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Un restaurant sofisticat înseamnă
trecerea la o altă ligă – mirosul, gustul,
prezentarea sunt sus, însă reprezintă
doar o parte infimă a întregului concept.
Totul este învăluit într-o poveste care
se întinde mult în timp și spațiu – fiecare
fel de mâncare are o istorie precisă, cu
numeroase etape de inovare, unele
realizate chiar de restaurant, ingredientele sunt atent alese și combinate pentru
a asigura nu numai experiența desăvârșită, dar și efecte benefice asupra celor
care le consumă. Întregul personal este
pregătit și montat pentru a depăși așteptările clienților în mod constant...
Până și clienții (majoritatea lor, cel puțin)
se lasă convinși de importanța restaurantului și devin ambasadori ai acestuia,
recomandându-l tuturor cunoscuților...
Până la urmă, fiecare dintre cei trei
proprietari este, la bază, bucătar și aș
completa că toți trei sunt, chiar, pricepuți,
având în vedere că au rezistat pe piață
atâția ani, în ciuda schimbărilor importante și, în general, negative care au
avut loc.
Nu știu de ce ar vrea cineva să își
complice viața, să crească firma, să creeze structură, să se angajeze într-un
proces continuu de pregătire și perfecționare a angajaților, inclusiv a șoferilor.
Și nu în ideea de a scădea consumul
de carburant, ci strict pentru a le oferi cele
mai bune condiții în materie de siguranță
și satisfacție la locul de muncă (scăderea
costurilor înregistrate de companie reprezintă doar un efect secundar). Spunea cineva, în cadrul mesei rotunde, despre cât de important este respectul pe
care îl arăți angajaților. Dar respectul nu
este doar o emanație venită strict din
partea patronului, iradiind ca razele soarelui către ceilalți, ci reprezintă, în primul
rând, pentru fiecare angajat, conștiința
propriei competențe.
Sunt, astăzi, firme de transport care
și-au creat departamente de marketing,
de resurse umane, financiare și, chiar,
au angajat directori generali, patronul
rămânând concentrat în zona operațională în care știe că performează cel
mai bine. Nu este ușor, însă problemele
de care se plânge toată piață... la ele
nu se resimt atât de puternic.
Așa că începeți să gătiți sofisticat.
Vă recomand un delicios Châteaubriand sauce béarnaise.

EDITORIAL

Organizator

tiți cum este – în transporturi, ca
în agricultură: te rogi la cel de sus
tot anul, să plouă când trebuie, să
nu dea cu grindină, să nu vină furtuna,
soarele să nu dogorească prea tare...
și când, în sfârșit, vine un an perfect și
producția este mai bună decât puteai
spera... Scad prețurile și ajungi să uiți
toată binecuvântarea naturii.
În transporturi, e mai simplu – dacă
nu e marfă, tarifele se duc în jos, dacă
volumele de mărfuri cresc și, implicit,
tarifele, nu găsești destui șoferi să conducă toate camioanele pe care ai vrea
să le cumperi.
La un moment dat, nu s-ar putea,
oare, să fie toate bune? Greu de spus...
Însă, până atunci, ce ziceți de situația
în care toate sunt rele?
Ați văzut, bineînțeles, scăderea importantă înregistrată anul trecut pe zona
vehiculelor comerciale noi, achiziționate
în România. Totuși, la nivel european,
vânzarea vehiculelor comerciale a cunoscut o majorare... Cu alte cuvinte,
nevoia de transport este, în continuare,
în creștere, însă noile reguli impuse de
țările ce formează „nucleul” economic
european au descurajat investițiile transportatorilor din Est.
În aceste condiții, nici dezvoltare nu
avem, nici șoferi nu se găsesc!
Nu e un secret, mulți afirmă cu tărie
– „Europa ne vrea afară” – și, de această dată, se pare că reușește. Dar noi
nu ne putem opri aici.
Așa că haideți să ne gândim la soluții. Ziua Cargo a organizat (deja tradiționala) masă rotundă legată de șoferi
și răspunsul la problemele actuale este...
complicat. Din ce în ce mai complicat!
Stabilitatea o caută toate firmele,
încă de la înființare, însă atingerea ei,
astăzi, implică mult mai multe amănunte.
Să acceptăm faptul că transporturile
sunt vitale... ca mâncarea. Întrebarea
este ce fel de mâncare?
Mă gândesc că modelul ideal (profit
/ investiție) este o shaormerie – toate
aspectele sunt sub controlul direct al
proprietarului, clienții pot veni de oriunde, servirea este rapidă și, dacă vreun
angajat pleacă (sau chiar toți), proprietarul poate suplini, in etremis, lipsa lui, prin
propria persoană. Până la urmă, mirosul apetisant este cel mai important – el
va atrage clienții către vitrina shaormeriei.
Dar ce părere aveți despre un restaurant – mai mulți angajați, dar și clientelă dispusă să plătească mai mult?
Mirosul nu mai este suficient, este nevoie de o anumită prezentare și mâncarea chiar trebuie să aibă un gust bun.
Sigur, orice informații suplimentare sau
eventuale plângeri tot la bucătărie
trebuie să ajungă, angajații neavând
pregătirea și cunoștințele pentru a face
față unei ieșiri din rutină. Cam mult
stres, dar câștigi la capitolul stabilitate.

Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

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

Despre atestatul profesional

1. Da. O mare parte dintre șoferii vechi în domeniu nu mai pot să
învețe, iar, în trecut, examenele nu erau tocmai corecte.
2. Chiar dacă unii șoferi nu își vor mai putea obține CPC-ul, în cadrul
companiilor care vor trata cu responsabilitate această provocare,
alocând timp pentru pregătire, nu vor exista probleme majore.
3. Piața nu va fi afectată în niciun fel.

Păreri împărțite
despre liberalizare

R

ăspunsurile la întrebarea lunii
februarie „Dacă, la expirarea
actualului program național de
transport regulat de pasageri, piața internă se va liberaliza, ce efecte se vor
produce?”, au indicat că piața privește
mai relaxat acest subiect, mulți pregă-

tindu-se, deja, pentru momentul în care
competiția va deveni reală, pe trasee.
41% dintre respondenți au fost de părere
că lupta fără piedici pentru traseele bune
va duce la dispariția unui număr mare
de firme, în timp ce 39% consideră că
piața va cunoaște un proces de însănă-

Puteți răspunde la întrebarea
lunii vizitând www.ziuacargo.ro

toșire, companiile concentrându-se pe o
strategie corectă, care să împace cerințele pieței cu eficiența organizațională a
firmei. Un procent important, de 20%,
este, însă, de părere că nu se va întâmpla nimic deosebit. Din anumite puncte
de vedere, liberalizarea a avut deja loc.

ÎNTREBAREA LUNII

Considerați că înăsprirea condițiilor privind examenul pentru obținerea
Certificatului de calificare profesională continuă va genera probleme
suplimentare pe piața deja afectată de criza șoferilor?

PUBLICITATE

martie 2018 ..................................................................................................................................................
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CUGETARE

„Liderii trebuie să fie suficient de
aproape pentru a relaționa cu ceilalți, dar
destul de departe pentru a-i motiva.”
John C. Maxwell

ȘTIRI

INFRACȚIUNILE RUTIERE, ÎN CREȘTERE
EXPLOZIVĂ

Anul trecut, au fost trimiși în
judecată pentru infracțiuni
rutiere 20.380 de șoferi,
reprezentând o treime din
totalul celor aproape 60.000 de
inculpați deferiți justiției. Și
mai îngrijorător este faptul că
peste 10.000 dintre aceștia au
fost prinși băuți la volan sau
sub influența substanțelor

ACȚIUNEA
„TRUCK & BUS”

Acțiunea, coordonată la nivel
național de Direcția Rutieră a
Poliției Române, s-a desfășurat, în
perioada 26 februarie – 4 martie,
simultan în toate statele membre
ale UE, conform Planului TISPOL,
și a dus la depistarea a peste
5.600 de abateri rutiere. Polițiștii
au aplicat 5.605 sancțiuni
contravenționale, dintre care 1.776
conducătorilor de autovehicule de
transport de persoane și 3.829
celor care efectuau transport de
marfă. Astfel, transportatorilor de
persoane le-au fost aplicate 293
de sancțiuni pentru nerespectarea
regimului legal de viteză, una
pentru conducerea sub influența
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interzise, a precizat procurorul
general al României, Augustin
Lazăr, la prezentarea bilanțului
activității pe 2017 a
Ministerului Public. El a atras
atenția asupra „carenței
educației unor oameni”,
arătând că „din punct de
vedere preventiv, s-ar putea
face ceva”.

alcoolului, 406 pentru neutilizarea
centurilor de siguranță sau a
dispozitivelor de retenție, 25
pentru funcționarea
necorespunzătoare a aparatului
tahograf și 5 pentru utilizarea
incorectă a acestuia.
Transportatorilor de mărfuri le-au
fost aplicate 713 sancțiuni
contravenționale pentru
nerespectarea regimului legal de
viteză, 6 pentru conducerea
vehiculelor sub influența alcoolului,
818 pentru neutilizarea centurilor
de siguranță sau a dispozitivelor
de retenție, 140 pentru
funcționarea necorespunzătoare a
aparatului tahograf și 91 pentru
intervenții neautorizate asupra
acestora, precum și 86 pentru
nerespectarea perioadelor de
conducere sau de odihnă.

11,81% ABSORBȚIE
FONDURI EUROPENE

Absorbția curentă a fondurilor
europene a crescut la 11,81%, cu
0,95% mai mult în februarie,
comparativ cu nivelul anunțat în

ianuarie, raportează Ministerul
Fondurilor Europene (MFE). Este
vorba despre declarații de
cheltuieli în valoare de 3,64
milioane euro pe cadrul financiar
2014-2020. În ceea ce privește
absorbția efectivă, respectiv
rambursările de la Comisia
Europeană, aceasta a urcat cu
0,06 puncte procentuale, la
10,07%. Pe total Fonduri
Europene Structurale și de
Investiții (FESI), cel mai mare grad
de absorbție curentă este la
Programul Operațional pentru
IMM-uri, de 93,09%, urmat de
Programul Național de Dezvoltare
Rurală, cu 29,5% și de Programul
Operațional Asistență Tehnică cu
23,28%. Pe de altă parte, cele mai
slabe rezultate sunt la Programul
Operațional Capital Uman, de
0,09%, Programul Operațional
Regional, cu 0,41% și Programul
Operațional Capacitate
Administrativă, cu 4,29%. La
Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA) 2015-2020,
absorbția se ridică la 38,99%.

OMV PETROM, PROFIT
URIAȘ, ÎN 2017

OMV Petrom a avut, în anul
2017, un profit net în valoare de
2,489 miliarde de lei, de aproape
2,4 ori (140%) mai mare față de
rezultatul net afișat în anul 2016,
respectiv de 1,038 de miliarde de
lei. Vânzările au totalizat 19,435
mld. lei, în creștere cu 17%.
Vânzările din Downstream Oil au
reprezentat 74%, cele din
Downstream Gas, 23%, iar cele
din Upstream, 2%. Rezultatul din
exploatare CCA, excluzând
elementele speciale, a crescut cu
92%, la valoarea de 3,273
miliarde lei, ca urmare a
condițiilor economice
îmbunătățite, cererii mai mari,
disciplinei costurilor și a eliminării
impozitului pe construcții
speciale, începând cu 2017.
Investițiile, în valoare de 2,969
miliarde lei, au fost cu 15% mai
mari comparativ cu 2016.
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ȘTIRI

RENAULT TRUCKS – 2 ANI GARANȚIE PENTRU
PIESE

Renault Trucks oferă, acum,
clienților o garanție de 2 ani,
fără limită de kilometri, pentru
piesele de schimb montate în
cadrul unui atelier autorizat
Renault Trucks. Această
garanție este valabilă pentru
Piesele Originale Renault
Trucks, pentru piesele
eXchange (piese
recondiționate în conformitate
cu procese industriale foarte
stricte) și pentru toate
accesoriile Renault Trucks.
Este, de asemenea,
disponibilă în toate țările și în
toate atelierele autorizate
Renault Trucks.
În cadrul acestei garanții,
piesele defecte vor fi înlocuite
gratuit, de către un atelier

NOU PROIECT DE
PLATOONING

În 2021, se preconizează
lansarea, la nivel european, a
unui nou convoi de camioane
semi-automatizate (platooning), în
cadrul unui proiect pe termen de
trei ani. Acest proiect, denumit
ENSEMBLE, este coordonat de
către TNO, un centru olandez de
cercetare în domeniu. Cei șase
mari constructori europeni, DAF,
Daimler, Iveco, MAN, Scania și

10

autorizat Renault Trucks.
Costurile manoperei și
asistența în caz de pană, la
nevoie, sunt, de asemenea,
acoperite, precum și alte
costuri care apar din cauza
daunelor colaterale asupra
altor componente.
Piesele Orginale Renault
Trucks și cele din categoria
eXchange asigură o
performanță optimă a
vehiculului și permit un
control atent al costurilor de
mentenanță. Ele sunt
proiectate și certificate în
conformitate cu specificații
îndeplinind standarde stricte
în ceea ce privește fiabilitatea,
siguranța și protecția
mediului.
Grupul Volvo (Volvo Trucks și
Renault Trucks), vor lua parte la
această inițiativă, alături de
furnizori de echipamente precum
NXP, ZF și Wabco și de mai multe
institute de cercetare.
Proiectul va demara la jumătatea
lui 2018. Primul an va fi consacrat
definirii criteriilor de referință și a
necesităților comune tuturor
actorilor implicați. O dată stabilite
aceste elemente, vor fi integrate
la nivelul fabricanților de
camioane și de echipamente, în
cursul celui de-al doilea an. În
fine, cel de-al treilea an al
proiectului se va concentra pe
testarea convoaielor multi-marcă,
atât pe pisetele de încercări, cât și
pe drumurile publice
internaționale, având ca punct
terminus Portul Rotterdam.

MOTORIZAREA PE
BENZINĂ IA AVÂNT

În funcție de tipul de combustibil,
autovehiculele cu motoare pe
benzină dețin 50,9% din total, față
de 44% în ianuarie 2017. Culorile
alb și gri domină, în continuare,
cererea, acestea înregistrând
28,9%, respectiv 22,6% din totalul
preferințelor. Pe locurile
următoare se află autovehiculele
albastre (16,5%) și cele negre
(11,5%). În funcție de țara de
proveniență a autoturismelor,
situația arată că 22,4% sunt
fabricate în Germania, 13,6% în
România, 6,1% în Cehia, 5,7% în
Turcia și 3,9% în Spania. În acest
context, vânzările de autoturisme
din producția autohtonă au
crescut cu 19,3%, comparativ cu
ianuarie 2017, în timp ce vânzările
din import au înregistrat un salt de
20,9%.

