii în care distribuția a
luat din nou avânt, cu creșteri procentuale care trag companiile în zona de
risc operațional. Dezvoltarea operațiunilor implică investiții și analize care cer
timp. Este, deja, o practică obișnuită
de a acorda atenție operațiunilor doar
atunci când acestea dau rateuri. Pentru
punerea lor pe picioare și ajustarea la
dimensiunile corecte, este nevoie de
investiții și timp pentru implementare.
Ca o observație, atât echipamentele de ridicat și manipulat, cât și sistemele de depozitare au termene de
livrare de cel puțin șase săptămâni, și,
dacă este nevoie de montaj, se mai
adaugă o săptămână, două. Dacă di-

mensionarea nu este realizată corect
(cum sunt deja cazuri în piață), imediat
după implementare, soluția este deja
neadecvată.
Acest tip de comportament duce
la costuri suplimentare până la ajustarea soluției, costuri date de externalizări, manipulări multiple, transferuri
suplimentare între locații.

O a treia caracteristică este analizarea și redimensionarea rețelelor
de distribuție.
Indiferent dacă sunt retaileri sau
distribuitori, companiile se uită din ce
în ce mai mult la asigurarea nivelului
de serviciu și la costuri. Mare parte
din distribuitori și-au restructurat rețelele, concentrând stocurile și/sau repoziționând depozitele după cum a evoluat piața. Ca o consecință a acestor
mișcări, s-au făcut și refăcut legături
între clienți și transportatori, care și-au
dezvoltat flotele de distribuție. Sunt
cazuri în care companii românești au
câștigat licitații pentru organizarea
distribuției în piețe externe.

Cea de-a patra caracteristică
este dată de modul în care se dezvoltă industriile producătoare, în
special de automotive, în România.
În ultimii ani, explozia de investiții
în producția de piese auto și compo-
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A cincea caracteristică aparține
industriei alimentare românești, și
anume lentoarea implementării de
soluții informatice și de automatizări de procese.
Industria alimentară are dintotdeauna marje mici și foarte mici, fiind la
concurență cu importurile aduse de
marile lanțuri de retail și de distribuitori.
Preocupată de producție și vânzări, a
neglijat multă vreme zona de logistică,
ce are încă un mare grad de manuali-

Adriana
Pălășan

tate. Companiile conștientizează nevoia de automatizare și îmbunătățire a
proceselor de logistică, însă nici marjele și nici competențele în domeniu nu
le ajută să sară peste pașii naturali de
dezvoltare. De la această industrie așteptăm, încă, performanțe îmbunătățite.

La polul opus, se situează o trăsătură a comerțului on-line – automatizarea (fluxuri și procese).
Surprize plăcute vin din zona de online, care, indiferent dacă activitatea este
derulată în companii strict specializate
pe on-line sau în companii de retail care
dezvoltă online-ul. În ultimii câțiva ani,
companiile au ezitat să investească valorile corecte, în speranța că pot, cu resursa umană existentă, să acopere necesarul de operațiuni. În realitate, la
fiecare deviație peste medie, apăreau
dereglări de procese. Anul acesta a surprins plăcut, prin contractarea unui număr mult mai mare decât de obicei de
proiecte de automatizări informatice și de
echipamente, care au crescut performanțele de productivitate și calitate ale
companiilor.

Cea mai pregnantă trăsătură a
pieței o reprezintă lipsa de personal.
Înregistrată la toate nivelurile, reprezintă riscul cel mai mare pentru
dezvoltarea industriei de logistică. Fenomenul se datorează atât unor cauze
interne, cât și externe.
a) Orice intrare pe piață sau mișcare a unui om-cheie dintr-o companie

în alta atrage după sine un tăvălug de
transferuri, care destabilizează companiile, pentru o perioadă de timp. S-au
înregistrat, în acest an, câteva astfel de
tsunami, care au făcut viața grea, la
nivel organizațional, unei mari părți a
jucătorilor din logistică. Mai mult, oamenii
cheie trag, în timp, după ei echipe întregi;
b) Orice persoană de conducere care
este atrasă de mirajul salariilor și calității
vieții din străinătate va fi urmată, într-un
interval scurt, de o echipă întreagă, care
se transferă pentru a lucra împreună. O
astfel de mișcare necesită circa trei-patru
luni pentru a putea fi înlocuită.

Deși ultima ca și caracteristică a
pieței, dar nu ultima ca importanță,
este crearea, în unele cazuri, din nou,
a unui dezechilibru între salarizare și
competențe.
Tot plecând de la lipsa de personal,
la fel ca în 2008, piața oferă salarii care
sunt departe de competențele personalului nou angajat, iar consecințele sunt
două:
- Cei nou angajați ajung într-o zonă
de confort, în care nu doresc să mai facă eforturi pentru a răsplăti salarizarea
– și ajung, în timp, să fie incompetenți;
- Cei vechi devin demotivați, în momentul în care sunt la curent cu noile
salarii, la care ei nu au ajuns încă.
Ca o concluzie a anului 2017, s-au
întâmplat și lucruri bune, și lucruri rele,
piața se maturizează, companiile devin mai performante, însă prețul plătit
și locul ocupat în ierarhia industriilor
țin exclusiv de capacitățile de adaptare
și inovare a managementului companiilor de a nu mai face cârpeli și de a
proiecta și implementa soluții durabile,
ce susțin performanța.

Adriana PĂLĂȘAN

Managing Partner Supply Chain

Management Center
adriana@loginet.ro
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nente a dus la o dezvoltare logistică
atât la nivel de volum, cât și la calitatea
serviciilor. Companiile producătoare fac
ceea ce știu mai bine: produc. Operațiunile de depozitare și transport cad
în sarcina operatorilor logistici, care
trebuie să respecte condiții contractuale dure. Aderarea la un astfel de
sistem a fost mai mult decât benefică,
deoarece companiile de logistică
românești au crescut, s-au dezvoltat
și maturizat, oferind, astăzi, servicii de
calitate, la standarde internaționale.
Companiile de producție au derulat
niște etape anterioare, care au dus la
rezultatele prezentate mai sus, și
anume au lucrat la dezvoltarea furnizorilor. Companii mici, în general de
transport, au crescut o dată cu creșterea producției clienților lor și, pas cu
pas, au învățat să ofere servicii suplimentare și să treacă în zona de
depozitare. Exemplele se văd în rezultatele concursului „Transportatorul
anului”, în care candidații indică rezultatul unui parteneriat de ani de zile.
Tot dezvoltării industriei de automotive i se datorează mica „depolarizare” a spațiilor logistice, apărând noi
depozite la nivel național și în alte
locații decât cele date de „aeroporturi”.
Este un aspect benefic, care ajută la
dezvoltarea zonelor neindustrializate
și la creșterea competențelor populației pe o rază de 50-70 km.
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Resursa umană se
schimbă... și totuși...

Rotația accentuată de personal nu mai este un secret pentru nimeni,
iar lucrurile par să meargă din rău în mai rău, pentru mulți dintre cei
care activează în sectorul de logistică. Angajați care erau productivi,
în urmă cu doi ani, azi nu mai dau aceleași rezultate. Iar costul
privind transportul lucrătorilor din depozite a atins cote
semnificative, care depășesc, în anumite cazuri, 20% din fondul lor
de salarii. Asta dacă îi găsești?! Ce-i de făcut?

S

oluțiile pentru a contrabalansa
această tendință au făcut
obiectul mesei rotunde organizate de Ziua Cargo, la finalul lunii noiembrie. Este vorba despre practici
încercate, efectiv, la nivelul depozitelor, care au dat rezultate pozitive.
Atunci când ai o echipă de 300 de
oameni și, în fiecare lună, te confrunți
cu 30 de plecări, ajungi, într-un an,
să schimbi întreg personalul unui depozit... o situație cel puțin dificilă din
punctul de vedere al organizării.
Trebuie făcut ceva, cu siguranță! Care
sunt, însă, direcțiile pe care poți
merge?
În primul rând, trebuie să înțelegi
de ce pleacă oamenii, iar interviurile
realizate cu cei care demisionează
(exit interviuri) pot oferi informații foarte
interesante. Sunt manageri de logistică în opinia cărora aceste interviuri
ar trebui externalizate, pentru că des-

chiderea în fața unei persoane din
afară este mult mai mare.

Un șef corect face
diferența

„Am observat că, în multe cazuri,
salariul primit nu reprezenta motivul
real al plecării, fiind folosit doar ca un
paravan. Dezvoltând problema, am
ajuns la concluzia că este foarte importantă atmosfera și că oamenii să
considere că sunt tratați corect”, a
afirmat Paul Niță, Site Director ID Logistics, companie care, în luna noiembrie, a preluat un depozit cu 300 de
angajați, fără ca niciunul dintre aceștia
să decidă să plece. „În februarie 2017,
atunci când m-am alăturat echipei
alături de care lucrez, mi-am dat seama că nu știam cât de mulțumiți sunt,
de fapt, lucrătorii din depozit. Este
motivul pentru care am făcut un sondaj

de opinie pe tema «Satisfacției la locul
de muncă» și am aflat că nivelul celor
mulțumiți depășea puțin 50% și, mai
mult, nu considerau că team-leader-ii
îi tratează corect. Drept urmare am
decis să mă focalizez asupra celor 20
de team-leader-i”, a continuat Paul Niță,
explicând că șefii de echipe ocupau
aceeași poziție de 10 ani, iar metodele
aplicate erau învechite. „Nu este
neapărat un lucru rău, dar, în momentul
în care aveau preferințe pentru anumite
persoane, erau percepuți ca fiind
incorecți. Am luat decizia să renunțăm
la 3 dintre ei. Ceilalți 17 rămași și-au
schimbat atitudinea. De asemenea, cei
3 team-leader-i noi, care s-au alăturat
echipei, au o atitudine diferită. La 6 luni
distanță, 85% dintre cei chestionați
răspund afirmativ la întrebarea «Șeful
tău este un om corect?», iar, în luna
noiembrie, numai 7 persoane au decis
să plece din depozit”, a mai arătat el.
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Un rezultat cel puțin promițător, ținând
cont că demisonarii erau persoane angajate în ultimele două luni. „Din păcate, nu mai avem de unde să recrutăm oameni dornici de muncă”, a
apreciat Paul Niță.

Recrutarea...
și vechii angajați

Același lucru îl resimte și Bogdan
Bălășoiu, Logistics Manager Antalis.
„Lipsa de chef de muncă este generală. Recrutezi noul angajat, te înțelegi
asupra unui salariu, dar, după o zi sau
două de lucru, decide să plece, afirmând că nu merită să muncească”, a
menționat el, precizând că, înainte de
angajare, fiecare candidat dă un test de
îndemânare, unul privind profilul psihologic, dar și o probă de aritmetică aferentă clasei a IV-a. „Din păcate, în multe
cazuri, nu trec proba de aritmetică”, a
continuat Bogdan Bălășoiu. Și Paul Niță
a recunoscut că a introdus tabla înmulțirii
ca probă și s-a lovit de același gen de
surprize.
„Ne aflăm într-o perioadă în care
toate industriile suferă din punct de
vedere al resurselor umane. Atât pe
entry-level, cât și la nivel de specialiști”,
a opinat, la rândul său, Elena Dionisie,
Managing Partner WedoHR. Ea a expli-

cat că, în momentul în care se recrutează, potențialul angajat trebuie să știe
cu exactitate la ce să se aștepte, să
existe o descriere foarte clară a funcției,
să dispună de informații privind mediul
de lucru, atribuțiile pe care le va avea,
dar și privind perspectivele profesionale.
„Acțiunile de recrutare care se soldează
cu părăsirea companiei, la scurt timp
după angajare, sunt foarte costisitoare,
inclusiv prin faptul că unul dintre angajații vechi a pierdut timp pregătind noul
coleg să înțeleagă modul în care funcționează lucrurile”, a subliniat Elena
Dionisie. Cristi Oanță, Logistic Manager în cadrul Timac Agro a ținut să precizeze că trebuie să treacă o perioadă
de inducție de 3-4 luni până în momentul în care noul angajat este cu adevărat
productiv.
În plus, în toată această acțiune de
recrutare, foarte important este renumele companiei de bun angajator, care
poate atrage forță de muncă. Directorul
de logistică Timac Agro afirmă că a
câștigat la capitolul imagine, mai ales
în interiorul echipei, reprimind angajații
buni care au decis să se întoarcă, după
ce au ales o altă variantă în afara companiei. „De 2 ani, am încetat să mai fac
contraoferte oamenilor care voiau să
plece, dar le-am spus că, în cazul în
care vor dori, îi voi reprimi în aceleași

PUBLICITATE

condiții. Cei care au decis să se întoarcă
au venit cu o atitudine total schimbată,
care a influențat și ceilalți angajați. S-au
transformat într-un pol de promovare
pozitivă”, a arătat Cristi Oanță.