193 DE MAȘINI „VERZI”
ÎNTR-O LUNĂ

Românii au cumpărat, în ianuarie,
193 de autoturisme hibride și
electrice, cu 70,8% mai multe față
de aceeași lună din anul trecut
(133 de exemplare), potrivit APIA.
Din total, 79 sunt autoturisme
electrice 100% (+6,5), iar 114
unități sunt hibride (+12,9%).
Ponderea în totalul vânzărilor, la
nivel național, a fost de 2,7%, în
ianuarie. În clasamentul celor mai
comercializate mărci auto
electrice 100%, primul loc a fost
ocupat de Volkswagen, cu 40 de
unități, urmat de smart (12), BMW
și Mercedes Benz (câte 9 unități),
Volvo (5), Audi și Kia (câte una).
Cele mai multe mașini hibride au
fost vândute în România de
Toyota (101 de unități).
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ACTUALITATE

Summitul de la Budapesta

Ministrul Șova, despre
detașare și cabotaj
Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a abordat subiecte
sensibile, la Summitul ministerial privind Transporturile,
desfășurat în 6 martie, la Budapesta.

S

ummitul a avut ca temă „Competitivitatea viitoare a sectorului transportului rutier”, iar
participanții au dezbătut aspectele sociale din acest domeniu, cuprinse în
inițiativele legislative din primul Pachet
privind mobilitatea, lansat de Comisia
Europeană, în vederea stabilirii unei
poziții comune. Pachetul Comisiei Europene privind mobilitatea în transportul rutier vizează: politica de taxare,
protecția lucrătorilor, lupta împotriva
fragmentării pieței, existența companiilor fantomă („letter box companies”),
detașarea lucrătorilor și simplificarea
regulilor de operare a cabotajului.
În cadrul mesei rotunde ministeriale, organizate în cadrul summitului,
ministrul Lucian Șova a subliniat că
„pentru a avea un sistem de transport
rutier eficient la nivel european, îmbunătățirea reglementărilor ar trebui să
fie proporțională cu problemele identificate și să permită aplicarea lor armonizată în statele membre”.
Ministrul a mai declarat că România este interesată, în special, de evoluția discuțiilor pe aspecte sensibile,
precum: detașarea lucrătorilor în transportul rutier, restricționarea cabotajului
la transportul rutier de marfă, obligația
întoarcerii conducătorului auto acasă

Discuții cu ministrul Szijjártó

Ministrul român al Transporturilor, Lucian Șova, a purtat discuții cu Péter
Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior din Ungaria, pe
teme de interes bilateral din domeniul transporturilor rutiere și a
infrastructurii de transport. Întrevederea a avut loc în contextul Summitului
ministerial privind transporturile, de la Budapesta. De asemenea, la întâlnire
au fost abordate și subiecte din domeniul feroviar, precum posibilitatea
realizării unei linii de mare viteză pe ruta Budapesta – București.

la trei sau mai multe săptămâni, interzicerea odihnei săptămânale normale
în cabina vehiculului și accesul la piața
transportului rutier de mărfuri.

Obiectivele României

Obiectivele principale, urmărite de
România în cadrul negocierilor pe
marginea primei părți a Pachetului

Mobilitate, sunt susținerea unor modificări care să conducă la îmbunătățirea
eficienței transporturilor, prin reducerea curselor goale (care afectează, în
primul rând, statele periferice, precum
România) și liberalizarea graduală a
pieței transportului rutier de mărfuri,
prin reducerea / eliminarea restricțiilor,
care ar constitui un element semnificativ pentru armonizarea socială.
Totodată, România consideră că
modificarea cadrului legislativ actual
ar trebui să vizeze, în principal, clarificarea regulilor existente, care să asigure o abordare unitară pentru aplicarea acestora în statele membre, și
nu să introducă reguli noi, care să genereze costuri semnificative pentru
conformare, atât pentru operatorii de
transport rutier, cât și pentru autoritățile
de control din statele membre.
La summitul organizat de Ungaria,
care deține președinția rotativă a Grupului Vișegrad, au fost invitați toți miniștrii Transporturilor din statele membre al Uniunii europene (UE) cu interese
similare în domeniul transportului rutier
internațional și reprezentanți ai transportatorilor rutieri.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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ANTICORUPȚIE

Prioritate: inte g ritatea!

Fiecare dintre noi este responsabil moral pentru propriile alegeri
și responsabil legal pentru acțiunile sale. Dar, se pare că, uneori,
aceste alegeri nu sunt cele mai potrivite, sensul responsabilizării
fiind alterat.

L

ucrătorii de poliție judiciară din
cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean
Anticorupție Suceava s-au sesizat din
oficiu cu privire la săvârșirea unor posibile fapte de corupție de către un agent de poliție din cadrul Postului de
Poliție Moldovița, despre care existau
indicii că protejează activitatea ilicită
a mai multor persoane implicate în
activitățile de exploatare și comercializare ilicită a materialului lemnos.
Din cercetările întreprinse în cauză de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, s-a stabilit faptul că una dintre
persoanele vizate achiziționa material
lemnos de la diferite persoane particulare, fără documente de proveniență, pe care îl depozita la domiciliul său și îl valorifica, ulterior, către
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diverși agenți economici care aveau
ca obiect de activitate exploatarea
forestieră. Încărcarea materialului
lemnos se făcea în timpul nopții, iar
pentru transport se utilizau diferite
autocamioane înmatriculate pe numele unor rude sau cunoscuți. Veniturile astfel realizate nu erau declarate organelor fiscale.
Toate aceste activități au fost protejate de către unul dintre agenții de
poliție din cadrul Postului de Poliție
Moldovița, care ar fi primit mai multe
foloase materiale din partea persoanei
mai sus menționate, în vederea neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu de verificare și sancționare a faptelor constatate. Mai mult decât atât, agentul
a intervenit la agenții de poliție care
au descoperit unul dintre transporturile
ilegale de material lemnos, pentru a

nu dispune măsura confiscării bunurilor.
Având în vedere probatoriul administrat în cauză, în cursul anului
2017, procurorii din cadrul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Suceava au
dispus trimiterea în judecată a tuturor
persoanelor implicate, sub aspectul
săvârșirii mai multor infracțiuni de corupție.
Nu putem să-i facem pe alții responsabili de ceea ce depinde de noi.
Dincolo de vicisitudinile cotidiene, dar
și de particularitățile sociale, probitatea
morală și profesionalismul rămân
condiții ale integrității. Iar integritatea
poate fi o investiție pe termen lung.
Viorela BUCUR

Comisar-șef de poliție

Direcția Generală Anticorupție
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Martie este
luna... doamnelor

Întotdeauna reprezintă pentru mine, ca jurnalist, o inspirație să
discut cu adevărații profesioniști în logistică sau transporturi,
domni sau doamne... fără a face nicio diferență. Am ajuns să
iubesc acest domeniu, ascultându-vă pe dumneavoastră... și cum
aș putea să nu o fac, atunci când puneți atâta pasiune în fiecare
detaliu? Martie este, însă, prin excelență, o lună dedicată sexului
frumos. Este motivul pentru care am rugat câteva dintre femeile
care au făcut diferența în acest domeniu să ne transmită un sfat
sau... un gând. La mulți ani, doamnelor!
Andreea Banu,
Commercial
Manager GOPET
Romania
E bine să nu refuzăm
nicio informație sau
opinie

„Succesul este diferit pentru fiecare dintre noi: el poate însemna evoluția ascendentă a vânzărilor, reușita
strategiilor de creștere pe termen lung
sau construirea de la zero a unei
echipe autonome, pregătită să atingă
țelul companiei.
Pentru mine, recunoașterea exterioară (obiectiv îndeplinit, rezultate obținute) vine pe locul al doilea. Contează motivația interioară, generată
de drumul până la obiectiv, provocările, implicarea echipei și crearea unui
grup care se dedică 100% proiectului
și reușitei acestuia.
În business, aplic
perseverența, orientarea
spre inovație și apetența
pentru risc, calități întâlnite
la mulți manageri,
indiferent de genul lor.
Completez cu intuiție și
empatie, două calități care țin
de latura feminină și pe care
am ales să le folosesc la
maximum.
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Obiectivele nu pot fi atinse fără
implicarea echipei. Într-o industrie dinamică și competitivă ca a noastră,
acest lucru devine crucial. Intuiția îmi
spune care sunt momentele în care
trebuie să lupt, dar și când să fac un
pas înapoi, pentru a recalibra «the big
picture». Empatia mă ajută să aduc
oamenii de aceeași parte a baricadei,
să reevaluam, împreună, direcția către
scopul comun.
Dacă ar fi să dau două sfaturi, inclusiv mie: să ținem urechile «ciulite»
în permanență și să nu refuzam nicio
informație sau opinie; să analizăm datele aplicând gândirea critică, nu prejudecățile.”

Cornelia
Ghegheșan-David,
Country
Operations Manager
Groupe CAT
Pariați
pe femei!

„Când mă prezint cuiva din afara
industriei și spun că, de mulți ani, conduc firme de transport, pe fața unora
citesc uimire (încă)! Transporturile,
mai ales flotele, sunt privite, cel puțin
din afara industriei, ca un domeniu
masculin, dar din ce în ce mai multe
doamne mișcă nu doar roata, ci chiar
munții din loc, în transporturi, de la

Doamne Conducător Auto până la
Doamne Director.
Nu știu dacă am fost predestinată
pentru această meserie (deși, în copilarie, mă jucam cu păpuși și mașini
deopotrivă).
Am percepția că am ajuns aici
dintr-o întâmplare, dar
transporturile sunt zona în
care eu mă simt cel mai bine.

Aici am învățat că implinirea ne-o
construim prin respect: respect de
sine, respect pentru ceilalți, respect
pentru valori, atât în viața profesională,
cât și în cea personală.
Ca un mesaj de mărțișor, le transmit colegilor să parieze pe femei în
transporturi, tinerelor Domnișoare să
aibă curajul să țintească sus, iar tuturor Doamnelor din transporturi: să
fim înfloritoare!”

Carmen Blendărău,
Șef Departament
Logistic Denis
Spedition
De ziua femeii,
și nu numai

„Se tot vorbește, zilele astea, despre femei: mamă, soție, soră, fiică...

.................................................................................................................................................. martie 2017

Vorbesc despre
acele tovarășe de viață
care au reușit să se
afirme, să dețină funcții
de conducere, să
dețină posturi-cheie,
să evolueze
de la «utile» la
«indispensabile».

Da, am muncit mult să ajungem
aici. Dispeceri, manageri, chiar conducători de autocamioane de mare tonaj,
stăm cot la cot cu bărbații. Și facem
treabă bună, cu modestie, cu dăruire,
fără pretenții la supremație. Doar acea
umilă recunoaștere a meritelor, acea
banală egalitate la care aspirăm de
generații. Fiindcă împreună putem
realiza unitatea, care face din toți
adevărata forță.”

Dana Dumitru,
Managing
Partner Hermes
Forwards
În acest secol,
poți face orice

„Nu este o meserie ușoară, dar
cred că în acest secol poți face orice,
fie că ești femeie sau bărbat. Femeile
sunt însă mult mai atente la detalii,
ceea ce este foarte important, mai
ales într-un domeniu în care profitul
se obține, uneori, sub formă de zecimale. În opinia mea, ca profesionist
în transporturi, foarte important este

să poți face diferența și să pui business-ul în prim plan, nu pe tine.
Orgoliile nu își au locul,
atunci când devin atât
de importante
responsabilitățile pe
care le ai pentru
oamenii alături de care
lucrezi și pentru afacere,
în sine.

Dacă în prim plan rămâne orgoliul,
ai pierdut din start. Aș face o comparație cu clienții. Sunt persoane cu care
lucrezi ușor, care pot fi ușor trecute
în categoria «friends», dar și clienți
dificili, cu care este mai greu de lucrat,
dar, în final, colaborarea este mai profitabilă, în acest caz. Rezultatele sunt,
până la urmă, importante, precum și
modul în care reușești să răspunzi corect responsabilității pe care o ai față
de echipă. Latura umană este, din
punctul meu de vedere, cea mai de
preț valoare a unei companii. Mai ales
în această perioadă, în care oameni
sunt puțini și oferte multe.”

Iulia Hribal,
director general
Atlas Express
& Logistic
Este bine să nu
lași nimic să
te distragă
de-a lungul
drumului tău

„Fără a fi o feministă convinsă,
cred foarte mult în ideea de femei în
logistică și transport. Cred în puterea
femeii de a rezista și de a face performanță, într-un mediu care, nu de puține ori, îi este ostil, pentru că recunosc
că logistica și transporturile sunt încă
domenii aflate sub tutela bărbaților.
În cariera mea, nu de
puține ori mi s-a dat să fiu
singura femeie la o masă
de negociere sau la o
întâlnire de profil. Dar, cumva,
acest lucru nu m-a făcut să

mă simt inferioară, ci m-a
ambiționat.

A face performanță în acest domeniu presupune, pe lângă muncă, fără
de care nu există rezultate, răbdare
multă, viziune extinsă asupra lucrurilor,
sprijinul familiei și «linia dreaptă».
Ultimul lucru este, după mine, extrem
de important, să nu lași nimic să te
distragă de-a lungul drumului tău. Iar,
dacă mediul te ajută, așa cum este
cel de la Atlas, în care puterea deciziei
și deschiderea spre progres sunt în
mâinile unei singure persoane (dl.
Schuller), pot să consider că este formula potrivită pentru succes.”

FOCUS

Ne face plăcere să fim omagiate, să
primim flori. Dar e suficient, oare? De
o eternitate așteptăm să fim tratate
cu respect, să ni se recunoască poziția
și contribuția în societate. Am vrut egalitate dintotdeauna. Teoretic, am și
obținut-o. Dar există egalitate în fapt,
sau este doar o iluzie? Să luăm drept
exemplu lumea transporturilor. Este,
prin definiție, o lume a bărbaților, a
«durilor». Dar femeile și-au făcut apariția și aici. Și nu vorbim despre «secretare», cum obișnuiesc ei să ne eticheteze. Vorbim despre femeile puternice,
despre cele care își fac simțită prezența și se fac auzite. Din ce în ce
mai mult, din ce în ce mai des.