Ce contează,
până la urmă?

În opinia Elenei Dionisie, specialist
în HR, chiar dacă partea financiară reprezintă un element important, nu este
definitorie. „Corectitudinea în organizație
este esențială. Șeful trebuie să fie perceput ca un om corect, iar sarcinile foarte
clar trasate, astfel încât să nu lase loc
la interpretări. Și deschiderea este esențială. Dar comunicarea trebuie adaptată
oamenilor cărora le transmiți informațiile.
La fel trebuie adaptate și metodele de
motivare. Niciodată să nu oferi ceva
pentru că te gândești tu, ca manager, că
este de folos”, a subliniat Elena Dionisie.
Dar despre comunicare și elemente de motivare corect adaptate vom
discuta într-unul dintre numerele viitoare... pentru că, indiferent cât este de
dificilă situația, din cauza rotației puternice a forței de muncă, există, totuși,
unele soluții care o pot îndulci.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Încotro mergem?

Viitorul este al unei logistici agile, caracterizată prin conectivitate
și viteză mare de implementare. Iar toate acestea trebuie să se
desfășoare în condițiile în care „democratizăm” informația. Este
concluzia la care am ajuns în urma unei discuții purtate cu Marian
Martin, CEO International Business Transport (IBT - Maman Group).

M

arian Martin susține că,
într-un sistem logistic (de
depozit și/sau distribuție)
care funcționează bine, 70% din
merite aparțin tehnologiei IT, care
permite o organizare corectă si, mai
ales, o circulație instantanee și formalizată a informației. În opinia reprezentantului IBT, vremea depozitelor mari
deținute de operatori logistici, a sistemelor clasice de operare, cu paletul,
se apropie de apus, în condițiile în
care partidele de marfă se reduc. „Din
punctul meu de vedere, viitorul nu este
al depozitelor mari, ci al hub-urilor
cross-dock și al distribuției. Am în vedere furnizorii de servicii logistice. Va
trebui să poți să te miști mult mai repede decât acum și să oferi soluții
eficiente. Iar sistemele IT reprezintă
cheia. Dezvoltarea comerțului online
deschide o nouă perspectivă în abordarea sistemelor logistice de depozit
și a sistemelor de distribuție”, a explicat Marian Martin. În opinia sa, vizibilitatea clientului asupra operațiunilor
logistice trebuie să fie totală. „De
exemplu, clienții noștri au acces online
la sistemul de urmărire a operațiunilor
din depozit și/sau de distribuție, informațiile fiind transmise în timp real.
Indicatorii de calitate (KPI) sunt, de
asemenea, generați automat, de sistem. Este ceea ce eu numesc «democratizarea» informației. Dacă ești
cu adevărat bun, o poți arăta deschis.”

70% IT...
100% transparență

Formația de informatician venit din
cercetarea în domeniile tehnologiilor
de transport l-a determinat pe Marian

Martin să creeze un departament logistic încă de la înființarea IBT, în 1994.
Este motivul pentru care compania a
putut să dezvolte, încă din urmă cu 7
ani, soluții „pick by voice”, cărora li se
adaugă sisteme foarte performante
track&trace, dezvoltate de acum 4 ani,
ce oferă informații în timp real.
De exemplu, call center-ul clientului poate vedea, în orice moment,
unde se află mașinile cu marfa asupra
căreia se doresc informații, ce traseu
au urmat și ce s-a făcut.
De curând, IBT oferă un serviciu
privind organizarea promoțiilor pentru
clienți în marile lanțuri de magazine.
„Sunt situații în care organizăm promoții pentru 100 de magazine, ceea
ce presupune livrarea standurilor,
montarea și aranjarea lor într-o singură zi. Clientul nostru are acces la o
hartă care include toate magazinele,
informațiile fiind transmise sub forma
unor coduri de culoare. Atunci când
codul este galben, camionul a ajuns
la magazin și standul e în curs de implementare. Roșu înseamnă că magazinul nu a fost încă atins, negru că au
fost întâmpinate probleme în relație

Smart warehouse

Cu ocazia mutării într-un depozit nou, IBT și-a actualizat integral dotarea IT,
adoptând tehnologia „ZEBRA Mobile”, care va permite implementarea
conceptului „smart warehouse”. Personalul depozitului dispune de
computere portabile, la care sunt conectate scanere și imprimante portabile
coduri de bare. De asemenea, fiecare echipament (stivuitor/transpaletă) este
dotat cu tablete industriale și scanere, conectate prin blue-tooth. Toate
echipamentele funcționează sub Android și sunt conectate direct la serverul
companiei unde se rulează softul de WMS și softul de distribuție. Acest mod
de lucru va fi implementat în toate platformele IBT din țară, potrivit lui Marian
Martin. „Implementarea acestui nou concept de conectivitate – Internet of
Things (IoT) – va conduce la creșterea productivității, eliminarea erorilor și la
o extraordinară flexibilitate în operare. Iar timpul de implementare a unor noi
aplicații se reduce la jumătate. Ca să nu mai vorbim de vizibilitatea asupra
operațiunilor, aceasta fiind totală și în timp real.”
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cu reprezentanții magazinului, iar verde că standul a fost montat și aranjat.
De altfel, poza standului, cu produsele
aranjate, este încărcată în sistem
imediat ce operațiunile sunt finalizate.
La bază stă o aplicație Android, dezvoltată de departamentul nostru IT,
care permite o transparență totală în
relația cu clientul”, a mai arătat Marian
Martin.

Transport
extracomunitar și
reprezentare în vamă

IBT dispune de o flotă proprie de
28 de vehicule de distribuție și operează hub-uri în București, Brașov, Timișoara, Cluj, Oradea, la care se
adaugă un hub operat cu un partener
în Sofia.
„Cei trei piloni principali de activitate ai companiei constau în logistică/distribuție, transport în camioane
complete și vamă. La nivel internațional, abordăm foarte mult relații de
transport pe Rusia, Asia Centrală,
Caucaz. Operațiunile vamale făcute
pentru clienții noștri se bazează pe
reprezentarea indirectă în vamă, în
calitate de comisionari, fiind autorizați
AEO.”
IBT (International Business Transport) a fost înființată în 1994. În 2013,
un pachet majoritar de 65% a fost
achiziționat de Grupul Maman, unul
dintre cei mai mari furnizori de servicii
logistice din Israel, deținut de consorțiul Taavura. Acțiunile Maman Group
sunt cotate la bursa din Tel Aviv, ceea
ce conferă, indirect, statutul de companie publică pentru IBT.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Rezultate optime...
nivel optim de angajați
T

oyota Material Handling
Romania oferă câteva soluții
demne de luat în seamă, destinate reducerii costurilor de mișcare
a mărfurilor.
În primul rând, reprezentantul producătorului destinat echipamentelor
pentru depozite vă poate veni în ajutor
prin consiliere, lucrând, alături de dumneavoastră, la reperarea aspectelor
din activitatea pe care o desfășurați
care pot fi îmbunătățite și elaborând
soluții personalizate, în acest sens.

Echipament
funcțional în orice
moment

Este bine-cunoscut faptul că un
echipament care se defectează des și
care rămâne imobilizat costă operatorul logistic timp și bani. În acest context, un partener de încredere în ceea
ce privește operațiunile de reparații și
întreținere este esențial pentru activitatea oricărui logistician. Tehnicienii
bine pregătiți, piesele și componentele
de bună calitate, viteza de reacție,
înlocuirea echipamentului defect până
la reparația acestuia, toate acestea
pot reprezenta un avantaj competitiv
și un important instrument de reducere
a costurilor. De aceea, Toyota Material
Handling Romania pune la dispoziția
clienților planuri de service bine puse
la punct, cu ajutorul unor ingineri specializați, care asigură reparații prompte, rapide și corecte de la prima vizită.
Toyota Material Handling Romania
dispune de 48 de tehnicieni, centrele
sale mobile fiind situate la Arad, Brașov, Brăila, Baia Mare, București, Cluj
Napoca, Craiova, Jimbolia, Medgidia,
Miercurea Ciuc, Oradea, Ploiești,
Sibiu, Suceava, Târgu Mureș, Roman,
Timișoara și Alba Iulia.
Atelierele mobile sunt dotate cu
tot ceea ce este necesar pentru intervenții (rafturi, scule, aparate sudură,
generator electric, compresor, stoc
piese uzuale, laptop etc.) și utilizează
conexiunea GPS, pentru alegerea
rutei optime către client. De asemenea, service-ul Toyota deține 3 autoa-

teliere de back-up, un trainer pentru
instruirea permanentă a tehnicienilor,
un important stoc de piese de schimb,
precum și echipamente de back-up.

Resursele umane,
regândite

Un alt important element în eficientizarea costurilor este factorul uman,
mai ales în contextul în care piața se
confruntă, din ce în ce mai mult, cu o
adevărată criză de personal specializat, fie că este vorba despre operatori,
motostivuitoriști, pickeri sau șoferi.
Și în acest context, Toyota poate
propune implementarea unor soluții
ce reduc numărul operatorilor, înlocuindu-i chiar în anumite situații. Un
exemplu este modelul TAE050, un
cărucior de marfă compact și rentabil,
ghidat pe o bandă magnetică plasată
pe podea. Acest echipament automat
poate fi utilizat pentru transporturi pe
orizontală, din punctul A, în punctul
B, pentru preluarea și descărcarea
sarcinilor. Poate tracta până la 500 kg
și poate transporta sarcini de pana la
140 kg, cu sisteme de rafturi fixe.
TAE050 este echipat cu scaner, pentru
siguranță și precizie în utilizare, și cu
ecran digital ușor de operat.

De asemenea, există și sistemul
Autopilot, disponibil în diferite versiuni,
în funcție de aplicație: transport pe
orizontală, stivuire sau realimentare.
Aceste echipamente fără operator
preiau activitățile repetitive dintre liniile
de producție și zonele de depozitare
sau sistemele de benzi transportoare.
Acestea sunt echipate cu tehnologie
laser și se bazează pe designul stivuitoarelor standard, putând fi operate și
manual.
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În lumea logisticii, reducerea costurilor reprezintă o prioritate, și
asta nu numai în anii de criză economică. Deși prețul de achiziție
rămâne, încă, un criteriu definitoriu pentru mulți cumpărători de
echipamente, devin din ce în ce mai importante aspectele legate
de exploatare și de serviciile post-vânzare, care pot rentabiliza
orice investiție.

Economie de spațiu

Nu în ultimul rând, Toyota Material
Handling Romania oferă o gamă largă
de soluții de depozitare, cu sisteme
adecvate de siguranță și control, care
includ rafturi convenționale, sisteme
de rafturi de mare densitate pentru
mărfuri paletizate sau sisteme de rafturi pentru mărfuri nepaletizate, în conformitate cu normele europene și cu
toate standardele de calitate din domeniu. Și toate acestea ca o recunoaștere a necesității de creștere a
eficienței activității la nivelul depozitului.

Pentru mai multe informații,
accesați www.toyota-forklifts.ro
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Ghid de integrare a
noilor angajați în
companie

În ultima perioadă, întâlnim, în piață, un subiect comun pentru
majoritatea angajatorilor, fără deosebiri majore privind tipul
companiei pe care o reprezintă: industrie, dimensiune, zonă
geografică, firmă românească sau străină, mică sau mare. Cam toți
angajatorii se confruntă cu o situație critică, aceea a insuficienței
forței de muncă, atât sub aspect cantitativ, dar și calitativ. Iar, o dată
ocupat un post, apar întrebările: oare cât va sta acest om în companie
și oare va performa?