Gabriela Báthori,
Country Manager
Hungary Practicom
Rezultatele
contează

„Sfatul meu, ca femeie din industria transporturilor, este de a ne concentra mai mult pe priorități. Pragmatismul, gândirea logică, conștientizarea
problemelor reale, găsirea soluțiilor cu
siguranță ne vor conduce spre rezultate
mai bune, pe viitor. Organizarea fiecărui
pas, punerea în practică a ideilor, a
deciziilor nu sunt lucruri opționale. Totul
depinde de cum ne raportam la problemele, provocările care se ivesc și cât
de mult ne dorim să le rezolvăm. În
ziua de azi, când parcă timpul curge
mai repede, când toți alergăm, când
nu avem timp de nimic, trebuie să ne
oprim o clipă, să analizăm încotro ne
îndreptăm, dacă este bine sau dacă
trebuie să schimbăm direcția. Fără o
disciplină proprie, ne pierdem.
Concurența este mare și
tind să cred că prețul
serviciului nu mai este
cel mai important,
calitatea serviciului
furnizat realizând
diferența. Ceea ce
ne îndeamnă să fim
profesioniști.

Nu poți crea nimic din nimic, trebuie sa știi exact cu ce resurse lucrezi,
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pe ce te poți baza. Desigur, echipa,
de asemenea, trebuie să înțeleagă
prioritățile, să conștientizeze că fiecare
decizie, fiecare pas declanșează ceva.
Pentru acel ceva trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Nu este ușor
să găsim oameni potriviți, care să
pună suflet în munca lor, să fie motivați
să își facă treaba bine, însă cred cu
tărie în proverbul «cei ce se aseamănă, se adună», iar cei care nu gândesc
la fel nu vor putea să țină pasul, nu
se vor putea ridica la standardele echipei și vor renunța singuri. Din acest
punct de vedere, sunt o norocoasă,
am o echipă (51 de bărbați) minunată,
oameni de valoare, cu simțul răspunderii, iar acest lucru le este firesc, vine
din interior.
Când toți știm ce avem de făcut,
până când și de ce, totul depinde de
noi. Muncește cu drag, la această idee
se rezumă totul. «Băieții mei», cum
le spun mereu, lucrează, în fiecare zi,
contra cronometru, 5 minute întârziere
pot da peste cap un proces întreg.
Când fiecare minut contează, trebuie
să fie disciplinați, să știe fiecare exact
ce are făcut, nici mai mult, nici mai
puțin. Este greu de găsit echilibrul,
însă roadele muncii, KPI-urile dau motiv de mândrie. Anul 2017 l-am încheiat cu un KPI de 99,9919%.
În această industrie, dominată preponderent de bărbați, cel mai bun sfat
pe care pot să vi-l dau este să nu vă
mai gândiți la asta, nu genul interlocutorului contează, ci rezultatele.
Dacă, într-adevăr, investim muncă de
calitate în proiecte, dacă vrem să fim
mai buni de fiecare dată, sigur am
găsit rețeta succesului.
Pot părea clișee, însă, dacă într-adevăr le punem în practică, nu avem
cum să dăm greș.”

Loredana Dan,
Europe Business
Development
Manager
International
Alexander
Orice relație
se construiește
pas cu pas
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„Independent de domeniul în care
activăm, OBIECTIVELE fac diferența
în drumul către SUCCES. Cred cu
tărie că orice relație, fie că vorbim de
partea personală sau profesională, se
construiește pas cu pas, cu multă
răbdare, dedicare și înțelepciune.
Din punct de vedere profesional,
felul în care transmitem valorile companiei în care activăm, corelat cu rezultatele noastre ca indivizi, ne definesc
și ne recomandă în fața potențialilor
parteneri, ajutându-ne să evoluăm.
Este decisiv să
păstrăm în jurul
nostru oameni de
calitate, care ne inspiră
și ne motivează.

Fără dar și poate, în cazul meu,
International Alexander și-a pus amprenta în modul cel mai pozitiv cu putință, mi-a dat încredere și suportul
de a reuși într-un domeniu extrem de
concurențial.
Concluzionând, toate VALORILE și
acțiunile noastre se reflectă în reputația organizațională, iar cel mai important pas în câștigarea încrederii interlocutorilor îl reflectă gradul de credibilitate,
valorile personale și profesionale atent
conturate prin educație, cunoștințe și
continuitate.”

Lorena Sandu,
consilier juridic
UNTRR
Femeile se impun
și în industria
transporturilor

„Transporturi? Oare îmi doream
să lucrez în acest domeniu? Nu cred.
Am ajuns întâmplător. Și tot întâmplător lucrarea mea de diplomă a abordat
tema «Tratate încheiate în cadrul
ONU», lucrare în care am scris despre
Convenția CMR. Întâmplător sau nu,
și acum mă învârt în jurul acestei Convenții. O prioritate UNTRR este aderarea României la Protocolul e-CMR. Și
uite-mă, la mulți ani după terminarea
facultății, încercând să conving că viitorul unei Convenții vechi este digitalizarea.

Dar cred că, de fapt, nimic nu este
întâmplător și ce îți este scris ți se va
întâmpla oricum. Nu este ușor, ca femeie, să lucrezi, să colaborezi, să negociezi cu bărbații din transporturi.
Că este un domeniu
al bărbaților, o confirmă
și statistica UE,
conform căreia doar
22% sunt femei care
activează în acest
domeniu, procentul
femeilor șofer
profesionist fiind mult
mai mic, dar, totuși,
în creștere,
în ultimii ani.

După 17 ani, în transporturi nu mai
văd femeia în minoritate. În jurul meu
sunt foarte multe femei, nu doar frumoase și în pas cu moda, ci puternice,
bine pregătite, care aduc plus valoare
acestui sector. Și la nivelul Comisiei
Europene avem șef la transporturi o
femeie – Violeta BULC. Femeile din
jurul meu au ales acest domeniu din
varii motive, unele pentru a duce mai
departe afacerea familiei, altele pentru
că vor să fie aproape de soții lor, sau
pentru că le place să călătorească,
ori pentru că asta și-au dorit. Admir
femeile care conduc camioane mari și
care, lună de lună, adună mii de kilometri, mergând pe soare, pe ninsoare,
pe ceață.
La mine, după atâția ani, este microb. Îmi place ceea ce fac și îmi place
să lucrez cu oamenii. Sunt atâtea
provocări, încât nu am timp să mă
plictisesc. Îmi place competiția, îmi
place că totul este în mișcare și ține
pasul cu tehnologia. Sunt atâtea lucruri noi în jurul meu, care mă «forțează» să citesc, să studiez, să îmi țin
mintea trează. Consider că, prin cunoaștere, poți aborda corect problemele, poți negocia, poți avansa, poți
deține puterea.
Dar, indiferent în ce domeniul activăm, în Martie avem încă un motiv în
plus să ne simțim unice, iubite, frumoase, să ne gândim la primăvară,
modă, parfum, de ce nu, și la ce
spunea Coco Chanel: «La Paris, moda e în aer, vântul o transportă, o respirăm, e în cer și pe macadam...».
Și, apropo... deformare profesională, în transporturi moda vine tot de
la Paris... cu legea Macron, cu reprezentant, cu certificatul de detașare,
cu A1!
La mulți ani tuturor femeilor! Nu
uitați că încrederea și puterea de a
face ceea ce ne-am propus vine din
interiorul nostru.”
Meda IORDAN

meda.iordan@ziucargo.ro
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Porsche România,
la 20 de ani

Cel mai mare importator auto local aniversează 20 de ani de
activitate pe piața românească, perioadă în care au fost vândute
peste 450.000 de vehicule Volkswagen, Audi, Seat și Škoda.

C

ompania a încheiat anul 2017
cu rezultate record pentru perioada post-criză: cifra de
afaceri crescând până la 638 milioane
euro, cu 16% mai mult față de 2016,
în timp ce numărul total de unități
vândute în 2017 s-a ridicat la 31.569,
reprezentând o creștere de 13% față
de anul precedent.

Brent Valmar, director general
Porsche România: „2018 este un
an special pentru Porsche
România: marcăm 20 de ani de
activitate pe această piață și ne
poziționăm pentru a continua
creșterea susținută de până acum.
Dorim să ne păstrăm poziția de
lider în topul importatorilor auto și
să depășim pragul de 50.000 de
unități vândute anual, până cel
târziu în 2025.”

Viziunea pentru viitor

Pentru anul 2018, compania și-a
propus să livreze 500 autovehicule
electrice și să continue instalarea stațiilor de încărcare pentru autovehiculele
electrice în rețeaua proprie, astfel
încât, în cel mult doi ani, toți dealerii
Porsche România să aibă în dotare
stații de încărcare. Alături de partenerii
săi, Porsche România a generat peste
3.500 de locuri de muncă la nivel național, în sediul propriu și în rețeaua
celor 82 de distribuitori, prezenți în 26
de județe.
„Am construit un business performant în România și succesul nostru de
până acum este o fundație solidă pentru obiectivele pe care ni le propunem
de acum înainte. Cu noua strategie de
mobilitate și programul internațional
Future Sales, ne vom concentra mai
mult asupra clientului, cu un plus de
rapiditate în servicii, flexibilitate și confort. În ceea ce privește modelele co-

Brent Valmar și Kurt Leitner, cei
doi directori generali ai Porsche
România

mercializate, trei tendințe majore vor
schimba piața auto: mobilitatea electrică, mașinile autonome și conectivitatea.
Ținta noastră pentru 2025 este să atingem un volum de vânzări de 12.000 de
vehicule electrice pe an, dintr-un total
de 50.000 de unități vândute anual”,
susține Kurt Leitner, director general
Porsche România. Totodată, compania
dorește să construiască 35 de noi locații
până în 2030, în care se vor investi
peste 150 milioane euro.
Anul acesta, Porsche România va
fi prezentă la Salonul Internațional Auto
București 2018, unde va prezenta cele
mai noi modele ale concernului,

1997: Porsche România devine importator local VW și Audi
1998: Porsche România devine importator local Škoda
1999: Porsche România devine importator local Seat și se semnează primul
contract de leasing prin Porsche Finance Group România
2002: inaugurarea Porsche București Nord
2004: inaugurarea sediului central, proiectat de arhitectul Constantin Ciurea
2005: inaugurarea Porsche București Vest 1 pentru mărcile Skoda și VW
2006: inaugurarea Porsche București Vest 2 pentru mărcile Seat și Audi
2007: record absolut de vânzări, 53.200 de unități
2008: extinderea sediului central cu o nouă clădire
2013: inaugurarea showroom-ului de lux Porsche Pipera

20

precum și modele aniversare special
concepute pentru clienții din România.

Cine este Porsche
România

Porsche România a fost înființată în
decembrie 1997, când s-a semnat
contractul de import pentru mărcile
Volkswagen și Audi. Primul autoturism
livrat de companie a fost un Volkswagen
Polo Variant de 75 CP. Porsche România este cel mai mare importator auto
din țara noastră și importatorul general
pentru mărcile Volkswagen, Audi, SEAT,
Škoda, Volkswagen Autovehicule Comerciale și Das WeltAuto. Compania
distribuie autovehicule prin intermediul
rețelei sale, care numără 82 de centre
proprii și dealeri independenți autorizați,
în 26 de județe.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Peste 461.000 mașini vândute
Peste 8 miliarde euro cifră de
afaceri
125 angajați și alți 2.500 în rețea
1.300 milioane euro taxe
900 milioane euro vânzări piese de
schimb
60.200 mașini vândute prin
WeltAuto
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T RO F E U

P r em iu g er m an
p en tr u d esign
RENAULT TRUCKS T HIGH

L a în cepu tu l lu ni i febr u ari e, Consi l iul Ge r ma n d e Desi gn a oferi t
Re nau lt Tr u cks un Pr emi u Ge r ma n de Desi gn, în c at e go ri a
Tr a nspo r t ur i, p ent r u edi ți a sa speci al ă T H i gh. A cest pr emi u
r eco mp ense ază e st et ic a acest ei ser i i spec ial e, cee a ce
su bli ni az ă desi gnu l exp r esi v al mode lul ui Rena ul t Tr u ck s T, nava
a m i r a l a g a m e i p r o d u c ă t o r u l u i d e s t i n a t ă t r a n sp o r t u l u i d e l u n g ă
d is t a n ț ă .
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Eleganță și eficiență

Designul noii game Renault Trucks
se distinge, în primul rând, printr-o grilă a radiatorului trapezoidală, care
amintește de simbolul Pi. Aceasta se
regăsește, cu diferite variațiuni pe
temă, de-a lungul întregii game,
creând o coerență vizuală între diferitele vehicule, ca și blocurile optice și
semnalizatoarele, cu forma lor de bumerang, rezultatul unei dezvoltări intense. O astfel de poziție avansată și
în relief a blocului optic n-a mai fost
până acum văzută pe un camion.
Acest design permite eliminarea deflectoarelor, deoarece, prin redirecționarea fluxului de aer, acestea curăță
ușile în mod perfect. Mai mult decât
atât, acestea utilizează o tehnologie
unică, aceasta permițând iluminarea
întregii suprafețe a semnalizatoarelor
cu un număr minim de LED-uri. În fine,
forma lor de bumerang conferă vizibilitate maximă vehiculelor venind din
spate asupra luminilor de semnalizare.
Cabina a fost, întâi de toate, proiectată pentru a fi pe cât de eficientă
posibil din punctul de vedere al aerodinamicității. Echipa de design a mers
pe un parbriz înclinat, cu un stâlp A
la 12 grade și o cabină de formă trape-

zoidală, cu 30 cm mai lată în partea
posterioară, pentru a îmbunătăți penetrarea în aer, în același timp conectând
perfect vehiculul cu trailerul.
Aspectul său atipic este subliniat,
în această ediție specială T High, prin
accente în vopsea neagră, jante din
aluminiu, suprafețele cu aspect de
carbon și prin linii de culoare roșie, în
aceeași nuanță ca mânerele ușilor.