A

ngajatorii pot avea un impact
asupra retenției angajaților,
pot determina o scădere a
fluctuației în organizația lor. Pentru a
oferi un conținut cât mai practic, ne-am
propus să prezentăm, în acest articol,
o serie de idei și măsuri aplicabile și
care pot determina gradul de retenție
a angajaților în companie, prin implementarea corectă a unui proces de
integrare.

Integrarea durează, uneori, luni de
zile, chiar și până la un an.
Un studiu al Aberdeen Group
arată că 87% din noii angajați sunt pe
deplin atașați noului job și companiei
în primele 6 luni de la momentul angajării. Deci, în această perioadă, este
propice să se creeze sentimentul de
apartenență și de creare a unui plan
pentru viitor în companie.

Integrarea noului angajat în companie este un proces – deci o perioadă
de timp – și este de dorit să nu se
limiteze doar la prima zi (uneori nici
măcar aceea). Integrarea înseamnă
parcurgerea unui set de pași care permit noului angajat să cunoască organizația, structura, viziunea, misiunea
companiei, valorile și așteptările din
partea noului angajat (obiective, comportamente). Recomandăm ca procesul de integrare să fie inclus în zona
de strategie a companiei, pentru că
are legătură directă cu ceea ce numim, pe scurt, bottom line – profitabilitatea companiei. Integrarea noilor
angajați nu este o inițiativă ce ține doar
de managementul resurselor umane,
ci este sau trebuie să fie o inițiativă de
business. O impresie negativă și o planificare deficitară a integrării pot distruge strategiile de recrutare, de retenție și de imagine a companiei, iar, mai
mult decât atât, poate să influențeze
productivitatea, retenția și motivația.
Integrarea noului angajat nu este
același lucru cu orientarea. Aceasta
din urmă ajută persoana să aibă acces
la tot ce e necesar pentru a-și desfășura activitatea: documentele foldere,
corespondență, proceduri, organigrame, situații, rapoarte, obiectivele postului, colegi și clienți, furnizori etc.

Iată câteva întrebări ale căror răspunsuri vor ajuta la creionarea unei
scheme de bază și care vă vor genera
noi idei, specifice business-ului din
care faceți parte:
- Când va începe procesul de integrare? Practic, este de dorit ca acesta
să înceapă o dată cu semnarea ofertei
de angajare, prin intermediul etapei
de orientare care oferă indicii și despre
modul de lucru și ospitalitatea companiei.
- Cât va dura acesta?
- Cu ce impresie generală doriți
să plece acasă noul angajat după
prima zi de lucru? Dar după primele
3 luni?
- Ce este necesar să știe noul angajat despre cultură și mediul de
lucru? (Da, prin înțelegerea culturii și
a modului de lucru, pot fi evitate multe
gafe și, chiar, erori care creează un
sentiment de stinghereală și disconfort, asociat cu experiența persoanei
în noua companie, și poate determina,
ulterior, o implicare limitată, de teama
de a nu greși din nou.)
- Care va fi rolul HR-ului? Care va
fi rolul managerului direct? Dar al
colegilor din echipa directă și, chiar,
din alte departamente?
- Ce obiective doriți să stabiliți pentru noul angajat?

O inițiativă strategică

Oxana Rusu

Conturarea
procesului

- Cum veți colecta feedback-ul și
cum veți măsura succesul integrării?
O dată cu răspunsul la aceste
întrebări, HR-ul și managementul superior al companiei, deja, pot contura
un plan de acțiune care îi va ajuta pe
noii angajați să asimileze mai rapid și
eficient politicile companiei, fluxurile
activității și, în același timp, să asimileze cultura organizației.

Mai mult de trei luni

Un studiu Aberdeen Group arată
că organizațiile care înregistrează un
nivel ridicat de performanță au un
proces de integrare care durează dincolo de 3 luni, iar acest proces este
în cea mai directă legătură cu engagement-ul și productivitatea angajaților.
Totuși un număr important de organizații nu au implementat un proces (eficient) de integrare.
Referitor la responsabilii pentru
procesul de integrare a noilor angajați,
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companiei poate fi dat de sarcini noi,
proiecte noi – atenție la volumul de
muncă la care îl expuneți: dacă adăugați sarcini noi în atribuții, asigurați-vă
că le poate duce și pe cele vechi sau
reconfigurați sarcinile, astfel încât o
parte să fie preluate de alți colegi sau,
poate, chiar externalizate.

există o dispută și o serie de provocări
referitor la cine/ce departament este
responsabil de procesul de integrare,
mai ales că este asociat cu o continuare a recrutării. Cel mai înțelept
este ca procesul să fie conturat de
către HR, împreună cu managementul, iar, pe parcursul implementării,
HR-ul să aibă un rol de intermediere
și verificare a realizării pașilor agreați.

Activități minime necesare pentru
integrarea noului angajat:
- creați o listă de sarcini pentru
noul angajat, pentru o perioadă de
timp (1-3-6 luni) și urmăriți realizarea
acestora;
- comunicați așteptările și oferiți
instrumentele de lucru necesare;
- oferiți feedback constructiv;
- oferiți suport (alocați un mentor);
- ajutați noul angajat să parcurgă
toate training-urile necesare pentru ași realiza sarcinile;
- facilitați accesarea informațiilor
necesare realizării jobului.

Cum măsurăm
calitatea?

Companiile cu o anumită maturitate în implementarea proceselor de
integrare a angajaților folosesc indicatori precum:
1. Gradul de retenție – care măsoară numărul de plecări raportat la media
angajaților, într-un interval de timp relevant pentru companie (acesta este cu
35% mai mare în companiile performante față de cele mai puțin performante).
2. Atingerea nivelului de productivitate (Time to productivity) – măsoară
procentul noilor angajați care ajung
productivi pentru organizație, în perioada de timp stabilită de companie,

și acesta este cu 47% mai mare în
companiile performante față de cele
mai puțin performante.
3. Satisfacția managerului angajator măsoară satisfacția, pe anumite
perioade de timp, a managerului direct
față de performanța angajatului. Aceasta se poate măsura și după perioada formală de integrare.

Factori care
motivează angajații

În cadrul procesului de integrare,
se pot identifica factorii care determină
în cea mai mare măsură motivarea
angajaților și, astfel, se poate acționa
în direcția potrivită pentru fiecare angajat. Iată o serie de factori care au
efect asupra motivației și deciziei de
a rămâne și performa în organizație:

Recunoașterea
meritelor...

... pentru implicare și rezultate –
este unul din factorii motivaționali de
top, care determină un sentiment de
conexiune între activitatea angajatului
și reacția companiei, faptul că el contează ca persoană și este observat.

Stabilirea unui plan
de carieră

Unui nou angajat i se pot prezenta
posibilitățile de dezvoltare profesională
și de avansare în cadrul noii companii,
ceea ce va conferi o orientare pe termen
lung privind relația sa cu angajatorul.
Adesea, managerii pot să nu întrevadă un plan real de carieră pentru un
nou angajat (compania este prea rigidă, prea mică, prea stabilă), totuși,
elementul de creștere în cadrul

Neacceptarea șefului ca autoritate
(atunci când respectiva persoană este
în mod obiectiv incompetentă sau are
comportamente incorecte față de noul
angajat) va determina cu un mare grad
de probabilitate părăsirea companiei
(eventual se poate face un transfer
intern, în măsura în care acest lucru
este posibil). Prin urmare, asigurați-vă
că managerii sunt pregătiți pentru acest rol și recomandăm călduros introducerea unui criteriu de performanță
critic pentru fiecare manager: un grad
de retenție de minimum …% în cadrul
echipei. Dacă un manager este cu
adevărat evaluat și recompensat (sau
sancționat) pentru nivelul de retenție
din echipă, va deveni mai creativ și
mai preocupat legat de acest aspect.

Strategie și Misiune libertatea și
autonomia de a
contribui la
realizarea planurilor
și obiectivelor
companiei

Pentru angajat este important să
înțeleagă relația dintre jobul său și
care este lanțul pe care îl influențează,
ceea ce este de așteptat să îl facă
mai responsabil.

Comunicare deschisă
în cadrul companiei

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

Abilitățile de
manager ale
superiorului direct

Aceasta asigură transparență și
încredere, ingrediente esențiale în colaborarea pe termen lung.
În concluzie, merită să alocați timpul necesar pentru stabilirea unui plan
coerent de integrare a noului angajat,
care sa fie suficient de cuprinzător și,
în același timp, suficient de simplu de
implementat și urmărit și, mai ales, în
concordanță cu obiectivele companiei
pe termen lung, mediu și scurt. Este
de așteptat să identificați o îmbunătățire
în indicatorii de performanță ai companiei după primele 6 luni.

Oxana RUSU

Owner & Developer @Talent Reserve,
Membru My HR Team

office@talentreserve.ro
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Ce ne dorim
cu adevărat, nu
numai de Crăciun?
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STILL

60

O dată cu încheierea anului, fiecare dintre noi își analizează
propria activitate, proiectele desfășurate de-a lungul celor 12 luni,
își măsoară performanța și își trasează noi coordonate pentru
perioada următoare. Fiecare știe, cu sinceritate, unde se situează
și ce are de îmbunătățit la propria persoana și la propria afacere,
pentru a avea succes.

E

xtinzând, știm și ce ne dorim
de la ceilalți, ce ne lipsește din
jocul de puzzle pentru a fi mai
eficienți și pentru a ne atinge obiectivele.
În mintea fiecărui client, în aceste
zile, când dorințele se împlinesc, se
naște întrebarea: ce contează, de fapt,
pentru mine și afacerea mea?
În service, lucrurile par mai complicate, la prima vedere, dar și aici, dincolo de latura pur tehnică, se află oameni.
Și pentru STILL, împlinirea dorințelor
clienților este obiectiv strategic pe termen
lung, nu doar de sărbători. Rezultatele
din Customer Satisfaction Index, publicate în analiza anuală, dovedesc că
STILL este de succes raportat la solicitările clienților, pe segmentul de service.
De-a lungul anului, STILL a inițiat interviuri cu clienți în peste 17 țări, pentru a
afla detalii despre ce îi mulțumește și
pentru a îmbunătăți serviciile. În cele 12
luni, STILL a intervievat mai mult de
18.500 clienți pe tema „service”. Rezultatul: o rată a satisfacției de 93 procente.
Vocea clienților din România a fost
aproape unanimă: contează promptitudinea, timpul de reacție la solicitări,

experiența tehnicianului, calitatea remedierii.

Soluții croite pe
măsură

Serviciile de primă clasă reprezintă
mai mult decât un aspect de ordin antreprenorial pentru compania hamburgeză STILL GmbH. Ele reprezintă un
important factor de diferențiere față
de concurență, ca furnizor de marcă
de soluții logistice customizate, pe
piețe deja supra-aglomerate.
Achiziționarea unui nou echipament industrial, fie că este cumpărat,
închiriat sau luat în leasing, se realizează, de obicei, în câteva săptămâni
sau, în cel mai bun caz, zile, iar utilizarea se întinde pe parcursul a câțiva
ani, timp în care locul central este
ocupat de disponibilitatea, fără niciun
fel de problemă, a flotei în uz.
Sunt serviciile bune la fel de importante precum calitatea echipamentului? Pot serviciile excelente să ofere
plus valoare clientului, contribuind, în
mod semnificativ, la selectarea unui
partener pentru logistica internă?

Pentru STILL GmbH, răspunsul
clar la această întrebare este „DA”
„Clienții noștri ne spun în permanență că serviciile bune pe care le
oferim reprezintă unul dintre principalele motive pentru care ne aleg să le
fim parteneri”, explică Jacques Arrighi,
șeful departamentului Business Line
Sales Applications & Services al STILL.
Afirmația lui este sprijinită de rezultatele celui mai recent studiu de piață
condus de către un consilier de
management, în 2016. Rezultatul a
indicat faptul că firmele participante din
opt țări europene consideră oferta de
servicii și fiabilitatea ca fiind cele mai
importante criterii pentru selectarea
unui partener pentru logistică internă
– chiar mai mult decât performanțele
vehiculului sau decât prețul acestuia.
Pentru Arrighi, acest rezultat nu
reprezintă o surpriză. În cele din urmă,
investiția într-un echipament industrial
este o achiziție pe termen lung: „Durata medie de utilizare a unui vehicul
industrial este de zece ani. Pentru
clienții noștri, performanța serviciilor
noastre constituie, în consecință, un
factor cheie în garantarea unei dispo-
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Ce căutăm,
în legătură
cu service-ul?

Care sunt caracteristicile unor
servicii bune? Pentru Arrighi, este vorba despre trei factori definitorii: „Calitate, competență și relații apropiate cu
clienții”, în timp ce disponibilitatea și
viteza reprezintă, pentru el, subcapitole ale calității. O altă componentă a
calității este constituită din componentele utilizate. Mai mult de 3.000 de
tehnicieni la STILL asamblează în
exclusivitate Piese Originale patentate
STILL, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, dacă este nevoie. Peste
51.000 de componente originale de
calitate Premium se află în permanență
pe stoc la cel mai mare centru de piese
de schimb al STILL, din Hamburg.
Acestea pot fi livrate tehnicianului de
service, dacă este necesar, în 24 de
ore. Piesele comandate până la orele
4 pm, în Europa, vor ajunge în vehiculul
de service în dimineața următoare.
Inginerii și tehnicienii reprezintă, de
asemenea, un element important. „In-

vestim în mod semnificativ în sesiuni
de training orientate către rezultate și
cuprinzătoare pentru tehnicienii și
inginerii noștri”, explică Jacques Arrighi.
„În loc de specialiști pentru anumite
clase de echipamente, ne bazăm pe
o experiență multi-fațetată. Mulți competitori se retrag din fața unor astfel de
cheltuieli de training. Dar suntem convinși că acest efort merită și că ai noștri
clienți beneficiază, în consecință, de o
valoare adăugată reală.”

Investiția în
competență dă
rezultate

Această competență multi-fațetată
permite companiei STILL să ofere parteneri de contact permanenți, în loc să
numească noi fețe pentru fiecare caz
individual, pentru a sprijini clienții.
„Tehnicienii de service sunt foarte familiari companiei noastre. Tehnicienii
nu necesită aproape nicio supervizare,
știu unde sunt vehiculele și operează
independent”, spune Mike-Werner
Wentsch, din cadrul departamentului
Industrial Truck Management de la
MTU Maintenance Hannover, despre
experiența cu personalul de service
al STILL. Mai mult decât atât, le apreciază disponibilitatea. „Dacă unul
dintre echipamentele noastre se
defectează și este necesară o reparație rapidă, personalul de service de la
STILL va ajunge întotdeauna la fața
locului în două sau trei ore. N-am definit degeaba STILL ca standard pentru compania noastră!”

Un beneficiu adițional este faptul
că soluțiile pot fi găsite mai rapid, dacă
o persoană este familiarizată cu mai
multe clase de echipamente. Expertul
în logistica depozitării „LIT Lager &
Logistik” din Bremen a făcut față, în
acest fel, multor provocări majore. „A
avut niște experiențe foarte bune cu
personalul de service de la STILL,
care găsește, întotdeauna, o soluție,
chiar și sub presiunea timpului”, spune
managerul de proiect al LIT pentru
facilitatea din Bremen, Rolf Frerks.

Service pentru toți

Faptul că STILL ia foarte în serios
asigurarea unor servicii excelente de
reparații și întreținere devine, de asemenea, evident atunci când nu își limitează experiența la vehiculele industriale aparținând propriei mărci. Sub
sloganul „Service4all”, specialistul în
intralogistică din Hamburg oferă întreținere și reparații pentru echipamentele altor constructori. „Astfel, clienții
noștri pot beneficia de un partener
central competent, chiar dacă aleg să
utilizeze o flotă mixtă”, explică Arrighi.
Astfel, putem spune fără să greșim
că, pentru clienții STILL, Crăciun este
în fiecare zi în care se realizează împlinirea (promptă) a dorințelor lor, prin
intermediul unor „spiriduși” de service
ultra-specializați!

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

nibilități optime, pe parcursul unei
decade.”
Fără îndoială, o funcționare fără
probleme a logisticii interne este
crucială pentru succesul unei companii, în cadrul unei competiții acerbe.
Dacă fluxul intern al mărfurilor se
oprește, acest lucru nu numai că va
conduce la pierderi financiare, ci și la
clienți nesatisfăcuți și la competitori
care o iau înainte.

Mihaela IANOLE
mihaela.ianole@still.ro

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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INTERVIU

Ekol continuă
dezvoltarea

Compania turcească își continuă expansiunea pe piața europeană,
iar filiala din România beneficiază, la rândul ei, de investiții
importante. Am discutat despre planurile Ekol cu Alecsandru
Mucenic, Country Manager Ekol România.

Ziua Cargo: Finalul acestui
an aduce multe lucruri noi
pentru Ekol România.
Alecsandru Mucenic: Într-adevăr, am deschis un nou depozit,
clasă A, 12 m înălțime, 6.000 mp cu
rafturi. Practic, ne-am dublat capacitatea de depozitare, dezvoltarea fiind
asigurată atât de clienții actuali, cât și
de câștigarea unor noi clienți. Ne extindem pe zona serviciilor cu valoare
adăugată, ne transformăm de la simpli
furnizori de servicii de depozitare,
către furnizori de servicii cu valoare
adăugată. Clienții noi vin din zona
FMCG și textile. Am împrumutat idei
bune de la compania mamă, care este
lider de piață în Turcia pe zona de
textile, și le implementăm aici. În viitorul apropiat, vom avea inclusiv soluții
automatizate. Amenajăm zone de
depozit Tailor-made pentru clienții
noștri. Totodată, vom dezvolta mult
zona de e-commerce, ca și prestator
logistic. Avem un important know-how
și ne putem mula bine pe solicitările
clientului.

Alecsandru
Mucenic

Putem identifica anumite
tendințe în piață?
Da, putem vedea faptul că există
o creștere a cererii pentru servicii
logistice și, în același timp, solicitările
sunt tot mai complexe. Indiferent dacă
este vorba despre WMS sau EDI, sau
orice altă soluție dorită de client, noi
suntem deschiși în ceea ce privește
investirea în tehnologii moderne. Ne
gândim inclusiv să realizăm o aplicație
de logistică. Astfel, clienții vor putea
vedea totul, direct de pe telefon – vor
putea vizualiza stocurile, sau lansa
comenzi...
În general, proiectele mari de logistică merg pe soluții dedicate. Rar mai
găsești un proiect din domeniu care
să îți ocupe 3.000 mp pur și simplu.
Un asemenea client își va dori cu siguranță anumite particularități peste serviciul de a-i păstra marfa pe rafturi.
Aici am avut noi de câștigat în ultimul
an, prin flexibilitate, deschidere, rapiditate în oferirea soluțiilor, a ofertelor
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Presiunea pe
tarife creează
dificultăți?
Piața nu mai este atât de axată
pe tarif, mai ales că astăzi, în România, există o lipsă acută de spații logistice. Mai mult decât atât, observăm la
clienți o mult mai mare deschidere către externalizarea serviciilor logistice.
Multe companii care au activități de
producție preferă să se concentreze
pe activitatea lor de bază, mărirea capacității de producție, dezvoltarea
zonei comerciale, fără a mai pierde
timp cu logistica.
De asemenea, susținem companiile care doresc să intre în România
și avem în special în Turcia o serie de
firme care doresc acest lucru (în general mici și medii), iar noi suntem
pregătiți să le oferim servicii integrate.
Iar aceste contracte vin în urma contactelor directe, fără licitații. Noi acordăm o mare atenție companiilor de
talie mică și mijlocie, mai ales că astfel
de contracte asigură, în general, o
marjă mai bună.

Care este strategia în
ceea ce privește
distribuția la nivel
național?
O dată cu creșterea segmentului
de logistică și prin deschiderea biroului
și a depozitului din Timișoara, am creat
deja o rețea de distribuție în România,
deocamdată prin parteneri, urmând
ca pe viitor să dezvoltăm propria structură. Avem în plan investirea în propriul parc de camioane destinat distribuției în România.
Dezvoltarea distribuției capilare reprezintă un proiect pe care ni l-am
propus pentru primul trimestru al
anului 2018. Ne-am dat seama că am
putea gestiona mult mai bine clienții
pe care îi avem în zona logisticii cu o
flotă proprie de distribuție. Lucrurile,
practic, se leagă, fiind în legătură și
cu deschiderea unui nou depozit la
Cluj. Va fi un hub pentru cross-docking
și distribuție. Tot la începutul anului
viitor, vom avea un depozit și la Bacău. Astfel, vom avea o rețea de distri„Consider că logistica pe care o
poți face în România nu o poți
face nicăieri în Europa.”

buție care va acoperi bine toată țara.
Credem în zona Moldovei, în dezvoltarea viitoare a acestei regiuni.

Ekol a creat o
importantă infrastructură
intermodală. Cum se
conectează România la
aceasta?
Infrastructura Ekol este utilizată
tot mai mult de către clienții din România. Planurile de a lega România
într-un sistem intermodal sunt tot mai
aproape de a fi realizate – în primul
rând prin feribotul care va lega Constanța de Yalova (Turcia). Terminalul
din Yalova este deja operațional.
Cel mai frumos proiect pe care îl
vom oferi atât clienților, cât și economiei României este acest ferry, care
va opera din propriul terminal din Agigea și va putea fi utilizat de oricine.
Este un ferry pentru remorci și containere. Transportul câștigă la nivel de
timp de tranzit, preț, volum, decongestionarea frontierelor. Vom începe cu o
frecvență de două ori pe săptămână.
Am lansat trenul între Koln și Budapesta – 33 de vagoane, cu frecvență de trei ori pe săptămână. Deja
avem clienți care folosesc acest tren
pentru relația Germania-România,
remorcile fiind preluate din Budapesta
și aduse cu camioanele Ekol în București sau în oricare oraș din țară. Infrastructura feroviară din România reprezintă singurul motiv pentru care
legătura pe tren nu este completă.
Viteza actuală comercială, de 24-25
km/h, nu poate asigura nevoile minime
privind timpul de tranzit.
În prima parte a anului viitor, ne
propunem să preluăm parte din volumele de transport care astăzi fac
legătura Turcia – Europa prin porturile
Yalova și Trieste. Ruta alternativă va
fi Europa – Budapesta – Constanța –
Turcia. Vrem să legăm prin soluții intermodale și Europa Centrală și de
Est.
Merită amintit și faptul că Ekol a
lansat cel de-al șaptelea vapor. Este
un vapor nou, reprezentând o investiție de 55 de milioane de euro, realizat
în Germania, cu o capacitate de 295
de remorci.
Tot anul acesta, am deschis filiale
în Suedia și Norvegia ceea ce înseamnă că Ekol are filiale în 18 țări europene.
Este un avantaj să fi reprezentat
în țara în care ai activități, să ai propria
echipă acolo. Apelăm unii la alții destul
de mult și vrem să oferim noi soluții
de transport către Țările Scandinave
prin ferry.
Avem un tren între Trieste și Kiel,
având ca scop, de asemenea, deservirea țărilor nordice.

Ekol România are aproape 400 de
angajați (270 sunt șoferi).

Totodată, suntem interesați să
aducem Iranul tot mai aproape de
România și Europa, realizând legătura
prin Georgia.