Recunoaștere
internațională

Hervé Bertrand, Design Director
la Renault Trucks, a declarat: „Suntem
foarte mândri să primim acest premiu.
Renault Trucks T este un camion cu
un design modern, care oferă maximum de confort. Inițial, au existat unele îndoieli în legătură cu designul lui
inovativ, dar acesta și-a primit, acum,
recunoașterea, prin intermediul acestui premiu.”
Renault Truck T High Edition, prezentat în Germania pentru prima dată
la târgul IAA din 2016, s-a plasat, deja,
pe locul al doilea în cadrul trofeelor
„Young Professionals Truck Award
2017”, acordate de către tineri șoferi
de camion.
Premiul German pentru Design este
acordat pentru produse și proiecte
inovative în domeniul designului german și internațional, recompensând, în
același timp, producătorii și designerii
acestora. Câștigătorii sunt selectați de
către un juriu compus din 43 de experți
de renume internațional. Premiile sunt
oferite de către Consiliul German de
Design, o fundație creată în 1953, la
inițiativa parlamentului federal.

TROFEU

roducătorul francez Renault
Trucks a primit un Premiu German pentru Design, din partea
Consiliului German de Design. Ceremonia oficială a avut loc la târgul internațional Ambiente, din Frankfurt, pe
data de 9 februarie 2018. Acest premiu
recompensează Renault Trucks pentru seria sa specială T High Edition.
Renault Trucks T este un camion
iconic, cu un design care se face remarcat prin trei elemente cheie.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Volvo Tr ucks

Ediții speciale pentru
o ocazie specială

Anul acesta, Volvo Trucks sărbătorește 20 de ani de prezență directă în
România. Împreună cu clienții săi, producătorul a consolidat o relație de
succes, care a rezultat în operațiuni cu adevărat eficiente și profitabile. Având
în vedere acest lucru, Volvo Trucks dorește să ofere clienților săi ceva în
schimb, și anume Seria Aniversară Volvo 20 de ani – patru autocamioane Volvo
însoțite de câteva oferte fantastice.

C

u edițiile Volvo FH16 sau FH
special concepute pentru cea
de-a 20-a aniversare Volvo
Trucks în România, vă veți bucura de
camioane dotate cu unele dintre cele
mai recente inovații tehnice, dar și cu
niveluri de echipare ce depășesc
standardele obișnuite.

Volvo FH 20th
Anniversary Edition

Creat special pentru a sărbători
20 de ani de Volvo Trucks în România,
Volvo FH 20th Anniversary Edition este

I-Shift Dual Clutch

24

combinația ideală între calitate și
eficiență operațională. Cu designul
grafic aniversar, care iese în evidență,
această ediție limitată nu numai că
arată diferit, ci este și echipată cu

multe dintre inovațiile tehnice lansate,
în ultima vreme, de către Volvo Trucks.
Motorul diesel de 13 litri, Euro 6, care
echipează modelul FH 20th Anniversary
Edition, oferă un cuplu excelent, chiar și

Volvo FH 20th Anniversary Edition
– specificații tehnice:

• Cabină de dormit Globetrotter XL
• Motor diesel, 13 litri, Euro 6 SCR+EGR
• Putere: 540 CP, 2.600 Nm
• Volvo Engine Brake Plus, VEB+, 375 kW la 2.300 rpm
• I-Shift Dual Clutch, 12 viteze, raport subunitar, 2.800 Nm
• I-Park Cool, cu un compresor electric de 150 V DC
• Rezervor stânga cu o capacitate de 750 l și rezervor dreapta cu o capacitate
de 405 l, rezervor AdBlue cu o capacitate de 100 l
• I-See cu hărți salvate în unitatea din autocamion
• Sistem Dual Battery (4 baterii din care 2 cu gel, 2 x 210 Ah)
• Pachet cabină Driving Plus (DRIVE++)
• Scaun șofer confort cu suspensie pneumatică, centură integrată, încălzire și
ventilare
• Scaun pasager confort cu suspensie pneumatică, centură integrată și
încălzire, cotiere la ambele scaune
• Pachet media cu asistență pentru Dynafleet și sistem de navigație
• Aplicația My Truck – conectare autocamion cu smartphone.
• Pachet Vizibilitate Plus
• Faruri Bi-Xenon, dinamice
• Pachet siguranță activă
• Navigație Tom Tom, ecran tactil color
• 4 Servicii Dynafleet preplătite pentru 1 an (Combustibil și Mediu, Timpi
tahograf, Poziționare și Mesagerie)
• Hărți I-See preplătite pentru 5 an

.................................................................................................................................................. martie 2018

Volvo FH16 20th
Anniversary Edition

Volvo FH16 20th Anniversary
Edition este un model ediție limitată
care este echipat cu multe dintre inovațiile tehnice lansate de către Volvo
Trucks în ultimii ani. Disponibil cu un
design aniversar remarcabil, acest camion exclusivist nu numai că pune în
prim plan afacerea dumneavoastră,
ci vă oferă și un nivel înalt de performanță, pentru o profitabilitate maximă,
precum și un mediu de lucru mai sigur
și mai confortabil.
Propulsorul D16K este cel mai puternic motor produs, până acum, de

pe suprafața drumului și oferind o
manevrare mai ușoară a volanului și
o stabilitate direcțională îmbunătățită.
Alte elemente care îmbunătățesc
atât performanța, cât și confortul, sunt
sistemul Dual Battery, care alimentează echipamentul electric din cabină
fără a consuma bateriile de pornire,
și I-Park Cool, care oferă capacitate
de răcire fără a consuma bateria în
timpul nopții și fără a afecta consumul
în timpul deplasării.
Ediția aniversară Volvo FH16 este
un camion cu un stil aparte: un design
grafic aniversar distinctiv, geamuri
fumurii, grilă de radiator argintiu închis,
cu aspect satinat. La interior, tapițeria
din piele de înaltă calitate sau combinația de piele cu material textil, precum și panelurile special proiectate, îi
conferă acestui model un aspect unic.

PREZENTARE

la turații reduse. Este dotat cu inteligenta
transmisie I-Shift Dual Clutch, cel mai
avansat sistem de transmisie de pe piață,
lansată în premieră pentru lumea
camioanelor de către Volvo. I-Shift Dual
Clutch schimbă treptele de viteză într-o
fracțiune de secundă, producând un flux
constant de putere, de natură să ducă
la economii de combustibil și la creșteri
de productivitate.
Alte echipamente menite să îmbunătățească atât performanța, cât și
confortul sunt sistemul Dual Battery
sau I-Park Cool. Noul sistem de baterii
este compus din două seturi separate
de baterii – unul pentru pornirea motorului, iar celălalt, cu tehnologie gel,
pentru toate celelalte echipamente
electrice din cabină. I-Park Cool oferă
o capacitate de răcire pentru noapte
fără a consuma bateria și, datorită
faptului că este integrat în totalitate,
economisește combustibil în timpul
condusului pe timp de zi.

Volvo, capabil să dezvolte până la 750
CP și 3.550 Nm.
Cu ajutorul unicei transmisii I-Shift
obțineți în orice moment maximum de
putere. Fiecare schimbare de treaptă
este calculată cu precizie, pentru a maximiza energia cinetică a camionului,
astfel încât motorul funcționează întotdeauna la cea mai eficientă turație.
Acest lucru duce la o reducere a consumului de combustibil cu până la 5%.
Direcția Dinamică Volvo vă ajută
păstrați cu ușurință controlul acestei
impresionante performanțe. Este vorba despre un element unic, conceput
de către Volvo, care oferă o stabilitate
perfectă la viteze ridicate și un control
total la viteze reduse. De la apariția
sa, a schimbat în mod considerabil
comportamentul în timpul conducerii,
transferând mai puține perturbări de

Direcția dinamică Volvo
oferă o mnevrabilitate
îmbunătățită.

Volvo FH16 20th Anniversary Edition
– specificații tehnice:

• Cabină de dormit Globetrotter XL
• Motor diesel, 16 litri, Euro 6, SCR+EGR
• Putere: 750 CP
• Direcție Dinamică Volvo
• Retarder hidraulic
• Transmisie inteligentă I-Shift, 3.550 Nm
• I-See cu hărți salvate în unitatea din autocamion
• Volvo Engine Brake Plus, VEB+, 475 kW la 2.200 rpm
• I-Park Cool, cu un compresor electric de 150 V DC
• Sistem Dual Battery (4 baterii din care 2 cu gel, 2 x 210 Ah)
• Rezervor stânga cu o capacitate de 750 l și rezervor dreapta cu o capacitate
de 405 l, rezervor AdBlue cu o capacitate de 100 l
• Pachet cabină Driving Plus FH16 (DRIVE++)
• Volan îmbrăcat în piele și reglabil suplimentar
• Scaun șofer De Luxe cu suspensie pneumatică, ventilare, încălzire și
centură integrată
• Pachet Vizibilitate Plus
• Hărți I-See preplătite pentru 5 ani
• Pachet media cu suport pentru Dynafleet și Navigaţie
• Navigație Tom Tom, ecran color cu touch screen
• Aplicația My Truck – conectare autocamion cu smartphone
• 5 Servicii Dynafleet preplătite pentru 1 an (Consiliere Combustibil,
Combustibil și Mediu, Timpi tahograf, Poziționare și Mesagerie)
• Pachet siguranță activă
• Avertizare coliziune + ACC + frânare automată
• Sistem alertă șofer

martie 2018 ..................................................................................................................................................
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Volvo FH 20th
Anniversary Deal

În plus față de cele două magnifice
camioane, Volvo Trucks propune clienților săi două pachete speciale, care
includ câte un camion FH sau FMX,
însoțit servicii de natură să le facă activitatea mai ușoară și mai profitabilă.
Primul pachet presupune un model Volvo FH 460 CP, care este deja
unul dintre cele mai eficiente camioane de pe piață. Dar, pentru a sărbători
20 de ani de prezență directă Volvo
Trucks în România, producătorul suedez l-a făcut încă și mai performant.
Cumpărați un Volvo FH 460 CP,
ediția limitată 20th Anniversary Deal și
veți primi un camion care atrage
atenția nu doar prin intermediul designului grafic aniversar, dar, mai ales,
pentru cel mai cuprinzător pachet aniversar de servicii, care include contractul de service Volvo Gold. Acesta
garantează cea mai mare disponibilitate posibilă. Toate lucrările de întreținere preventivă și reparațiile autocamionului sunt incluse, ceea ce vă
asigură control total asupra costurilor,
exploatare fără griji și timp pentru a
vă concentra asupra bunului mers al
afacerii dumneavoastră.
Pachetul de servicii include:
Contract service Volvo Gold
• Perioadă de 3 ani
• Toate reparațiile necesare
• Întreținere personalizată (verificări, înlocuiri fluide și filtre, curele și
întinzătoare etc.; consumabile: ambreiaj, plăcuțe, baterii etc.)
• Asistență pentru tractare Plus (include tractare și în caz de accidente,
parcare, transport șofer, cazare, taxe
administrative VAS etc.)
• Conectivitate – monitorizarea
online a stării camionului (monitorizarea codurilor de eroare, optimizarea
schimburilor de ulei, monitorizarea sis-

temului de aer comprimat, uzurii ambreiajului, uzurii frânelor etc.)
• Asigurare 100% Disponibilitate
• Volvo Action Service On-Call
Dynafleet
• Serviciu inclus „Combustibil și
mediu”
• Serviciu inclus „Poziționare”
• Abonamente preplătite pentru 1 an

Finanțare atractivă prin Volvo
Financial Services
• Leasing financiar pe 5 ani
• Rata dobânzii de 2,99%
• Plată în avans de minimum 7,5%
Dosarul de finanțare este subiectul
aprobării de către Volvo Financial
Services România.

Cursuri de instruire pentru
șoferi – ajută șoferii să conducă mai
sigur, mai bine și mai eficient.

Volvo FMX 20th
Anniversary Deal

Volvo FMX este proiectat pentru
productivitate optimă în cele mai
dificile condiții, oferindu-le, în același
timp, șoferilor, un post de lucru sigur
și confortabil. FMX este gata de orice

– iar, cu pachetul 20th Anniversary
Deal, acest lucru este mai adevărat
decât oricând.
Cumpărați un Volvo FMX în timpul
campaniei aniversare și acesta va fi
însoțit de un pachet profitabil de servicii. Vă puteți bucura de întreținerea
preventivă superioară oferită de contractul de service Volvo Silver, pentru
a maximiza disponibilitatea camionului
dumneavoastră și pentru a vă consolida afacerea. Reparațiile lanțului cinematic sunt cele mai costisitoare, dar,
cu un contract Volvo Silver, toate acestea sunt incluse. Pe lângă faptul că
asigură întreținerea preventivă și un
plan de service, acest contract vă ajută
să vă desfășurați activitatea cu cel
mai bun control al costurilor.
Profitați, de asemenea, de o ofertă
atractivă de finanțare, care va asigura
un început promițător al noii dumneavoastră investiții.
Pachetul de servicii include:
Contract de service Volvo Silver
• Perioadă de 3 ani
• Reparații lanț cinematic
• Interval de întreţinere personalizat
• Conectivitate - monitorizarea
online a stării camionului.
• Disponibilitate crescută

Finanțare atractivă prin Volvo
Financial Services
• Leasing financiar pe 4 ani
• Rata dobânzii de 3,99%
• Doar 9.999 EUR avans, incluzând taxele aferente (înmatriculare și
administrare)
Dosarul de finanțare este subiectul
aprobării de către Volvo Financial
Services România.

În fine, dar nu în ultimul rând, trebuie menționat faptul că, la achiziționarea unui Volvo FH16 sau FH 20th
Anniversary Edition, vă veți bucura de
o călătorie exclusivistă în Suedia, acasă la Volvo Trucks.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PRACTICOM

20 de ani reprezintă
doar începutul

25,9 milioane euro cifră de afaceri, 823 de angajați, 462 de
autovehicule, 740.000 de livrări în 2017. Transport, distribuție,
expediții, depozitare, servicii de comisionare vamală, consultanță.
Entități juridice deschise în Ungaria și Germania – Practicom
Magyarorszag Kft și Practicom Deutschland GmbH. Un Consiliu de
Conducere format din profesioniști, care au ales compania, după
ce au confirmat în alte domenii, pentru frumusețea provocării.
Adevărata poveste a Practicom începe la 20 de ani de la
înființare...