Cum va arăta
Ekol România
în 2018?
În România, vom dezvolta în continuare logistica. Am prins gustul logisticii adevărate. Am transformat ceea
ce făceam înainte într-o logistică nouă,
adaptată, dinamică, flexibilă. Profităm
de creșterea cererii, de noile proiecte
intrate în țară și vrem să ne dezvoltăm
mult. Din punct de vedere al depozitelor, în 2018 ne vom baza pe 12.000
mp la București, 2.000 mp la Timișoara, 2.000 mp la Cluj și 2.000 mp la
Bacău.
Rezultate extraordinare avem la
Timișoara, atât pe partea de depozitare și cross-docking, cât și transport
internațional. De asemenea, echipa
de acolo realizează transport maritim
și aerian.
Reînnoim complet parcul de echipamente utilizate în depozit, cu o
investiție de 125.000 EUR. Punem
mare accent pe siguranța în muncă și
pe productivitate. În depozitele Ekol,
există un standard în ceea ce privește
echipamentele, uniformele personalului, curățenie și ordine. Inovația,
conectivitatea și eleganța implementate pentru transport se aplică și în
depozit.
Noul depozit de la București va fi
certificat TAPA. Avem 54 de camere
de luat vederi pe 6.000 mp, sistem de
security access pe toate ușile... Avem
inclusiv camere de detaliu pentru interiorul camioanelor aflate la încărcare/descărcare (pot citi codurile de bare
de la 13 m distanță) și camere cu vedere de 360°.

INTERVIU

financiare, în stabilirea contactului comercial și implementare. Pe proiecte
destul de dificile, am reușit să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor clienților.
Este vorba despre ADN-ul Ekol, de
modul în care se iau deciziile și se
implementează noile proiecte. La noi,
lucrurile se întâmplă mult mai repede
decât la alte companii mari de logistică.

Și la nivel internațional?
În momentul de față, cifra de
afaceri Ekol este generată 80% în
Turcia și 20% în Europa, iar intenția
este ca, în 2018, să se ajungă la 5050%. Pentru fiecare țară europeană,
există echipe autonome, cu conducere
formată din manageri autohtoni. În
Ekol, nu sunt angajați expați ca directori generali, aspect care ne diferențiază de majoritatea multinaționalelor.
Credem că echipele locale pot dezvolta cel mai bine afacerea. Din punct
de vedere al cifrei de afaceri în grup,
România este, astăzi, în top cinci.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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H.Essers se extinde

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

La sfârșitul lunii noiembrie, compania H.Essers a anunțat, în
cadrul unei ceremonii oficiale, extinderea depozitului de lângă
București, cu încă 10.000 mp, destinați produselor farmaceutice.

A

ceastă extindere confirmă
faptul că România a devenit
o a doua casă pentru operatorul logistic belgian, după cum a subliniat, în cadrul evenimentului, Jeroen
Fabry, Business Unit Manager CEE
H.Essers. „Am devenit o familie mare,
avem în prezent peste 850 de angajați
în România și peste 80.000 mp de
depozite. Suntem foarte mândri că, în
această perioadă dificilă, am fost capabili să finalizăm construcția, datorită
bunei colaborări pe care am avut-o
cu contractorii noștri, în numai șase
luni”, a subliniat el.

O nouă strategie

Gert Bervoets, CEO H.Essers, a
considerat acest eveniment cea mai
potrivită ocazie pentru a oferi celor
prezenți câteva informații despre
schimbarea de strategie pe care a
adoptat-o compania belgiană în ultimul
timp.
„Compania noastră trece printr-un
moment important, care este marcat
de expansiunea internațională, în același timp cu dezvoltarea unei noi strategii, care ne va consolida poziția în
peisajul logistic european. Și nu ne-am
fi putut gândi la o locație mai bună
pentru a dezvălui detaliile acestei strategii decât România, o țară care este
în plină tranziție dinamică și în creștere
către o prosperitate viitoare”.
Noul plan strategic al logisticianului
belgian a fost proiectat pregătească
în mod autentic această organizație
pentru provocările viitorului, cu accent

Thomas Baekelandt,
Ambasadorul Belgiei
la București:

De la stânga la dreapta: Thomas Baekelandt, Jeroen Fabry, Hilde Essers
și Gert Bervoets.

pe creștere și internaționalizare. „Dorim să ne întărim organizarea în trei
domenii principale. Primul dintre ele
este concentrarea continuă pe excelența operațională, consolidându-ne
și mai mult lanțul de aprovizionare. În
al doilea rând, este vorba despre
upgradarea departamentului IT și de
inginerie, care cuprinde, în prezent,
120-130 de persoane și care reprezintă, mai mult decât oricând, un element
strategic al companiei noastre. Și, în
al treilea rând, despre o și mai mare
dezvoltare a rețelei noastre internaționale”, a subliniat Gert Bervoets.
În acest context, proiectul H.Essers
din București, care include peste
260.000 mp de teren și o investiție,

până în prezent, de peste 8 milioane
de euro, este destinat să poarte înainte
afacerea companiei, cu concentrare
pe produse chimice și farmaceutice,
două sectoare strategice pentru
H.Essers. „Bucureștiul este un hub logistic important nu numai pentru România, cât și pentru întreaga regiune.
Dar situl din București este numai
începutul. Planurile noastre sunt de a
începe construcția noului nostru depozit în Oradea, cu o suprafață de 7.000
mp, anul viitor, în luna martie, o investiție de 3,5 milioane de euro”, a anunțat
CEO-ul H.Essers.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

„Sunt foarte fericit să mă aflu aici
pentru încă o extindere a investiției
H.Essers în România, pentru că
este o demonstrație a bunelor
relații între Belgia și România și a
activităților pe care le desfășoară
companiile belgiene. Este vorba nu
numai despre o extensie a
amprentei H.Essers în România, ci
și despre un pas important, pentru
că arată că H.Essers evoluează, se
dezvoltă și simte foarte bine ce
anume se întâmplă pe piață, în
momentul de față. H.Essers va
rămâne, în continuare, cu un pas
înaintea pieței și, desigur, România
este inclusă în această dezvoltare.”
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PASAGERI

Soluții
pentru
criza
șoferilor

ȘTIRI

NOUTĂȚI ÎN MERSUL TRENURILOR 2018
Noul Mers al Trenurilor,
valabil din 10 decembrie 2017
până în 8 decembrie 2018,
aduce garnituri noi: IR 1784 și
IR 1785 București Nord –
Pitești și retur, cu legătură în
Curtea de Argeș. Trenurile
Zăpezii circulă din 11
decembrie către destinații
montane. În sezonul estival,
va circula o nouă pereche de
trenuri pe ruta București Nord
– Constanța și retur. Legătura
cu Delta Dunării este
asigurată în weekend cu
trenurile directe IR 1688 și IR
1689 Tulcea Oraș – București
Nord și retur, în zilele de
vineri, sâmbătă și duminică,
iar în sezonul estival, zilnic.
Trenurile Soarelui vor asigura
în perioada sezonului estival
2018 legături din toată țara
către stațiunile de la Marea
Neagră și Delta Dunării.
Trenul IR 1529 (fost IR 1527) și
IR 1528 (fost IR 1526)
București Nord – Sibiu și retur
circulă zilnic în extrasezon, iar

GRATUIT CU TRENUL
PRIN EUROPA

Parlamentul European a aprobat
acordarea unui bilet gratuit de tren,
valabil timp de o lună în 30 de țări
europene, pentru fiecare tânăr care
împlinește 18 ani și vrea să viziteze
Europa. Programul a primit o
finanțare inițială, pentru anul viitor,
de 12 milioane de euro. Bugetul UE
2018, în valoare de 160,1 miliarde
de euro, cuprinde și o altă finanțare
în premieră, de 1,2 milioane de
euro, ce vizează realizarea unui
proiect-pilot pentru lansarea unui
program tip „Erasmus” destinat
tinerilor jurnaliști și specialiști în
comunicare, marketing și IT, din
Europa. În 2018, vor fi alocate 11,2
miliarde de euro pentru programul
de cercetare și inovare „Orizont
2020”, alte 2,3 miliarde de euro
pentru programul de mobilitate
universitară „Erasmus+” și 350
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administrația aeroportului, reprezintă
o prioritate introducerea de noi
destinații, dar și oferirea unor condiții
optime de transfer pentru pasageri”,
a declarat directorul aeroportului,
Daniel Idolu.

TAROM ARE ȘEF NOU

în sezonului estival se vor
introduce trenurile directe IR
1929 și IR 1928 Constanța –
Sibiu și retur. Trenurile IR
1534 și IR 1535 Oradea – Cluj
Napoca și retur vor circula
permanent. Trenuri anulate:
IR 1774, IR 1775 București
Nord – Urziceni și retur, IR
1771, IR 1776 București Nord–
Slobozia Veche și retur, IR
1540, IR 1541 Brașov – Iași și
retur, IR 1694, IR 1697
Timișoara Nord – Drobeta
Turnu Severin și retur.
milioane de euro – pentru Inițiativa
privind ocuparea forței de muncă în
rândul tinerilor.

15.000 DE ZBORURI,
LA TIMIȘOARA

Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara a
fost tranzitat de 1.368.252 pasageri,
în primele 10 luni, cu 49% mai mulți
față de aceeași perioadă a anului
trecut (920.862 pasageri). De
asemenea, în ianuarie-octombrie,
au fost înregistrate 14.814 zboruri,
în creștere cu 31% față de aceeași
perioadă a anului trecut, când au
fost operate în total 11.351 zboruri.
În luna octombrie a acestui an, au
fost înregistrați 140.809 pasageri și
1.550 zboruri. Traficul cargo a avut o
creștere substanțială: 3.577 tone de
marfă, cu 13% mai mult comparativ
cu aceeași perioadă a anului trecut.
„O dată cu intrarea în vigoare a
orarului de iarnă, la finalul lunii
octombrie, companiile aeriene au
introdus două noi destinații directe
din Timișoara: Frankfurt-am-Main și
Tel Aviv, dar și frecvențe
suplimentare spre București. Toate
acestea creează premisele ca
Aeroportul Internațional Timișoara
să atingă, până la sfârșitul acestui
an, cifra de 1,6 milioane de
pasageri. În continuare, pentru

TAROM are un nou director general,
al cincilea de anul acesta: Werner
Wolf, fost director executiv al Banat
Car, dealerul BMW din Timișoara și
Arad, care face parte din grupul
Automobile Bavaria. TAROM are
pierderi de 206,79 milioane de lei în
bugetul de venituri și cheltuieli
rectificat, după ce, în vară,
depășiseră 400 milioane de lei. La
venituri de 1,149 miliarde de lei,
cheltuielile sunt de 1,356 miliarde de
lei, iar investițiile, de numai 262
milioane de lei. Numărul de salariați
preconizat la finele anului este de
1.903 de persoane (față de 2.067
prevăzut în primăvară), mai mare
decât anul trecut, când au fost 1.841
angajați. Câștigul mediu net lunar pe
salariat este de 6.529,44 lei, după
majorările din vară (față de 5.979,25
lei anterior). În 2016, TAROM a
înregistrat pierderi de 47 milioane de
lei, în creștere cu 71,2% față de
2015. Cifra de afaceri netă a scăzut
cu 5,6%, la 1,07 miliarde de lei, iar
veniturile s-au diminuat cu 9,6%, la
1,24 miliarde de lei.

REPARAȚIILE PISTEI DE
LA OTOPENI, FINALIZATE

Reparațiile la structura rutieră a
pistei de decolare/aterizare nr. 1 și la
căile de rulare a aeronavelor s-au
încheiat, la Aeroportul Internațional
„Henri Coandă” Otopeni. Acestea au
început în septembrie și s-au
derulat, în special, noaptea, în afara
orelor de vârf ale traficului aerian.
Pista nr. 1 va putea fi operată la
capacitate maximă, inclusiv în
condiții de vizibilitate redusă (ceață,
ninsoare abundentă) sau vreme
nefavorabilă.
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Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, promite că va promova, în prima
ședință a Consiliului General al Municipiului București, un nou regulament de
practicare a taximetriei, care să interzică platformele online ilegale de tip Uber.