P

revizionarea precisă a costurilor și investițiilor, siguranță în
privința veniturilor, un ritm de
creștere dinamic – acestea sunt
câteva dintre avantajele oferite de
parteneriatele pe termen lung, în care
compania este implicată. În ultimii doi
ani, Practicom și-a creat o nouă structură managerială – diferit față de ceea
ce vedem, în mod normal, în piața de
transport. Managementul reprezintă
unul dintre principalele puncte forte
ale companiei. Structura deja creată
este un răspuns la nevoile specifice
ale clienților principali, oferind, în plus,
o bază solidă pentru dezvoltarea
viitoare.
După ce, în ultimii doi ani, și-au
adus alături, pe rând, un Director Financiar cu mare experiență, un Director Operațional cu o pregătire puternică
și un Director de Resurse Umane, care
a demonstrat că orice poate fi posibil,
proprietarii Practicom, Sorin Cerviș,
Marius Toilă și Ionel Cipere, au decis
că este momentul pentru o schimbare
majoră: angajarea primului Director
General de la înființarea companiei.
Prezentarea lui Tudor Oancea, ca
Director General, a fost făcută în cadrul evenimentului de aniversare a 20

Tudor Oancea, noul Director General Practicom,
a fost anterior Finance Director al Athénée
Palace Hilton.

„«După 20 de ani» reprezintă, pentru marea majoritate, un roman celebru al
lui Alexandre Dumas. Pentru mine, personal, acest lucru are o dublă
semnificație.
Primul aspect este că, după 20 de ani de muncă în hospitality, am ales o
schimbare, și anume industria transporturilor. A doua semnificație este că
venirea mea în Practicom a coincis cu aniversarea de 20 de ani a companiei.
Am participat la un eveniment organizat profesionist, într-un cadru festiv,
unde am întâlnit oameni noi din industria transporturilor. M-am putut întâlni,
cu această ocazie, cu toți partenerii Practicom, de la cei mai importanți
dealeri de camioane, la cei mai mari transportatori din Europa. Practicom și-a
prezentat, cu mândrie, rezultatele, dar și proiectele ambițioase. Și totul a
culminat cu o petrecere – la urma urmei, ce mod mai plăcut este de a fi
integrat într-o organizație decât o petrecere și un astfel de eveniment
aniversar?”

de ani de Practicom în Romania, care
s-a desfășurat în a doua parte la lunii
februarie, în Poiana Brașov.

Decizia a trecut la
nivel de echipă

„De ce Practicom? Pentru că aici
am întâlnit o echipă profesionistă,
dinamică și ambițioasă, care își dorește performanță, îmbinată cu un cadru
de muncă modern, cu respect față de
angajații săi. Compania împletește
perfect experiența acumulată în decursul celor 20 de ani de activitate,
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cu gândirea avangardistă a acționarilor”, ne-a declarat Tudor Oancea. El
a subliniat că, în ultimii ani, compania
s-a dezvoltat organic, ajungând la
creșteri de aproape 70% în cifra de
afaceri de la un an la altul, ceilalți
indicatori urmând cursul firesc al dezvoltării. „Acționarii au gândit trecerea
companiei într-o nouă etapă, prin
mutarea procesului decizional de la
nivel individual, la nivel de echipă. A
fost creată, în acest fel, o echipă managerială formată din profesioniști cu
experiență acumulată în diverse domenii de activitate: operațional, resurse umane, financiar etc. Având aproape 900 de angajați și cu o teritorialitate
ce depășește granițele României,
intrarea într-o astfel de companie te

Primii pași

FEBRUARIE 1998
Sorin Cerviș, împreună cu doi
parteneri, înființează compania
Practicom, având ca obiect
principal de activitate – comerț cu
piese auto.
APRILIE 2005
Marius Toilă înființează compania
Marco Trans International, cu
obiect principal de activitate –
transport rutier de marfă. Firma
pornește cu o mașină închiriată,
cu care efectuează transport intern
și internațional.
SEPTEMBRIE 2005
Ionel Cipere intră ca asociat (50%)
în Marco Trans.
FEBRUARIE 2006
Se semnează contractul cu Mega
Image.
IULIE 2006
Ionel Cipere intră ca asociat (50%)
în Practicom.
IANUARIE 2007
Se modifică profilul de activitate:
activități de depozitare și transport
rutier de marfă.
2008
Îi aduce pe cei trei într-o asociere,
formând grupul de firme Praticom
– Marco Trans, moment în care
procentele devin egale, câte
33,334% pentru fiecare (Sorin
Cerviș – Marius Toila – Ionel
Cipere), atât în Practicom, cât și în
Marco Trans
SEPTEMBRIE 2008
Se demarează contractul cu
Intercars România.

face să te simți entuziast și responsabil”, a apreciat noul Director General. În opinia sa, prin ceea ce a dovedit
în ultimii ani și prin proiectele sale de
extindere, Practicom se pregătește să
facă trecerea de la „cea mai mică
multinațională”, așa cum cu mândrie
spun acționarii, către o companie modernă, cu o gândire vizionară, axată
pe satisfacția clienților și angajaților.
Obiectivele anunțate de conducerea Practicom, cu ocazia aniversării

a 20 de ani pe piață, sunt cel puțin
ambițioase. Echipa pare, însă, a avea
toate atributele pentru a transforma
un vis, acela de a discuta ca de la
egal la egal cu orice furnizor de transport din Europa, într-o poveste de
succes.
La mulți ani, Practicom!

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Anul acesta, a avut loc a 3-a ediție a programului Angajatul anului – ca
recunoaștere pentru activitatea desfășurată în anul 2017.

Clasamentul a fost întocmit în baza punctajului obținut de-a lungul anului și,
după multe calcule, în final, au fost desemnați câștigătorii, aceștia fiind
premiați în cadrul evenimentului din Poiana Brașov:
Locul I
Both Arpad,
șofer IC – Cluj

EVENIMENT

Cei trei proprietari Practicom au
decis să se retragă din zona
operațională, lăsând deciziile în
mâna unui Consiliu Director croit
cu grijă:
Tudor Oancea, Director General
Elena Radu, Director Financiar
Liliana Morariu, Director HR
Cătălin Anton, Director Operațiuni
Iulian Grigoriu, Director Tehnic
Gabriela Báthori, Director Ungaria.

Locul II
Ion Frunteanu,
manipulant mărfuri – Deva

Locul III
Cătălin Pușcașu,
șofer IC – Codlea

Mențiune
Cătălin Chirilă,
șofer IC – Bacău

Mențiune
Arpad Domos, șofer
IC – ERD

Premiu special
Petre Mircea,
manipulant mărfuri – București

Premiu special
Jean Pierre Bageta,
șofer UE – București
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FLASH EUROPE ROMANIA

Transport premium
expres
18 țări. 40 de birouri. 6.000 de vehicule operate, dintre care o
parte în regim de exclusivitate. Acces la 600 de aeronave și
elicoptere. 1.500 de parteneriate pe termen lung, privind
segmentul rutier. Pentru Grupul Flash, lider european pe
segmentul expres, dezvoltarea reprezintă, deja, un mod de viață,
iar România joacă un rol deosebit, fiind unul dintre furnizorii
importanți de transport. Philippe Higelin, CEO Flash Group, nu
exclude achiziția unei companii românești de profil, după modelul
deja pus, cu succes, în practică în alte țări.

P

rezentă în România din 2006,
compania Flash lucrează,
astăzi, în regim de exclusivitate, cu 530 de autovehicule, aparținând operatorilor autohtoni de transport. Un număr cel puțin important,
ținând cont de faptul că, la nivel european, flota operată sub umbrela exclusivității se ridică la 1.100 de van-uri
și aproximativ 130 camioane. „Am
demarat primele operațiuni în România în 2006, pentru ca subsidiara să
fie deschisă, în mod oficial, în 2007,
odată cu aderarea țării la UE. Concomitent, au fost deschise reprezentanțe
în alte trei state din Estul Europei:
Polonia, Cehia și Slovacia”, ne-a explicat Philippe Higelin, menționând că,
din punctul de vedere al mărimii business-ului și al cifrei de afaceri, subsidiara din România este una dintre
cele mai mari dintre cele Est-europene. Din punctul de vedere al potențialului, lucrurile au evoluat și continuă
să evolueze; în Europa Centrală și de
Est, investițiile automotive, deși, inițial,
concentrate în Polonia, au continuat,

de-a lungul timpului, în Slovacia,
Ungaria, iar, astăzi, România este una
din țările cu cea mai importantă
creștere și, de asemenea, sursa de
parteneri de transport pentru operațiunile din Europa.
„Aproximativ 30-40% din volumul
de transport care face obiectul contractelor cu societăți românești de
profil sunt asigurate de camioanele
grele. Chiar dacă, atunci când este
vorba despre transport expres, ne putem gândi, în primul rând, la van-uri,
noi utilizăm, în egală măsură, și vehicule de 7,5, 12 și 40 t. Clienții noștri
doresc transport urgent și pentru marfă de tonaje mari”, a afirmat Alexandra
Opincariu, Country Manager Flash
Europe România.

Forța de muncă și
subcontractorii

România punctează foarte bine la
capitolul șoferi și companii furnizoare
de transport. „Din discuțiile pe care
le-am avut cu diferiți parteneri, com-

panii de transport din Polonia, am aflat
că principala lor concurență vine din
România” a arătat, în acest context,
Philippe Higelin.
Grupul Flash nu lucrează cu flotă
proprie, ci cu subcontractori, cu o parte
din aceștia operațiunile derulându-se
în regim de exclusivitate. „Chiar dacă
tipul de transport pe care-l prestează
Grupul Flash este unul «de urgență»,
atunci când clientului i se estimează
un termen de livrare, se ține cont de
siguranța șoferului, de cea a mărfii ce
urmează a fi transportate și de legislație, asigurându-se că nu se încalcă
regulile pe niciun plan. Având hub-uri
în toată Europa, un transport poate fi
executat de mai mulți șoferi, pe segmente diferite de drum, astfel încât să
nu existe riscuri. În situația în care legislația europeană ar introduce timpi
de odihnă și alte reglementări, de la
camioanele grele, la vehiculele de
3,5 t, adaptarea ar fi facilă pentru noi,
pentru că monitorizăm intern timpii de
condus și de odihnă ai șoferilor și nu
facem rabat de la norme de siguranță,
chiar dacă există solicitări să se meargă mai repede”, a subliniat CEO-ul
Flash Group.

Clienții, din ce în ce
mai diverși

Philippe Higelin alături de echipa Flash din București
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Dacă, la originea apariției transportului expres premium, stă industria
auto, care, în anii ’80, a început să lucreze just-in-time, astăzi sunt din ce
în ce mai interesante și alte sectoare.
„Transportul premium expres se află
într-o dezvoltare permanentă, pe baza
evoluției pozitive a sectorului automotive, iar, în ultimii ani, și datorită e-commerce-ului, în zona de Vest a Europei
apariția Amazon punându-și puternic
amprenta. Mega-trend-ul este ca totul
să se afle la un click distanță, on-de-
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Astăzi, grupul Flash este
reprezentat inclusiv în Africa de
Nord, Turcia și Rusia și oferă
servicii de transport expres la nivel
mondial.

Inovații și planuri de
viitor

Un alt element important pentru
această piață, în materie de inovație,
este digitalizarea. „Nu schimbă ceea
ce faci, ci modul în care te adresezi
clienților. Îi poți convinge mai ușor să
facă achiziții online sau folosind o aplicație pentru smartphone, de exemplu.

Un al doilea capitol, unde digitalizarea
punctează, este la modul de lucru cu
șoferii. Dacă înainte trebuia să îi suni,
să îi trezești, să îi verifici, acum, cu
ajutorul smartphone-urilor și a unei
aplicații proprii, avem tracking-ul la
îndemână și ne asigurăm că bunurile
sunt transportate în siguranță. Pe lângă comunicarea directă, această unealtă IT, care a devenit telefonul, ne
ajută să transmitem instrucțiuni de
navigare șoferului, informații sau documente de care are nevoie, toate în
limba sa nativă.”
Philippe Higelin a menționat, în
plus, că sunt oferite inclusiv cursuri
online pentru șoferi, astfel încât, de
exemplu, în perioadele în care așteaptă în parcări, să se poată dezvolta,
din punct de vedere profesional. „Facilităm pregătirea șoferilor, mai ales

ținând cont că o parte dintre ei își doresc să evolueze în timp, să abordeze
poziții noi. Un proiect încă nelansat
este acela de a monitoriza și a crește
siguranța șoferului, folosindu-ne de
funcția tracking. Pentru că avem datele înregistrate de sistem, putem evalua dacă un șofer are probleme, dacă
este obosit și dacă există riscuri pentru
acel șofer și pentru încărcătură”, a
afirmat Phillipe Higelin. În opinia sa,
sistemele IT, physical internet-ul și,
inclusiv, elementele de responsabilitate socială vor avea o importanță
majoră în perioada următoare... iar
România va reprezenta o resursă
importantă pentru dezvoltarea grupului
Flash.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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mand, acum, iar acesta este domeniul
nostru”, a apreciat Philippe Higelin.
Clienții grupului Flash provin, astăzi,
din industria auto, aviație, IT sau agricultură. „Deservim orice domeniu de
producție ce are nevoie de livrare justin-time sau cu un supply chain complex. Ne folosim și de hub-urile pe
care le avem și încercăm, în funcție
de cererile clienților, să împărțim o
cursă în 2-3 segmente, astfel încât să
reducem numărul de kilometri efectuați «la gol», aflați, în acest moment,
la un nivel de 12-16%.”

INFRASTRUCTURĂ

Proiectele, doar
în faza de licitație
Proiectele de infrastructură rutieră se află în diverse faze de
licitație, astfel că primii kilometri de autostradă vor fi dați în
circulație abia la anul.

A

ntreprenorii sunt extrem de
interesați să execute astfel de
lucrări, concurența fiind acerbă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
a primit 19 oferte pentru proiectarea
și construirea a 60 km (între kilometrii
4 și 64) din Autostrada Transilvania –
Secțiunea 3C Suplacu de Barcău –
Borș. Secțiunea a fost împărțită în trei
loturi, iar unele companii au depus
oferte la toate.

19 oferte pentru
Autostrada Suplacu
de Barcău – Borș

Lotul 1 Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26,35 km, cu o valoare estimată de 377,6 milioane lei, fără TVA,
a primit 5 oferte. Traseul acestui lot
începe în zona localității Marca (intersecția cu DC95) la km 4+200, traversează lacul de acumulare Suplacu de
Barcău la km 6+700, după care intră
în zona câmpului petrolier, unde, la
km 9+000, intersectează DJ191B (Suplacu de Barcău – Foglaș).
În continuare, autostrada se îndreaptă spre Vest, în lungul DN19B
(Suplacu de Barcău – Marghita), la
sud de localitățile Dolea și Margine.
La km 22+500, la Sud de Abrum, autostrada va traversa calea ferată Tauteu–Marghita, iar, la km 24+300, la
Sud de Chiribiș, va intersecta DJ191A
(Chiribiș–Tauteu), unde a fost prevăzut
un nod rutier pentru legătura cu municipiul Marghita. Traseul va urma o
zonă de câmpie, înscriindu-se în zona
Chiraleu și Sinlazar, intersectând DN
19E, la km 30+480.
Lotul 2 Chiribiș – Biharia, de 28,55
km, are o valoare estimată, fără TVA,
de 454,5 milioane lei, iar, pentru proiectarea și execuția acestuia, au fost
depuse 7 oferte. Acest lot începe la
km 30+550, în zona localității Sinlazar
(intersecția cu DN19E) și continuă
într-o zonă de câmpie, între localitățile
Mișca și Chislaz, unde DN19E (Chiribiș – Salard – Biharia) a fost deviat
în lungul autostrăzii, pe o lungime de
4,2 km. Traseul trece, apoi, la Sud de
localitatea Poclușa de Barcău, se în-
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scrie din nou în lungul DN19 E, între
localitățile Sarsig și Haucești și intersectează DJ767 (Tiglead – DN19E)
la km 39+950. La km 40+980, traseul
autostrăzii trece prin zona Fegernic,
pe o lungime de circa 100 m, intersectându-se, la km 41+319, cu DC42.
De aici, autostrada va trece la Nord
de localitatea Fegernic, iar, la km
48+500, se va intersecta cu un drum
local (la Sud de Salard) și va continua
spre granița cu Ungaria, intersectând
DN19E la km 55+100, drum național
care se deviază de la traseul existent
pe o lungime de 1,8 km.
Lotul 3 Biharia – Borș, de 5,35 km,
cu o valoare estimată de 159.223.476,08
lei, fără TVA, are 7 oferte. Traseul începe
în zona localității Biharia (km 59+100),
tranzitează o zonă de câmpie cuprinsă
între localitățile Biharia, Satu Nou și
granița cu Ungaria și intersectează DN
19 (Oradea – Satu Mare), la km 59+614,
prin nordul localității Biharia.
La km 59+875, este prevăzut un
nod rutier (nodul Biharia), cu 5 bretele
rutiere și 3 pasaje. În apropierea acestui nod, se află calea ferata CF402
Oradea-Satu Mare, pe care o intersectează la km 60+066. Acest lot încheie
traseul autostrăzii Brașov – Cluj – Borș
la km 64+450 (frontiera cu Ungaria).

Durata contractului pentru Loturile
1 și 2 este de 84 luni și cuprinde 6 luni
perioada de proiectare, 18 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de
luni perioada de garanție. Pentru Lotul
3, durata este de 79 de luni: 4 luni proiectare, 15 luni execuția lucrărilor și 60
de luni garanție. Durata contractului de
lucrări poate varia în funcție de perioada
de garanție ofertată de operatorul economic desemnat câștigător.

4 oferte pentru
Centura Bacău

Patru asocieri de constructori au
depus oferte pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire Bacău, în
lungime de 30,8 km de drum nou la
standarde europene, din care 16,3 km
la profil de autostradă. Valoarea estimată a contractului este de 773,6 milioane lei, fără TVA. Durata acestuia
este de minim 96 luni și include: 6 luni
perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuție a lucrărilor și minim 60 luni perioada de garanție (ce
poate crește la 84 luni, în funcție de
perioada de garanție ofertantă în
cadrul factorilor de evaluare).
„Centura Bacău reprezintă unul
dintre cele mai importante proiecte
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aceste sectoare de drum național”,
precizează CNAIR.

INFRASTRUCTURĂ

Licitație pentru SF
cale ferată București
– Aeroportul Otopeni

pentru zona Moldovei. Prin lansarea
acestui obiectiv s-a depășit valoarea
de peste 4 miliarde euro a proiectelor lansate în SEAP de CNAIR SA în
2017”, precizează reprezentanții Companiei Naționale de Drumuri.

Câștigător pentru
11,5 km din Centura
București

CNADNR anunțat câștigătorul
contractului pentru modernizarea a
11,5 km din Centura București, cuprinși între Autostrada A1 – DN7 și
DN2 – Autostrada A2. Câștigătorul licitației este Asocierea Sinohydro Corporation Limited – Nord Vest Infrastructura și Servicii SRL. Valoarea de

semnare a contractului este de 233
milioane lei, fără TVA. Durata contractului este de 123 luni, din care 15 luni
perioada de execuție și 108 luni perioada de notificare a defecțiunilor (garanție conform duratei ofertate în
cadrul factorului de evaluare).
„Obiectul principal al contractului
este de execuție a lucrărilor pentru
modernizarea a 11,524 km din Centura rutieră a Municipiului București,
sectorul DN2 (km 12+300) – A2 (km
23+750), constând, în principal, în
sporirea capacității de circulație de la
2 la 4 benzi – câte 2 pe sens – și în
eliminarea unor intersecții la nivel prin
realizarea unor noduri rutiere, a unor
pasaje noi, precum și prin reabilitarea
pasajelor și a podurilor existente pe

CFR S.A. a scos la licitație studiul
de fezabilitate (SF) pentru modernizarea liniei de cale ferată dintre Gara
de Nord București și Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni.
Valoarea totală estimată a contractului
este de 2,701 milioane lei. Sursa de
finanțare este asigurată din bugetul
de Stat și din fonduri de coeziune,
aferente cadrului financiar 2014 –
2020. Termenul-limită pentru primirea
ofertelor este 12 aprilie 2018.
„Studiul de fezabilitate va prezenta
cea mai bună variantă pentru legătura
pe calea ferată între stația București
Nord și Aeroportul Internațional Henri
Coandă, în conformitate cu standardele impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T, respectând, totodată, specificațiile tehnice
de interoperabilitate pe teritoriul României. Anunțul de participare la procedura licitație deschisă (...) și documentația de atribuire sunt disponibile
în Sistemul Electronic al Achizițiilor
Publice (...)”, precizează compania
feroviară.

Ultimele parapete
de beton

CNAIR a reluat lucrările de montare a parapetelor de beton pe drumurile naționale, pentru separarea fluxurilor de trafic. Au fost executate în circa
o săptămână pe zona mediană a DN39,
între km 32+700 și 33+700. Până în
prezent, au fost amplasate parapete pe
aproximativ 80.000 metri liniari pe sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi unde s-au înregistrat în ultimii ani
mai multe accidente rutiere grave,
precum DN1, DN2, DN3, DN6, DN7,
DN11, DN59, DN65, DN66, DN69 și
Centura București. „Valoarea totală a
produselor furnizate și a lucrărilor executate până în prezent este de aproximativ 24 milioane lei. Până la 18 mai
a.c., când se încheie acordul-cadru încheiat pe 2 ani, vor fi mai montați aproximativ 17.500 m.l. parapet rigid prefabricat din beton, în valoare de 7.000.000
lei”, precizează CNAIR.
În ultima parte a acestui proiect,
va mai fi montat parapet de beton pe
raza DRDP Constanța (DN39), DRDP
București (DN1), DRDP Craiova
(DN65), DRDP Brașov (DN1 și VO
Brașov) și DRDP Cluj (DN1F, DN75
și Centura Oradea).
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Șoferi

GHID PENTRU SIGURANȚA ȘOFERILOR
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Despre echipe de
șoferi
Șoferi pregătiți, dispeceri care știu ce să ceară, cum să o facă și
cum să ofere asistență. Canalele de comunicare prietenoase.
Sisteme care să ofere sprijin în timp real în luarea deciziilor.
Reguli clare... Respect... Consecvență. Sunt elemente ideale care
reprezintă baza unei companii de transport de succes.
REALITATEA arată, însă, altfel. Despre realitate și despre modul în
care ne putem apropia de IDEAL, am discutat cu ocazia mesei
rotunde organizate de Ziua Cargo la sfârșitul lunii februarie.

E

chipele de succes trebuie
CONSTRUITE. „Pun accentul
pe a construi, pentru că, din
păcate, sunt mulți cei care fac un training și apoi se miră că nu se întâmplă
nimic”, a afirmat Marius Dumitrenco
Keller, trainer și psihoterapeut, subliniind că, într-o primă etapă, compania
trebuie să aibă o cultură bine implementată. Iar cei care doresc să o
schimbe au nevoie de o diagnoză profesională, construită de un profesionist. Abia apoi trebuie să aibă loc o
intervenție pe termen lung, pentru a
genera o echipă care să acționeze în
concordanță cu elementele culturale
care caracterizează firma. Pe scurt,
cultura companiei reprezintă ansamblul a tot ceea ce face un grup pentru
ca totul să iasă așa cum trebuie, sau,
altfel spus, reflectă ceea ce se recompensează în firmă.

Românii pun familia
în prim plan

„Trebuie să ținem cont de faptul
că noi, românii, atunci când facem
ceva, o facem pentru copii, potrivit
studiilor. Este punctul de unde trebuie
să începem construcția. În plus, suntem individualiști, motiv pentru care

George Dobre, responsabil PR & Marketing UNTRR: „Pentru a oferi soluții noi
împotriva crizei de șoferi profesioniști, am solicitat autorităților să reducă la
18 ani vârsta de la care tinerii pot intra în această categorie. De asemenea,
am cerut ca examenele pentru atestatul de șofer străin să poată fi date
inclusiv în limbi de circulație internațională, astfel încât cărăușii români să
poată apela la resursele de forță de muncă existente în afara țării.”

este dificil să se construiască o echipă,
dar nu imposibil. De exemplu, Google
a descoperit un lucru foarte interesant.
Ca să treci de la bun, la excelent, trebuie să creezi o unitate de grup, ceea
ce pare a fi jumătate știință, jumătate
vrăjitorie, pentru că motivarea nu a
putut fi cuantificată foarte clar.” În opinia lui Marius Dumitrenco Keller, o
problemă o constituie modul în care
este abordat actul de învățare. „Trebuie să ținem cont că oamenii nu învață ceea ce le dai să învețe pe hârtie,
ci se uită în jur și observă de unde
primesc cele mai mari beneficii. Subliniez, beneficii nu înseamnă neapărat bani. Altfel spus, degeaba, în
cadrul procedurii, este menționat că,
într-o anumită situație, șoferul trebuie
să sune la dispecerat, dacă nu primește suport de acolo”, a mai precizat el.
Altfel spus, pentru a avea rezultate,
se pleacă de la o diagnoză organizațională corectă, urmată de o inter-

venție pe minimum 6 luni, abordându-se
procesele pe toată lungimea lor. „Noi,
românii, avem o problemă în ceea ce
privește modul în care înțelegem
procesele și standardizarea lor. Atunci
când se întâlnesc doi români, principala
lor grijă este să stabilească cine este
fraierul și cine este deșteptul. Iar acest
lucru se întâmplă în multe organizații
unde nu există standardizare.”

Cum se pot
dezamorsa
conflictele din
dispecerat

Pentru o bună funcționare a lucrurilor, toate detaliile trebuie luate în
calcul, inclusiv vârsta interlocutorilor.
Astfel, din punct de vedere psihologic,
un tânăr de 23 de ani va comunica mai
greu, sau deloc, cu un șofer de 45.
Gradul de pregătire devine, într-un astfel de context, cu atât mai important.
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Romeo Dumitru, Logistics
Manager Elbi Electric & Lighting:
„Trăim, acum, într-o lume în care
exigențele sunt mai mari decât
acum 10 ani. De aceea, pregătirea
trebuie atent privită.”

rare cazurile în care șoferul va avea
un comportament verbal agresiv față
de o colegă”, a arătat Liliana Morariu,
director resurse umane Practicom.
Pentru a face față cu succes provocărilor pe care le impune o dezvoltare accelerată, precum cea în care
s-a angajat Practicom, structura dispeceratului a fost adaptată. „Politica
noastră este de a facilita creșterea și
de a promova din intern, de aceea,
am creat o zonă de back-office, unde
am angajat tineri aflați la început de
drum. După o perioadă destinată pregătirii, în care administrează un număr
minim de camioane, aceștia sunt
promovați în rol de dispecer. În plus,
am creat structura de team leader,
care coordonează, stabilește direcția
și ritmul echipei, oferă sprijin și impune
un anumit comportament. Lucrăm,
astfel, și partea de leadership.”