G

abriela Firea s-a întâlnit, în 4
decembrie, cu reprezentanții
Confederației Operatorilor și
Transportatorilor Autorizați din România (COTAR). Aceștia reclamă concurența neloială practicată prin sistemele
de aplicații online, care oferă servicii
ilegale de taximetrie.
Primarul general le-a garantat că
„prin noul regulament, vor fi interzise
toate formele de practicare a taximetriei care nu se încadrează în prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul
în regim de taxi și în regim de închiriere, precum și în prevederile HCGMB
nr. 78/2008 și ale Codului Fiscal”.
Conform noului regulament, operatorii de taxi vor fi obligați să aibă
o ținută civilizată, un limbaj adecvat,
mașini curate, care să garanteze siguranța cetățenilor. De asemenea, Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Tehnologia Informației și
Compania Municipală Managementul
Traficului, va realiza parteneriate cu
structurile de taximetrie recunoscute,
pentru implementarea unor servicii
online de rezervări, curse și plată.

Replica Uber

„Aplicațiile ca Uber, serviciile de
carsharing, de taxi și transportul în
comun constituie, împreună, soluții
care pot duce la reducerea aglomerației, a poluării și pot rezolva problema parcărilor din București.
Peste 350.000 de bucureșteni se
bazează pe Uber pentru drumurile zilnice și mii de șoferi parteneri fac un
venit în plus, prin intermediul aplicației,
și contribuie la bugetul public. Ne dorim să discutăm despre viitorul industriei de transport împreună cu municipalitatea și cu alți actori din industrie”,

se arată în comunicatul Uber România.

COTAR: Suntem
consternați

Vasile Ștefănescu, președintele
COTAR, a luat foc: „Ce venituri în
plus? În baza căror legi și autorizări
sunt obținute? Sunt respectate prevederile Codului Fiscal? Zecile de mii
de autoturisme care practică activitatea de transport persoane prin intermediul acestor aplicații – Uber, Taxify,
Blabla Car etc. – sunt licențiate, autorizate, șoferii sunt atestați? Fac ITP din
6 în 6 luni? Respectă toate prevederile
legale din domeniu? Cum este posibil
ca Uber să declare că are mii de
mașini în București, când legea permite un număr limitat de licențe? Mai
mult: 25% din veniturile ilicite obținute,
care rămân în Olanda și sunt purtătoare de taxe și impozite, TVA, ale cui
sunt? De ce nu vor să se autorizeze
în România? La aceste întrebări, reprezentanții acestor platforme ori nu

Protestul COTAR, amânat

COTAR programase, pentru 13 și 20 decembrie, proteste în București - în fața
Guvernului - și în principalele orașe din țară, însă le-a suspendat. ”În urma
întâlnirii pe care am avut-o cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, am luat
această decizie deoarece ministrul a promis că în cel mult două săptămâni se
va modifica legislația, prin Ordonanță de Urgență, astfel încât să fie eliminată
pirateria și să se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat”,
a declarat Vasile Ștefănescu, liderul COTAR.

ACTUALITATE

FIREA:
În București, vor circula
numai taxiuri licențiate

au răspuns, ori răspunsurile lor nu au
avut nicio legătură cu întrebarea”.
„Le amintim reprezentanților firmei
Uber și susținătorilor lor că protestele
împotriva companiei nu s-au organizat
doar în România, ci în toate țările în
care această companie încalcă legislația. În august, primarul Londrei a retras licența Uber, pentru a respecta
legislația britanică”, a adăugat președintele COTAR.

FORT: Nu mai
tolerăm transportul
de pasageri
nereglementat

Federația Operatorilor Români de
Transport (FORT) avertizează că „toți
prestatorii de servicii arondați platformelor de ridesharing desfășoară activități ce
necesită autorizare și concurează neloial
companiile de transport rutier de pasageri în regim de taxi și închiriere. Fenomenul a luat o mare amploare la nivel
național și este, astăzi, în plină expansiune, fără ca instituțiile abilitate să
reglementeze și să controleze domeniul
transporturilor de pasageri, să intervină
pentru intrarea acestora în legalitate”.
FORT solicită atât Guvernului, cât
și CGMB, „o intervenție promptă”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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ACTUALITATE

Biletul unic RATB –
Metrorex, reintrodus
în Capitală
Biletul unic de călătorie cu metroul și autobuzele, troleibuzele și
tramvaiele Regiei Autonome de Transport București (RATB) a fost
reintrodus, din 10 decembrie, în Capitală, după ce fusese eliminat,
în primăvara lui 2014, de Metrorex, la 7 ani de la implementare, din
cauza datoriei de 20 de milioane de lei acumulate de RATB către
metrou.

P

rimarul general al Capitalei,
Gabriela Firea, a convocat, în
data de 4 decembrie, o ședință „deîndată” a Consiliului General al
Municipiului București (CGMB), care
a aprobat „Hotărârea privind implementarea pe raza Municipiului București a biletului unic de călătorie Metrorex – RATB, parte din integrarea
tarifară a sistemului de transport
public”.
„Este o primă etapă. Consider că
era necesar să ne întâlnim în regim
de urgență, deoarece am transmis
cetățenilor din București că ne grăbim,
până la începutul Sărbătorilor de
Iarnă, să implementăm acest proiect
al biletului unic și iată că suntem,
acum, în măsură să îl aplicăm. Este
un proiect mult așteptat, practic, cetățenii vor putea să călătorească și cu
metroul, și cu autobuzul, folosind același tichet, pe care l-am numit bilet
unic. Biletele unice vor putea fi achiziționate la toate punctele de vânzare,
atât de la Metrou, cât și de la RATB,
precum și de la automate”, a declarat
primarul general Gabriela Firea.
Biletul unic, valabil 60 de minute,
va costa 5 lei, cel de zece călătorii de
câte 60 de minute – 34 de lei, iar abonamentul de o zi, cu călătorii nelimitate
– 17 lei.
După câteva săptămâni de funcționare în această formulă, se va putea lua decizia, în funcție de opiniile
călătorilor, modificării intervalului de
valabilitate, de exemplu la 90 sau 120
de minute. Biletele unice vor putea fi
achiziționate de la toate punctele de
Valabilitatea de o oră a biletelor
(călătoriilor) se referă la intervalul
dintre prima validare și ultima.
Practic, în minutul 59 de valabilitate
a biletului, se poate începe o nouă
călătorie, biletul fiind valabil până la
finalizarea acesteia, indiferent de
durata ei.
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vânzare ale RATB și Metrorex, inclusiv
de la cele automate.
Este doar o primă etapă a reintroducerii biletului unic, în aceasta putând
fi utilizate în paralel și actualele bilete
RATB, și cartele de metrou. În a doua
etapă, vor rămâne pe piață numai biletele unice. Atât RATB, cât și și Metrorex vor continua să vândă abonamente și titluri proprii de călătorie, la fel ca
până acum, într-o etapă viitoare urmând a fi integrate și acestea în sistemul unic.
„În etapa a doua, ne dorim să existe
– și în ceea ce privește biletul, dar și
abonamentul –, o singură formă fizică,
deci un singur bilet, un singur tichet cu
care să se poată călători și cu metroul,
și cu autobuzul, și un singur tip de
abonament. După întâlnirea pe care

am avut-o, recent, cu domnul ministru
al Transporturilor, Felix Stroe, am
demarat – atât ministerul, cât și primăria
– toate procedurile interne și legale,
astfel încât să se poată implementa
cât mai rapid. Suntem, acum, iată, în
fața unei decizii foarte importante
pentru bucureșteni, care este cuprinsă
în Planul de Mobilitate Durabilă, ce a
fost dezbătut și aprobat încă de anul
trecut. Sper ca, după implementarea
acestui proiect, să venim și cu alte
măsuri, care să ofere cetățenilor din
Capitală un transport public civilizat,
predictibil și la standarde europene”, a
mai spus primarul Gabriela Firea.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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Cifra de vânzări a Grupului Eurolines, alcătuit din 22 de companii,
s-a majorat, în 2017, cu 20% și a ajuns la 150 milioane euro.

ezultatele obținute, în acest
an, de către Grupul Eurolines
au fost anunțate în cadrul,
deja, tradiționalei conferințe organizate
de grup la final de an, iar creșterile
sunt importante.
Vânzările de pachete turistice ale
rețelelor TUI TravelCenter și Eurolines
s-au majorat cu 50% față de 2016.
Pentru TUI TravelCenter, creșterea vine, în special, din majorarea vânzărilor
pentru destinațiile din zona mediteraneeană (Grecia, Turcia, Spania, Cipru,
Malta) și pentru cele exotice. Destinații
exotice precum Thailanda (cu un
avans al vânzărilor de peste 100%),
Maldive, Republica Dominicană, Mexic, Sri Lanka și Tanzania sunt tot mai
căutate și datorită faptului că sunt tot
mai accesibile.

Rezultatele
principalelor
companii din Grup

TUI TravelCenter va finaliza anul
2017 cu o creștere de 30% a vânză-

Dragoș Anastasiu,
fondatorul Grupului
Eurolines România:

„Principala problemă, astăzi, este
resursa umană, iar pepiniera este
secată, cu patru milioane de români
plecați să lucreze în străinătate.
Lipsa de predictibilitate legislativofiscală completează cauzele pentru
care avem estimări prudente privind
creșterile de anul viitor.”

EVENIMENT

Estimări prudente
pentru 2018

6 ani de TUI TravelCenter în cifre

- Creștere de la 26 milioane euro cifră de vânzări în 2011, la 100 milioane euro în
2017.
- Majorare număr de agenții de la 52, la 80.
- 12 destinații în regim charter, în parteneriat cu TUI, în Turcia, Grecia și Spania,
și 23 de curse săptămânale cu plecare din principalele orașe din țară.

rilor, ajungând la nivelul de 100 milioane de euro.
Cele 80 agenții TUI TravelCenter
și Eurolines alcătuiesc cea mai mare
rețea din România.
Parteneriatul cu FlixBus, demarat
în septembrie 2017, a condus la creșterea până la 2.000 a numărului de
destinații accesibile, în fiecare zi, din
România către Europa.
Nova Travel, tour-operatorul Grupului Eurolines, a avut, în 2017, vânzări de 12 milioane de euro, în creștere cu 14% față de nivelul din 2016.
Nova Travel a organizat, în sezonul
estival 2017, curse charter marca TUI
către cele mai iubite destinații estivale,
respectiv către Grecia (insulele Creta,
Rodos, Corfu, Santorini și Zakynthos),
Turcia (Antalya) și Spania (insulele
Tenerife, Mallorca). A organizat până
la 23 de plecări pe săptămână din București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara.
În luna mai 2017, Nova Travel a încheiat o poliță de asigurare în caz de
insolvență/faliment în valoare de
150.000 USD, triplând, benevol, suma
minimă prevăzută de lege.
Danubius Travel, tour-operatorul
Grupului Eurolines din Constanța, a
avut o creștere de aproximativ 45% a
cifrei de vânzări în anul 2017, comparativ cu anul 2016, depășind nivelul de
20 milioane euro. Danubius Travel a

lansat Cruise-Link, o platformă de rezervări în timp real a croazierelor destinată exclusiv partenerilor B2B. Practic, Cruise-Link integrează itinerariile
marilor linii de croazieră (momentan
14 la număr, din care MSC, NCL,
COSTA, PULLAMANTUR, ROYAL
CARIBBEAN etc.) și oferă atât accesul
instantaneu la sistemele operatorilor
de croaziere cât și suportul 24/7, în
limba română.
Green Village Resort din Sfântu
Gheorghe, Delta Dunării, va încheia
anul 2017 cu o cifră de vânzări de
aproximativ 2,2 milioane euro, cu 22%
mai mare față de anul precedent. Numărul de turiști români și străini care
au vizitat Green Village Resort a crescut, în 2017, cu 10% comparativ cu
2016, la peste 11.000 persoane.
Grupul Eurolines își păstrează
focusul pe investițiile în tehnologie și
digitalizare, prin dezvoltarea platformelor sistemelor de rezervări, investiții
într-un sistem CRM, automatizarea
proceselor interne și, nu în ultimul
rând, în continuarea investițiilor masive în site-ul www.tui-travelcenter.ro.
Grupul Eurolines vizează o creștere de 15% a cifrei de vânzări comparativ cu 2017.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Soluții pentru
criza șoferilor

Criza generată de lipsa conducătorilor auto se adâncește, iar
ajutorul venit din partea unei legislații „deștepte” ar putea
ameliora semnificativ problema. În acest sens, vă prezentăm, în
continuare, câteva propuneri formulate de către Daniel Micu, unul
dintre managerii români cu experiență în transporturi, privind
modificarea modalității de obținere a permisului de conducere
categoriile C/C+E, D/D+E și a accesului la profesia de conducător
auto.