Echipa trebuie
susținută și în fața
clienților

O dată formată o echipă bună, ea
trebuie, însă, și susținută, inclusiv în

Liliana Morariu, director resurse umane Practicom: „Ne-am făcut un bun
obicei de a sta de vorbă cu colegii noștri șoferi, și nu mă refer la procesul de
exit-interview, atunci când decid să plece din organizație, ci la momentele în
care se întorc din cursă, când îi invităm la întâlniri, pentru a afla ce e potrivit
să menținem și, mai ales, ce ne-ar fi de folos să schimbăm. Am învățat foarte
multe lucruri din aceste discuții, care au generat schimbări în organizație.”

fața clienților. „Sunt cazuri în care ai
cei mai buni șoferi și dispeceri, dar te
lovești de dispeceri nepregătiți la nivelul clienților cu care lucrezi, în Europa. Ne-am confruntat cu situații în
care am reclamat dispecerul partenerului pentru incompetență. Nu îmi pot
învinovăți șoferii și dispecerul, pentru
a acoperi dispecerul clientului. Eu
le-am cerut șoferilor să facă poze și
să îmi transmită tot ceea ce îi deranjează. Trebuie să ai curajul să transmiți
clientului ce nu este în regulă”, a subliniat Ilie Răduță, administratorul
Transconstruct Co Snagov (TCS).
În opinia administratorului TCS,
șoferii trebuie abordați în funcție de
tipul de transport. „Mentalitatea este
total diferită între un șofer de autobasculantă, care doarme în fiecare seară
acasă, și unul care ajunge acasă la
două luni. Am reușit să realizez o echipă de 35 de șoferi pentru transport
intracomunitar, ținând cont de experiența altor transportatori din afară,
dar și de propriile idei. Principiul de
bază a fost acela de a nu ne minți, fura
sau jigni... de a ne respecta reciproc.
În lipsa respectului, rupem relația. Am
căutat șoferii astfel încât să își dorească să ajungă acasă împreună cu
camionul, pentru că dorința aceasta
este mai mare decât salariul. Șoferul
meu ajunge cu camionul până în
curtea companiei, își transferă bagajul
în mașina personală, pentru ca, după
2 săptămâni, să se reîntoarcă. În perioada în care am fost șofer, nu am
acceptat niciodată să mi se schimbe
camionul, este motivul pentru care am
decis implementarea unei astfel de
reguli”, a explicat Ilie Răduță, menționând că acest mod de lucru i-a permis
să găsească o anumită categorie de
conducători auto. Administratorul TCS
a ținut să precizeze că vechimea începe să fie recompensată după o perioadă de 3 ani, în care angajatul a rămas
în firmă. Tot în urma acumulării de vechime, sunt alocate și camioane noi.
„Până când nu mă conving că merită, șoferul nu va primi unul. Trebuie să
își dorească un camion nou și trebuie,
în plus, să fie pregătit, din punct de vedere tehnic. Transportul este mult mai
complicat decât pare, la prima vedere.
În cazul nostru, ultima obligație pe care
o are șoferul, atunci când ajunge acasă
cu camionul, este să îl spele personal,
folosind instalația de spălat a firmei.”
În opinia administratorului TCS, o
atitudine corectă, în raport cu legea,
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„Avem, inclusiv, dispeceri foarte
tineri în companie, care se înțeleg bine
cu șoferii în vârstă. Dar, pentru ca dispecerul să poată comunica foarte bine
cu șoferii, trebuie să fie, într-adevăr,
foarte bine pregătit. Este motivul pentru care am început să le solicit dispecerilor să urmeze cursuri de competență profesională. Ei sunt primii care
trebuie să știe cum trebuie gestionat
programul șoferilor, dacă au timp să se
încadreze în intervalul solicitat de client”,
a afirmat Cristian Helwig, Manager General Transport Aquila Part Prod Com.
Sunt, inclusiv, cazuri în care angajarea persoanelor de sex feminin în
dispecerat a dezamorsat conflictele.
„Diferențele de abordare a comunicării
dintre femei și bărbați reprezintă cauza
principală a conflictelor. Modelul feminin de comunicare este unul orientat
pe cuvinte și pe emoție, motiv pentru
care am majorat numărul femeilor din
departamentul Comunitate. Statisticile
legate de relaționarea profesională
sunt net în favoarea femeilor – am observat că funcționează extrem de bine
relația dintre o persoană dispecer de
sex feminin și un șofer. Sunt foarte

Cristian Helwig, Manager General Transport Aquila Part Prod Com: „Mă
aștept la probleme mari privind reatestarea șoferilor, în condițiile în care
examenul pentru obținerea CPC a devenit mult mai strict și o mare parte
dintre șoferi nu mai pot învăța. Din păcate, se vor manifesta carențele
învățământului din trecut. Mă confrunt, deja, cu situația unui șofer care dă a
3-a oară examenul. Mă aștept să apară și alte cazuri.”

37

GHID PENTRU SIGURANȚA ȘOFERILOR

Marius Dumitrenco Keller, trainer și psihoterapeut: „Mai ales la
companiile mari, trebuie căutate regularitățile, nu excepțiile.
De aceea, trebuie să măsurăm foarte mult. V-aș sugera să primiți rapoarte
și despre ceea ce merge bine, pentru că să puteți replica elementele
pozitive.”

este esențială. „Nu am obligat niciodată un șofer să meargă un minut în
plus față de timpii de conducere prevăzuți de lege. I-am informat, în acest
context, că vor suporta toate amenzile
pe care le iau pentru depășirea perioadei de condus sau pentru viteză.”

Oamenii părăsesc
oameni, nu
companii...

La rândul său, Romeo Dumitru,
Logistics Manager Elbi Electric &
Lighting, a menționat că a întâlnit
șoferi care i-au explicat că au decis
să părăsească anumite companii de
transport pentru că erau obligați să
depășească timpii de condus și
odihnă. Iar decizia a fost luată în ciuda
faptului că se înțelegeau foarte bine
cu colegii. „În general, oamenii părăsesc oameni, nu firme”, a apreciat Romeo Dumitru, subliniind importanța
unei atitudini corecte pe parcursul întregului lanț de decizie. „Este foarte
important ca aceeași atitudine să se
regăsească de sus până jos, pentru
că, dacă managerul este corect, dar
șeful de coloană nu vede lucrurile la
fel, de exemplu, întregul lanț se rupe.
Există și o anumită cultură paralelă,
în afara standardelor. Există firme are
au standarde, proceduri... dar aceasta

nu înseamnă că sunt și aplicate de
angajați.”
Impunerea unei atitudini bazate pe
respect a adus un plus și în echipa
Tramar. „Ca să putem păstra șoferii în
firmă, am încetat să mai ridicăm vocea
unii la alții. Câteodată se întâmplă, însă,
ca șoferii să fie mai nervoși și să transmită acest lucru dispeceratului. Am
rezolvat problema conducătorilor auto
cu vorbă dulce și acceptând compromisuri. Nu în sensul în care șoferii sunt
cei care pun condiții, pentru că acest
lucru îl face managementul, dar încercăm să le oferim un cadru prietenos de
interacțiune, astfel încât să vadă că fac
parte din echipă. Noi suntem o echipă
mică, de 56 de angajați, dintre care 31
de șoferi. O familie puțin mai mare, aș
putea spune”, a arătat Claudiu Apostol,
director general Tramar. El a subliniat
că, în plus, se ține cont de evenimentele importante din viața conducătorilor
auto, care sunt întotdeauna acasă în
astfel de ocazii.

Rezultatele apar
atunci când ai soluția
corectă

Un pas la fel de important în obținerea performanței ține de utilizarea
soluției telematice potrivite, iar
WebEye oferă o serie de sisteme care

Ilie Răduță, administrator TCS: „Pentru a favoriza comunicarea, am creat un
grup de WhatsApp destinat celor care fac transport intracomunitar, în cadrul
căruia își pot transmite informații privind restricții, blocaje, radare. În grup
suntem înscriși și eu, dispecerul și șeful de coloană, astfel încât să putem
reacționa imediat la apariția oricărei probleme, inclusiv de natură tehnică. În
plus, pot observa, astfel, atitudinea șoferilor în echipă.”
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Claudiu Apostol, director general
Tramar: „Pentru anumite perioade
de timp, echipajele formate din
femei și bărbați reprezintă cea mai
bună soluție.”

pot face diferența, în crearea unui cadru de lucru transparent, care favorizează rezultatele pozitive. Un ecran
generos, pe care rulează notele conducătorilor auto, în vecinătatea dispeceratului, creează, de exemplu, în
rândul echipei, dorința de a fi mai bun.
Mai ales atunci când are în spate un
sistem de notare atent construit. „Am
realizat, de exemplu, teste în cazul a
doi clienți (unul cu o flotă de 300 camioane și unul având 40 de camioane). Le-am explicat șoferilor modul de
implementare a sistemului și modul
în care funcționează. Am folosit, ca
punct de plecare, datele privind consumurile de carburant și uzura vehiculelor din ultimele 12 luni. Am agreat
cu managementul un sistem de bonusare, pe baza modului în care este
exploatat vehiculul, iar, în 12 luni de
la implementare, am obținut, la nivelul
unui parc de 40 de camioane, o economie de aproximativ 50.000 litri de
motorină pe an, remunerația șoferilor
a crescut, oferindu-le un motiv în plus
pentru a fi loiali firmei, iar compania
a câștigat la capitolul mentenanță”, a
explicat Daniel Costin, director adjunct
de vânzări WebEye.
Dar despre soluțiile WebEye puteți
citi mai multe în paginile următoare.
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WEBEYE

Instrumentul potrivit
C

ea mai nouă soluție gândită
de WebEye în sprijinul șoferilor este Truck Navigator, cu
ajutorul căreia șoferul primește, din dispecerat, ruta optimă de parcurs, ținând
cont de timpii de conducere disponibili,
cheltuielile aferente cursei, taxe de
drum etc. Cu ajutorul acestei soluții,
șoferul este alertat cu privire la numeroși parametri de drum – curbe periculoase, limită de viteză, radare etc. De
asemenea, se evită eventuale amenzi
generate de nerespectarea timpilor de
condus prevăzuți de reglementările europene, pentru că funcția livrează șoferilor informații despre spațiile de
parcare disponibile de-a lungul rutelor
pe care le au de parcurs, ceea ce este
foarte util, mai ales pentru cursele în
străinătate. Interfața Truck Navigator
este intuitivă, ușor de înțeles, informațiile fiind disponibile în 20 de limbi.

Un șofer informat
este un șofer în
siguranță

Pentru a facilita comunicarea directă dintre șoferi și dispeceri,

WebEye a creat aplicația Connect, un
serviciu ușor de utilizat și disponibil
de oriunde și oricând, fără conexiune
la internet. Cum funcționează? Fiind
printre cele mai intuitive servicii din
platformă, funcția WebEye Connect
devine disponibilă rapid, tot ceea ce
șoferii au de făcut pentru a accesa
aplicația fiind să se conecteaze prin
bluetooth la unitatea de bord, folosind
orice smartphone sau tabletă cu sistem de operare Android. Astfel, aceștia
pot ține, în permanență, legătura cu
managerii de flotă, pot primi atenționări
în cazul în care pe traseu a avut loc
un incident și, în același timp, pot semnala, rapid, orice problemă. WebEye
Connect este o aplicație cu atât mai
utilă, cu cât le permite șoferilor să
transmită, rapid, diverse statusuri pe

care trebuie să le raporteze pe durata
unei curse.
Tot pentru siguranța șoferilor,
WebEye a gândit soluția Driving Style,
care îi ajută să aibă un stil de condus
sigur și responsabil, oferind contextul
pentru o analiză exactă, disponibilă
în timp real, asupra parametrilor de
funcționare ai vehiculului și asupra obiceiurilor de condus ale șoferilor. Această evaluare permite dezvoltarea
corectă a stilului de condus și îmbunătățirea abilităților fiecărui șofer în parte,
prin programe de training personalizate.
Gestionarea documentelor de
transport nu mai dă dureri de cap șoferilor, datorită soluției Scanner, care
face posibilă transmiterea în timp real
a documentelor de însoțire a mărfii și
a altor documente specifice activității
de transport. Digitalizarea documentelor de transport (CMR) și trimiterea
acestora, instantaneu, către dispecerat asigură un transfer optim al documentelor de călătorie CMR.
Funcția eDownload a soluției
eTachograph ușurează viața șoferilor,
pentru că permite descărcarea de la
distanță a datelor tahografului digital,
indiferent dacă vehiculul se află în țară
sau în străinătate. Crește, astfel, gradul de exploatare a vehiculelor, care
nu mai trebuie să fie scoase din activitatea curentă, pentru că datele din
tahograf pot fi accesate de la distanță,
chiar și în timpul unei curse.
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Telematica este un excelent instrument pentru eficientizarea
operațiunilor companiilor din domeniul logisticii, transporturilor
de marfă și de persoane, deoarece oferă numeroase pârghii de
control asupra tuturor activităților, non stop. În același timp,
telematica furnizează soluțiile necesare pentru ca activitatea
șoferilor să se desfășoare în condiții optime. Datorită lor, șoferii
sunt, astăzi, conectați la fluxul de informații actualizate
permanent despre trafic și rute, despre comenzile pe care trebuie
să le livreze, sunt conectați între ei, precum și cu dispeceratul.
Șoferul modern nu mai este singur, ci face parte dintr-o rețea,
care îi oferă suport permanent. Cu alte cuvinte, șoferul modern
este în siguranță. Iată, pe scurt, câteva dintre soluțiile telematice
care vin în sprijinul său.
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TRANSPORT EXPRESS

O echipă construită
pe bază de RESPECT
O piață diferită de cea a transporturilor grele, unde, însă,
performanța este măsurată cu același tip de indicatori... uneori
mai drastici. Chiar dacă nu au, în mod obligatoriu, atestat de șofer
profesionist, cei antrenați în transportul expres trebuie să facă
față unei presiuni extreme, din punctul de vedere al perioadei de
timp în care este încadrată cursa. Între conducătorii auto care
activează pe acest segment, există profesioniști veritabili, dar și
șoferi care se aruncă în această lume pentru că accesul este mai
facil, asumându-și riscuri mult prea mari. Din păcate, și în rândul
patronilor există profesioniști și NE – profesioniști, care riscă, de
multe ori, viața altora. L-am rugat pe Hans Schuller, proprietar
Atlas Express & Logistic, să ne explice situația din piață, dar și
modul în care construiește un colectiv sănătos de șoferi, după ce,
în cadrul unor discuții informale, mai mulți conducători auto au
recomandat această companie.
Ziua Cargo: Cum ați
caracteriza situația
șoferilor pe piața de
transport expres?
Hans Schuller: În acest moment și compania noastră resimte, în
general, criza șoferilor din piață, dar
acest lucru cu precădere în perioada
de vară. Avantajul nostru este că avem
nevoie de șoferi doar cu categoria B,
lucru care ne permite să avem o arie
de selecție mult mai extinsă. În cazul
în care simțim o criză a șoferilor, angajam și șoferi fără experiență, cărora
le permitem să-i însoțească pe cei cu
experiență în cursă, pentru a-i pregăti.
Care sunt principalele
provocări?
Principalele provocări pe care le
întâmpinăm sunt seriozitatea oamenilor, dorința de a munci și pretențiile
tot mai mari, în comparație cu munca
și disponibilitatea de care dau dovadă.
Ce flotă dețineți și cât de
numeros este colectivul de
șoferi?
Avem un număr de 175 de mașini
proprii, dintre care 11 camioane de
22, 18, 15, 12 și 7,5 t, iar restul doar
mașini de 3,5 t. Avem tot atâția șoferi
angajați. La aceștia se adaugă încă
230 de subcontractori exclusivi.

Cum angajați șoferii?
Pentru angajarea șoferilor, folosim
atât platformele de recrutare, cât și
relațiile personale. Avem 2 criterii de
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bază pentru a selecta personalul: să
aibă minimum 6 luni experiență în conducerea unei mașini comerciale în Comunitatea Europeană sau să fi ieșit din
țară de cel puțin trei sau patru ori, conducând un vehicul comercial. Insistăm
foarte mult pe aceste criterii, deoarece,
în branșa noastră de transport expres,
nu există loc de lipsă de experiență,
care poate să cauzeze efecte ireversibile în relația cu un client. Au existat
situații în care aproape am pierdut

clienți din cauza modului în care s-a
comportat un șofer.