„A

vând în vedere problemele semnalate în ultimii
ani, mai nou chiar la nivel
de guvern, referitor la criza de conducători auto, atât la transportul de marfă
cât și la transportul de persoane,
precum și prevederile legislației europene în domeniu, ținând cont de faptul
că permisul de conducere categoria
C1/C1+E, respectiv D1/D1+E, nu prezintă un interes major în rândul tinerilor
care ar putea fi tentați de meseria de
conducător auto, cred că o soluție ar
putea fi găsită prin aplicarea măsurilor
propuse mai jos, respectiv:
1) Școlarizarea candidaților pentru
obținerea permisului de conducere
pentru autovehicule destinate transportului de marfă (C1, C1+E, C, C+E),
respectiv transportului de persoane
(D1, D1+E, D, D+E), să se facă pe mijloace de transport destinate transportului de marfă cu masa maximă admisibilă de minim 10 t, respectiv mijloace
de transport destinate transportului de
persoane cu minim 24+1 locuri pe
scaune și lungimea minimă de 9 m.
2) Susținerea examenului pentru
obținerea permisului de conducere să
se poată face la vârsta de minim 18
ani – pentru transportul de mărfuri,
respectiv 21 ani – pentru transportul
de persoane.
3) Candidații declarați «admis» în
urma examinării să obțină permis de

Daniel Micu, manager
transport:

Daniel Micu
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„Dacă se adoptă, la nivel de
legislativ, măcar o parte din aceste
propuneri, vom reuși, într-un timp
relativ scurt, să ieșim din impasul
actual, folosind potențialul intern și
nu va mai fi nevoie să ne gândim la
«importul» de șoferi din Republica
Moldova, China sau mai știu eu de
unde...”

............................................................................................................................................ decembrie 2017

auto cu tipul de mijloc de transport
condus, atât pentru conducătorul auto,
cât și pentru angajator.

Avantaje în lanț

național, autovehicule corespunzătoare categoriei D/D+E, cu respectarea
următoarelor condiții:
- Să fie angajați, cu contract de
muncă cu timp integral, ai unui operator de transport licențiat conform legii
(dovada angajării de face prin contractul de muncă înregistrat la ITM și/sau
extras REVISAL, înregistrare în baza
de date ARR etc.).
- Să efectueze o perioadă de stagiu (3 luni/6 luni/1 an) astfel:
a) ca șofer în echipaj pe curse
regulate sau curse ocazionale (dovada
se face pe baza foilor de parcurs, înregistrărilor aparatului tahograf, document de control pentru curse ocazionale în trafic național etc.);
b) ca șofer pe mijloace de transport care deservesc trasee de transport local, așa cum este definit în
Legea 51/2006 (dovada se poate face
pe baza foilor de parcurs, sau a altor
documente stabilite prin lege).
Abia după această perioadă va
putea să lucreze ca șofer unic.
La împlinirea vârstei de 24 ani,
permisul de conducere categoria
D1/D1+E va putea fi preschimbat, la
cererea titularului, în permis de conducere categoria D/D+E, fără o nouă
examinare.
6) Posesorii permiselor de conducere categoriile C, C+E, D, D+E vor
putea conduce autovehicule corespunzătoare categoriilor de permis
deținute, conform prevederilor legislației actuale.
6) Verificarea respectării prevederilor legale se va face de către organele de control abilitate conform legislației actuale (Poliția Rutieră,
ISCTR, ITM etc.).
7) Stabilirea prin lege a unor sancțiuni extrem de severe pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la corelarea vârstei conducătorului
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conducere, în funcție de vârsta la care
se susține examenul, după cum urmează:
a) Transport de mărfuri:
- Categoria C1, C1+E – candidații
cu vârsta cuprinsă între 18-21 ani,
- Categoria C, C+E – candidații cu
vârsta peste 21 ani.
b) Transport de persoane:
- Categoria D1, D1+E – candidații
cu vârsta cuprinsă între 21-24 ani,
- Categoria D, D+E – candidații cu
vârsta peste 24 ani.
4) Posesorii permisului de conducere categoria C1/C1+E vor putea
conduce autovehicule corespunzătoare categoriei de permis deținute, conform prevederilor legislației actuale,
dar, în plus, vor putea conduce, exclusiv în trafic național, autovehicule corespunzătoare categoriei C/C+E, cu
respectarea următoarelor condiții:
- Să fie angajați, cu contract de
muncă cu timp integral, ai unui operator de transport licențiat conform legii
(dovada angajării de face prin contractul de muncă înregistrat la ITM și/sau
extras REVISAL, înregistrare în baza
de date ARR etc.).
- Să efectueze o perioadă de
stagiu (3 luni/6 luni/1 an) ca șofer în
echipaj (dovada se face pe baza foilor
de parcurs, înregistrărilor aparatului
tahograf etc.), abia după această perioadă putând să lucreze ca șofer unic.
La împlinirea vârstei de 21 ani,
permisul de conducere categoria
C1/C1+E va putea fi preschimbat, la
cererea titularului, în permis de conducere categoria C/C+E, fără o nouă
examinare.
5) Posesorii permisului de conducere categoria D1/D1+E vor putea
conduce autovehicule corespunzătoare categoriei de permis deținute,
conform legislației actuale, dar, în plus,
vor putea conduce, exclusiv în trafic

Implementarea măsurilor de mai
sus va aduce avantaje atât pentru persoanele tinere interesate de meseria
de conducător auto, cât și pentru școlile de șoferi și operatorii de transport.
Astfel, se va extinde semnificativ
aria de selecție a candidaților pentru
meseria de conducător auto, în primul
rând dintre absolvenții școlilor de arte
și meserii direct legate de domeniul
auto – aceștia vor putea fi școlarizați
simultan atât în meseria aleasă, cât
și pentru susținerea examenului în
vederea obținerii permisului de conducere B, C/C+E.
Școlile de șoferi vor avea nevoie
de o singură categorie de autovehicule
pentru instruirea și examinarea candidaților, pentru fiecare tip de transport
(marfă și persoane), ceea ce va genera costuri mai mici cu achiziția, modificările tehnice și întreținerea acestora.
Totodată, tinerii conducători auto
profesioniști vor avea posibilitatea ca,
încă de la vârsta de 18/21 ani, să profeseze (chiar dacă doar în trafic național și în anumite condiții bine reglementate) pe orice tip de autovehicul
și, astfel, să dobândească experiență.
La împlinirea vârstei de 21/24 ani
și, implicit, dobândirea dreptului de a
conduce în trafic internațional, conducătorii auto vor avea experiență mult
mai mare față de cea dobândită în
condițiile stabilite de legislația actuală.
De asemenea, operatorii de transport vor avea posibilitatea să își formeze personalul necesar, eliminându-se
perioada «moartă» de 3 ani (18-21
ani) la transportul de mărfuri, sau chiar
de 6 ani (18-24 ani) la transportul de
persoane, perioadă în care tinerii cu
adevărat interesați de această profesie nu au posibilitatea de a activa în
domeniu.
Operatorii de transport vor avea
posibilitatea evaluării, selecției și
fidelizării conducătorilor auto, în intervalul de până la 3 ani în care aceștia pot conduce autovehicule de categoriile C, C+E, D, D+E doar în trafic
național.
Consider că propunerile de mai
sus, bineînțeles, modificate și completate în urma unor dezbateri lărgite, cu
participarea cât mai multor persoane
și organizații interesate, vor permite
rezolvarea, într-un timp scurt, a unei
părți din criza de conducători auto
profesioniști.”
Daniel MICU

Manager transport
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25 decembrie

Tradiții de
Crăciun în lume
Împreună cu Paștele, Crăciunul constituie una dintre cele mai
importante perioade din calendarul creștin și este, adesea,
strâns legat de alte sărbători din această perioadă a anului,
cum ar fi Advent, sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri,
Ziua Sfântului Nicolae, Ziua Sfântului Ștefan, Anul Nou și
sărbătoarea Epifaniei (Boboteaza).

T

radițiile de Crăciun variază de
la țară la țară. Elemente comune multor popoare includ instalarea și iluminarea brazilor de
Crăciun, agățarea de coronițe de flori,
șosete de Crăciun, bastonașe din
acadele și crearea unor scene cu Nașterea Domnului care descriu nașterea lui Iisus Hristos. Iar multe dintre
aceste tradiții, mai vechi sau mai noi,
s-au extins și în țările în care religia
predominantă nu este cea creștină.
Haideți să poposim împreună, fie
și virtual, în câteva dintre țările lumii,
în ziua de Crăciun!

Africa

Crăciunul în Africa de Sud menține multe tradiții europene, în ciuda
distanței față de Europa. Se împodobesc pomi de Crăciun și copiii primesc
cadouri în șosete. Masa de Crăciun

include plăcinte cu carne, curcan, friptură de vită sau un grătar în aer liber.
La final, se consumă budincă de Crăciun. Se aprind pocnitori (Christmas
Crackers) și, în ciuda faptului că sărbătoarea Crăciunului are loc în mijlocul
verii în emisfera sudică, motivele obișnuite de iarnă din emisfera nordică
sunt foarte populare.
Ziua de Crăciun este o sărbătoare
publică și în Etiopia și Eritreea, fiind
sărbătorită la 7 ianuarie sau pe 27
Tahsas în calendarul etiopian. Crăciunul se numește Ledet în Eritreea sau
Gena în Etiopia. Mulți creștini din cele
două țări țin post timp de 40 de zile
(se numește postul profeților). În ziua
de Crăciun, se țin sărbători colorate
și muzicale. După-amiaza, după slujbă, începe jocul tradițional de Gena,
un fel de hochei. Potrivit unei legende
etiopiene, acesta este jocul care a fost
jucat de păstorii care își pășteau în

apropiere turmele în noaptea în care
s-a născut Iisus. Cei mai mulți etiopieni
poartă pe parcursul sărbătorilor un
Shamma tradițional, o fâșie de bumbac, subțire, de culoare albă, cu dungi
viu colorate.
În Nigeria, există două mari religii,
cu un număr aproximativ egal, cea
creștină și cea musulmană. De Crăciun, orașele se golesc, deoarece locuitorii se reîntorc în satele lor ancestrale, pentru a fi împreună cu familia
și ca să-i binecuvânteze pe cei mai puțin norocoși, dar nu înainte de a bloca
piețele din Africa de Vest, pentru a
cumpăra pui vii, capre și vaci, care
vor furniza carnea pentru mesele de
Crăciun.
În Ajun, sunt preparate mâncăruri
tradiționale. În loc de dulciuri și prăjituri, majoritatea nigerienilor au tendința
de a pregăti diverse tipuri de preparate
din carne, în cantități mari. Se consumă și o serie de băuturi alcoolice, cum
ar fi tradiționalul vin de palmier sau
diverse beri și vinuri locale și de
import.
În loc de daruri, cei mai norocoși
oferă bani celor mai puțin norocoși.
Uneori banii sunt aruncați în aer, pentru
a fi adunați de ceilalți sau lipiți pe fruntea transpirată a celor care dansează.

America de Nord

În provinciile canadiene vorbitoare
de limba engleză, tradițiile de Crăciun
sunt foarte asemănătoare cu cele din
Statele Unite, cu influențe din Marea
Britanie și cu noi tradiții europene aduse de imigranți. Copiii canadieni cred
că Moș Crăciun locuiește la Polul
Nord, în Canada. Un program național, „Lumini de Crăciun în Canada”,
are loc în capitală, Ottawa, și în cele
13 capitale provinciale și teritoriale. În
provincia Québec și în alte zone fran-
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Asia

În China, pe 25 decembrie nu este
o sărbătoare oficială. Cu toate acestea, este marcată ca sărbătoare legală
în regiunile administrative speciale
Hong Kong și Macao, ambele foste
colonii ale țărilor occidentale de tradiție
culturală-creștină. În mall-uri și alte
locuri publice din Hong Kong sunt instalați pomi de Crăciun. În China continentală, unde există un număr mic

de creștini, au loc festivități de Crăciun
ale unor persoane care nu sunt neapărat creștine, cu obiceiuri occidentale: felicitări, șosete pentru cadouri,
decorațiuni.
India a fost colonie britanică până
în 1947 și a păstrat multe tradiții occidentale. Ziua de Crăciun este sărbătoare publică, deși creștinii din India
reprezintă o minoritate, cu doar 2,3%
din populație. Multe case creștine din
India sunt decorate cu scene ale Nașterii și se fac schimburi de dulciuri și
prăjituri cu vecinii. În multe școli conduse de misionarii creștini, copiii participă activ la festivitățile de Crăciun.
De asemenea, multe alte școli nonreligioase au o tradiție în a sărbători
Crăciunul, acesta fiind sărbătorit și de
practicanții altor religii. Crăciunul este
cunoscut ca Badaa Din (Zi mare) în
partea de Nord și Nord-Vest a țării.

Europa

Weihnachten este denumirea germană a Crăciunului. În întâmpinarea
sărbătorii, mulți germani țin Postul Crăciunului. Acesta este un timp de pregătiri religioase în vederea întâmpinării
Copilului Hristos. Postul tradițional
include activități ca Adventskranz (Coroniță de Advent), o coroană din ramuri de brad, prevăzută cu patru lumânări, care sunt aprinse succesiv în
cele patru duminici din timpul postului.
Împodobirea bradului de Crăciun se
spune că este un obicei lăsat omenirii
de către germani, inițial acesta fiind
decorat cu panglici colorate, lumânări
și diverse dulciuri.
În Italia, Crăciunul începe cu opt
zile înainte de data de 25 și este cunoscut sub denumirea de Natale.
Copiii colindă din casă în casă să
spună poezii și să cânte, dar darurile
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cofone din America de Nord, printre
tradițiile de Crăciun se numără „Reveillon” (Crăciun și Anul Nou), Père
Noël (Moș Crăciun) și „bûche de
Noël”. Una dintre mâncărurile tradiționale de Reveillon este o plăcintă
denumită tourtière. Brazii de Crăciun,
naturali sau artificiali, au fost introduși,
în 1781, de soldații germani staționați
în Quebec, în timpul Revoluției Americane.
Crăciunul este o sărbătoare religioasă și oficială și în Mexic. Sărbătorirea acestuia implică peste 30 de
tradiții. Timp de nouă zile, grupuri de
oameni merg din casă în casă, amintind de pelerinajul Mariei și al lui Iosif,
atunci când au ajuns în Betleem și au
trebuit să găsească adăpost pentru
noapte. Petrecerile de Crăciun în Mexic încep la 12 decembrie, o dată cu
sărbătoarea La Guadalupana (Fecioara din Guadalupe), și se termină la 6
ianuarie, de Bobotează.
În Statele Unite, sezonul Crăciunului începe la sfârșitul lunii noiembrie,
a doua zi după sărbătoarea de Ziua
Recunoștinței, când au loc marile reduceri de „Black Friday”, deși decorul
și muzica de Crăciun apar, deja, la
sfârșitul festivităților de Halloween.
Timp de cinci săptămâni înainte de
Crăciun, în fiecare duminică, se aprinde câte o lumânare, fiecare cu o anumită semnificație, iar în Ajunul Crăciunului cele cinci lumânări sunt reaprinse
pentru a sărbători Nașterea Domnului.
Se mănâncă preparate din curcan, iar
specialitatea Crăciunului este o prăjitură cu fructe confiate. În rest, tradițiile
americane de Crăciun sunt, probabil,
cele mai cunoscute din întreaga lume!

Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto
Alegre, Brasilia, Manaus, Belém, Natal
și Belo Horizonte, festivitățile sunt
similare cu cele din Europa și America
de Nord, cu pomi de Crăciun, schimburi de cadouri și felicitări de Crăciun,
decorarea caselor și clădirilor cu lumini
și scene cu Nașterea Domnului. În
ciuda căldurii tropicale, sunt folosite
simboluri ale iernii.
În Columbia, Crăciunul este, în
primul rând, sărbătoare religioasă.
Deși decorațiuni de Crăciun pot fi
observate încă de la începutul lunii
noiembrie, începutul oficial al Crăciunului columbian are loc la 7 decembrie, când este celebrată Ziua lumânărilor (Día de las velitas). Pruncul
Hristos este cel care aduce cadouri,
în locul lui Moș Crăciun.
Aproximativ aceleași tradiții sunt
practicate și în Venezuela. Festivitățile
de Crăciun încep după celebrarea
Feria de la Chinita în a doua jumătate
a lunii noiembrie. Originea acestei sărbători este cultul Fecioarei de Chiquinquirá, numită „La Chinita”, care este
onorată cu procesiuni și muzică de
cimpoi. Acest eveniment are loc în
regiunea Zulia, în special în capitală,
Maracaibo, și mai târziu și în alte orașe alături de concerte și focuri de
artificii.

America de Sud

În Argentina, este tradiția ca
bradul de Crăciun să fie împodobit pe
8 decembrie, ziua în care se sărbătorește Inmaculada Concepción. În
orașele mici și mari din Brazilia, cum
ar fi São Paulo, Rio de Janeiro, Recife,
decembrie 2017 ............................................................................................................................................
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le primesc la 6 ianuarie. Conform
tradiției, cadourile sunt aduse de Befana, o vrăjitoare urâtă, dar bună, care,
călare pe mătură, verifică atentă cine
a fost cuminte și cine nu de-a lungul
anului, intră prin hornuri și lasă daruri
lângă bradul împodobit. În bisericile
din Italia sunt prezentate iesle cu
Pruncul Iisus și cu magi în mărime
naturală. O altă tradiție este ce a Irozilor – colindători costumați: pe lângă
Irod, mai apare un moș cu barbă lungă
și cu cojocul întors, acesta fiind bufonul romanilor; de asemenea, altcineva
este costumat ca o paiață cu clopoței
la picioare.
Christmas Crackers sunt folosiți, în
Marea Britanie, pentru a face zgomot
în cadrul diferitelor mese sau sărbători
tradiționale de Crăciun. Christmas
Cracker este un sul de carton care
conține o surpriză, învelit în hârtie colorată și care se trage, pentru a fi
desfăcut de la ambele capete. A devenit un element tradițional de Crăciun
în Marea Britanie, fiind introdus de
londonezul Tom Smith, la mijlocul secolului al XIX-lea. De atunci sunt folosiți și în Irlanda, Canada, Africa de
Sud, Australia sau Noua Zeelandă.
Crăciunul în Republica Moldova
este celebrat la 7 ianuarie în fiecare
an, pe stil vechi, la fel ca în Rusia sau
Ucraina. O parte a populației sărbătorește (și) pe stil nou, la 25 decembrie,
această dată fiind declarată oficială
de către Parlament. De pe masa de
Crăciun sunt nelipsite cozonacul, sarmalele, piftia (răcitura), cârnații de
porc, caltaboșul și vinul roșu. Există
și obiceiul de a se mânca mămăligă
de Crăciun, obicei cu conotații magice.
A doua zi de Crăciun este prăznuit
Soborul Preasfintei Născătoarei de
Dumnezeu. Un obicei de Crăciun este
colindatul, practicat de obicei doar de
băieți.
Crăciunul în Polonia este o sărbătoare principală anuală, la fel ca în
majoritatea statelor creștine. Vechile
obiceiuri păgâne s-au combinat cu
obiceiurile religioase importate o dată
cu creștinarea Poloniei de către Biserica Romano-Catolică. Printre sarcinile
speciale efectuate de polonezi în casele lor în timpul Adventului (un timp
de așteptare pentru sărbătorirea Nașterii lui Iisus) se numără și coacerea
unor turte dulci de Crăciun numite
piernik, precum și realizarea unor decorațiuni de Crăciun. Piernikii pot avea
diferite forme, cum ar fi inimi, animale
sau reprezentări ale Sf. Nicolae. Printre decorațiunile vechi tradiționale se
numără stele realizate manual, coji
de ouă decorate, ghirlande colorate
de hârtie etc. Crapul este o componentă principală a mesei Ajunul Crăciunului în Polonia, servindu-se file de
crap, piftie de crap etc. Alimentele po-

loneze de Crăciun includ pierogi precum și unele preparate de hering, iar
pentru desert, makowiec sau fidea cu
semințe de mac. Adesea, se servește
ca băutură un compot de fructe uscate
(prune, mere, pere). Colindele sunt
cântate în Polonia după Liturghia de
Crăciun. Sezonul de Crăciun ține de
obicei până la 2 februarie.
Crăciunul în Rusia este sărbătorit
la 7 ianuarie și marchează ziua de
naștere a lui Iisus Hristos. În Ajunul
Crăciunului (6 ianuarie), există mai
multe servicii religioase lungi, inclusiv
Orele Regale și Vecernia, combinate
cu Sfânta Liturghie. Familia se va întoarce apoi acasă pentru tradiționala
„Sfânta Cină” din Ajunul Crăciunului,
care constă din 12 feluri de mâncare,
fiecare fel în onoarea unuia dintre cei
Doisprezece Apostoli. Familiile de credincioși vor reveni apoi la biserică,
pentru Priveghiul de toată noaptea,
apoi, din nou, în dimineața de Crăciun,
pentru Sfânta Liturghie a Nașterii
Domnului. Din 1992, Crăciunul a devenit o sărbătoare națională în Rusia,
ca parte a sărbătorii de zece zile de
la începutul fiecărui nou an. Masa tradițională de Crăciun este foarte bogată; uneori principalul fel de mâncare
este gâsca cu mere, rață cu mere sau
purcel umplut.
Crăciunul este sărbătoare oficială
și în Spania, iar festivitățile încep din
Ajunul Crăciunului, la 24 decembrie, și
durează până la Bobotează sau Ziua
celor trei regi, pe 6 ianuarie, deși neoficial festivitățile încep la 22 decembrie, o dată cu organizarea loteriei de
Crăciun. De obicei casele sunt decorate cu pomi de Crăciun și/sau cu scena Nașterii. În multe regiuni există tra-

diția Tió de Nadal, o bucată mare de
lemn care simbolizează un personaj
din mitologia catalană și aragoneză. În
Țara Bascilor și Navarra, Olentzero
este cel care aduce cadouri copiilor.

Australia

În Australia, ca în toată emisfera
sudică, Crăciunul are loc în mijlocul
sezonului de vară. Ziua de Crăciun și
Boxing Day (25-26 decembrie) sunt
recunoscute ca sărbători publice naționale în Australia și, prin urmare, salariații au dreptul la o zi liberă cu plată.
Tradițiile de Crăciun în Australia
și decorațiunile sunt similare celor din
Regatul Unit și Statele Unite ale Americii. Acest lucru implică un Moș Crăciun cu haină roșie, deplasându-se cu
sania, colinde și diverse scene de Crăciun cu zăpadă pe felicitări de Crăciun
și decorațiuni, în mijlocul verii.
Ca o noutate, unii compozitori și
autori din Australia l-au descris ocazional pe Moș Crăciun îmbrăcat în stil
"australian", cu o pălărie Akubra, cu
haine groase și curele, călătorind întrun vehicul Ute tras de canguri, (de
exemplu Six White Boomers de Rolf
Harris), dar aceste reprezentări nu au
înlocuit iconografia mainstream.
Pōhutukawa (Metrosideros excelsa) este o plantă care înflorește în
luna decembrie și este un simbol de
Crăciun folosit de multe ori în Noua
Zeelandă. Multe din tradițiile de Crăciun de aici sunt similare cu cele de
Australia.
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