Cum îi pregătiți?
Toți șoferii, atât ai noștri, cat și ai
colaboratorilor noștri, trec printr-un instructaj obligatoriu. Acest instructaj se
desfășoară o singură dată, pe parcursul a 4 ore și se finalizează cu un test.
În timpul instructajului, îi învățăm cum
să relaționeze cu dispeceratul, modul
în care trebuie să răspundă instruc-
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Testul are ca scop verificarea
cunoștințelor de bază în
conducerea unei autoutilitare
comerciale în Comunitatea
Europeană, de genul: trecerea
cu trenul sau ferry-boat-ul,
plata autostrăzilor, stabilirea
traseelor, folosirea
coordonatelor GPS etc.,
elemente de bază ce țin de
activitatea zilnică de condus.

Nu facem rabat de la acest instructaj. Orice șofer care nu trece de acest
instructaj nu este acceptat să lucreze
fie pentru noi, în calitate de angajat,
fie cu noi, în calitate de subcontractor.

Cum le monitorizați
activitatea și îi motivați?
Avem o persoană dedicată șoferilor, care nu are legătură cu parcul
auto. Această persoană mediază relația dispeceratului cu șoferii și se ocupă de bunul mers al activității, din perspectiva nevoilor conducătorilor auto.

Din punct de vedere al
motivației șoferilor, în această
branșă, considerăm că primul
element decisiv este nivelul
de remunerare.

Acesta, spunem noi, este destul
de motivant în compania noastră (minimum 45 euro diurnă externă pe zi,
la care se adaugă salariul lunar în România). Al doilea lucru care credem că
ne caracterizează este respectul față
de șoferi. Inclusiv nivelul de remunerare ține de respectul față de ei.
De asemenea, respectul se reflectă prin faptul că încercăm să păstrăm
o relație apropiată și personală cu fiecare dintre ei, dedicându-le o persoa-

nă care să le gestioneze problemele
și încercând să îi înțelegem pe fiecare
în parte. Ajungem până la nivelul în
care eu, ca proprietar al companiei,
mă implic de foarte multe ori în relația
cu șoferii.

Cum ați construit relația
dintre dispecerat și șoferi?
Instituind instructajul făcut tuturor
șoferilor, am făcut primul pas în relația
pe care trebuie să o aibă cu dispeceratul. Regulile clare, stabilite de la început, nu lasă loc de neînțelegeri între
dispecerat și șoferi. De asemenea,
dispeceratul are reguli stricte de abordare a șoferilor și încercăm să lăsăm
la o parte adresările colocviale, iar
discuțiile să fie strict profesionale. Una
dintre reguli este că absolut toate
mesajele trimise din dispecerat să fie
semnate, astfel ca șoferii să știe constant cu cine comunică.

Cum stabiliți timpii de
tranzit? Care sunt
elementele care trebuie
avute în vedere, astfel
încât perioada de tranzit
să fie una corect stabilită,
din punctul de vedere al
siguranței, dar și al
competitivității?
În privința timpilor de tranzit, avem
reguli stricte de calcul, încercând, în
același timp, să ne adaptăm condițiilor
de trafic. Calculăm timpii de tranzit cu
70 km/h viteză medie pe drumuri naționale și 85-90 km/h viteză medie pe
autostrăzi. Dar, după cum am menționat mai sus, acești parametri sunt
adaptați condițiilor de trafic și de vreme. Tocmai din această cauză încurajăm comunicarea dintre șoferi și dispecerat, iar, în situațiile în care timpii de
tranzit sunt mai strânși, să le dăm
posibilitatea să comunice aceste aspecte dispecerilor.

Nu suntem adepții „alergării”
șoferilor.

Preferăm timpi de tranzit realiști
și rezonabili, astfel încât să nu punem
în pericol viețile șoferilor. Clienții noștri
sunt la fel de atenți la aceste aspecte,
ținând, până la urmă, de respectul față
de șofer, dar și de livrarea în bune
condiții a mărfii.

Cum arată, în general,
programul șoferilor?
Atlas are propriul sistem de lucru,
și anume mașinile noastre pleacă în
Comunitatea Europeană, unde lucrează timp de cinci săptămâni, după care
se întorc acasă, sunt verificate din
punct de vedere tehnic, șoferii își fac
pauza acasă, la familii, iar, după o
săptămână, se reîntorc în Comunitatea Europeană. Am găsit acest sistem
foarte potrivit pentru activitatea noastră, dar, bineînțeles, când intervin probleme personale ale șoferilor, aceștia
sunt aduși acasă mai repede.
Ce greșeli se fac pe piață,
din punctul de vedere al
interacțiunii cu șoferii?
Considerăm că remunerația care
nu este în concordanță cu nivelul de
muncă și efort al șoferilor este prima
greșeală care se face. Acest lucru
denotă și lipsa de respect a proprietarilor de business față de șoferi. Lipsa
de respect la nivel personal, neseriozitatea companiilor și condițiile de
lucru precare descurajează loialitatea
șoferilor față de firme.
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țiunilor primite din dispecerat, modul
în care trebuie să transmită orice fel
de informație care ar putea afecta parcursul normal al unei curse și relația
constantă pe care trebuie să o aibă
cu dispecerii.

La un număr de 175 de șoferi,
fluctuația pe care o resimțim
este de 3 șoferi la două luni.

Condițiile de muncă sunt, de asemenea, un factor motivant pentru șoferi. Nu avem în flotă mașini mai vechi
de 3 ani, prin urmare sunt mașini foarte bune din punct de vedere tehnic,
care le permit să își desfășoare activitatea în condiții normale.
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La ce trebuie să fie
atenți șoferii
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Continuăm seria de articole realizate cu sprijinul ISCTR, printr-un
material care dorește să vină în sprijinul șoferilor, evidențiind
aspecte care trebuie să fie avute în vedere, nu numai pentru a
evita problemele în cazul unui control, ci și pentru a crește
siguranța și securitatea transporturilor.

A

șa cum precizam în numărul
anterior, documentele care trebuie să existe la bordul vehiculelor rutiere diferă în funcție de tipul
de transport efectuat, naționalitatea
conducătorului auto, mărfurile transportate, distanța pe care se efectuează transportul etc. Aceste informații pot
fi obținute din Ordinul nr. 980 din 30
noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea
și efectuarea transporturilor rutiere și
a activităților conexe acestora, stabilite
prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, și
celelalte reglementări din domeniul
transporturilor rutiere.

Atenție la încărcare!

În ceea ce privește modul în care
șoferul trebuie să se implice în activitatea de încărcare a mașinii, ISCTR
precizează faptul că ar trebui să aibă
în vedere următoarele aspecte:
• să ia măsurile necesare, astfel
încât mărfurile transportate să fie fixate
conform reglementărilor în vigoare;
• să ia măsurile necesare pentru
respectarea regulilor privind încărcarea și repartizarea încărcăturii, astfel
încât să nu fie depășite masele totale
maxime admise / autorizate, masele
maxime admise / autorizate pe axe,
dimensiunile maxime admise, iar centrul de greutate al vehiculului să fie
cât mai jos;
• să nu permită încărcarea tipurilor
de mărfuri pentru care nu deține atestat sau care nu se pot transporta cu
autovehiculul / vehiculul respectiv;
• să preia de la expeditor documentele mărfii;
• să verifice concordanța dintre
mărfurile transportate și documentele
de transport (document CMR, facturi,
carnet TIR), inclusiv datele cu privire
la cantitatea mărfurilor transportate;
• să verifice, iar, acolo unde se impune, să completeze documentul de
transport conform Convenției referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Con-

venția CMR), la care România a aderat prin Decretul nr. 429/1972;
• pe perioada încărcării / descărcării mărfii sau în perioada în care asistă la încărcarea / descărcarea mărfii,
conducătorul auto trebuie să comute
tahograful pe poziția „altă muncă”.

Greșeli în documente

ISCTR recomandă maximă atenție
la completarea documentului de transport CMR, trebuind avute în vedere
cerințele impuse de rubricatură, pre-

cum și celelalte elemente prevăzute
în Convenție. Principalele neconformități referitoare la completarea documentului de transport, în cazul transportului de marfă, constatate de
ISCTR în urma controalelor, sunt:
• neconcordanțe cu privire la cantitatea mărfurilor înscrise în documentul
de transport și cele rezultate în urma
cântăririi;
• descrierea mărfurilor periculoase
nu este realizată conform Acordului
ADR;
• în cazul în care se transportă
mărfuri pentru mai mulți beneficiari,
există cazuri în care se completează
un singur document de transport;
• în documentul de transport nu
este menționat beneficiarul;
• în cazul transporturilor succesive,
nu este menționat al doilea / treilea
transportator.

Material realizat pe baza
informațiilor transmise de ISCTR

Documente la bord

Exemplu: transport contra cost de mărfuri generale, România – stat membru
UE, autovehicul / ansamblu de vehicule rutiere cu masa totală maximă
autorizată, inclusiv cea a remorcilor, mai mare de 3,5 t:
• documentul de transport tip CMR;
• certificatul de înmatriculare + talonul anexă cu ITP valabil;
• copie conformă a licenței comunitare;
• contractul de închiriere / leasing, în original sau în copie conformă cu
originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de
închiriere sau de leasing;
• certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil
pentru transport de marfă;
• atestatul de conducător auto, prevăzut la art. 5 din Regulamentul CE nr.
1072/2009, după caz;
• legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că
este angajat al operatorului de transport;
• înregistrările tahograf:
(1) ANALOGIC:
a. foile de înregistrare din ziua în curs și cele pe care conducătorul auto le-a
utilizat pe parcursul celor 28 de zile precedente;
b. cardul de conducător auto, în cazul în care este titularul unui asemenea
card;
c. orice informații înregistrate manual și orice documente imprimate în timpul
zilei în curs și pe parcursul celor 28 de zile precedente.
(2) DIGITAL:
a. cardul conducătorului auto al cărui titular este;
b. orice informație înregistrată manual și orice document imprimat în timpul
zilei în curs și pe parcursul celor 28 de zile precedente;
c. foile de înregistrare corespunzătoare perioadei prevăzute la litera b., în
cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul
echipat cu un tahograf analogic.
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Apărați în Franța...
de francezi
Numele meu este Pascale Ricaille și reprezint, din 2016, companii
românești de transport pe teritoriul francez, potrivit Legii Macron.
M-am îndrăgostit de România la prima vedere și cred că românii
trebuie să lupte pentru drepturile lor, inclusiv pe teritoriul francez.
Dar, pentru aceasta, trebuie să fie, în primul rând, informați.

A

m decis să mă implic în această activitate la cererea
unui transportator român,
Sever Tănăsie, proprietar al societății
Savlex (un bun prieten bun al soțului
meu), care nu găsea un reprezentant
de încredere. M-am bazat pe experiența pe care o dețineam în domeniul
transporturilor. Cu mulți ani în urmă,
am început să lucrez în cadrul societății de transport Mory, după care am
decis să mă înrolez în armata franceză, unde m-am ocupat de partea logistică.
Revenind la reprezentarea societăților de transport pe teritoriul francez
(Legea Macron), găsesc normal ca
atribuțiile mele să nu se limiteze doar
la acest segment. Este motivul pentru
care încercăm, atât eu, cât și șotul
meu, să venim în ajutorul transportatorilor pe care îi reprezentăm, nu doar
privind atestatele de detașare, ci și
asigurând asistență, 24 de ore din 24,
pentru orice problemă întâmpinată de
șoferi pe teritoriul francez (accidente,
traduceri prin telefon între șofer și
companiile unde încarcă sau descarcă, diferite informații etc.). De asemenea, colaborăm cu diferite societăți
de logistică din Franța, cărora le prezentăm clienții noștri, pentru a colabora. În plus, avem parteneriate cu
anumite ateliere de service de camioane, pentru care am reușit să obținem plata facturilor la 30 de zile, după
deschiderea de cont.
Pentru a putea oferi asistență juridică, am încheiat un parteneriat cu un

cabinet de avocatură, recunoscut de
baroul București, dar și de cel din
Amiens (Franța) care se poate ocupa
de orice abuz făcut de autoritățile franceze și nu numai.

Pascale
Ricaille

Exemple și sfaturi

Iată câteva exemple de care trebuie să ținem cont atunci când abordăm Franța, ținând cont că societățile
de transport din Europa de Est sunt,
în mod evident, cele mai controlate.
Este cu atât mai important ca șoferii
și camioanele să fie în regulă din punct
de vedere legal.
Atenție!
Atestatul de detașare trebuie
să se afle, în format de hârtie,
la bordul camionului, iar
șoferul să respecte cu
rigurozitate timpii de condus
și pauzele.

Este foarte important ca, pentru
orice amendă pe care o primește șoferul (pe care este obligat să o plătească! – nu există o altă variantă), să
se păstreze chitanțele, sau dovada
plății. Nu mai poate fi amendat pentru
aceeași abatere în aceeași zi!
Din punct de vedere legal, organele de control franceze au dreptul de a
amenda o societate de transport numai
pentru abaterile comise pe teritoriul
francez. Din păcate, de multe ori, se
dau amenzi pentru contravenții comise
pe teritoriul altor state. De exemplu,

Tratăm cu același respect fiecare
client, indiferent dacă este vorba
de o flotă mică, de 1 camion, sau
de una mare, de peste 500
camioane.

ne-am întâlnit cu situația ca un șofer
să fie amendat în Franța pentru ca nu
și-a respectat pauza în Germania. Din
punctul nostru de vedere, este un
abuz, și încurajăm clienții să ne informeze despre toate abuzurile comise
de autoritățile franceze, pentru a duce
contestațiile până la capăt, chiar dacă
știm că nu este întotdeauna ușor.
De asemenea, am întâlnit atitudini
abuzive ale șoferilor francezi vizavi
de șoferii din România. Important este
să vă păstrați calmul, să vă protejați
și chiar să filmați abuzul. Apoi, să
transmiteți informațiile reprezentantului
sau avocatului care vă reprezintă și să
continuați să vă faceți dreptate până
la capăt. Cu tot respectul, nu trebuie
„să vă lăsați călcați în picioare” atunci
când considerați că aveți dreptate din
punct de vedere legal. Aveți o țară
minunată și consider că noi, francezii,
avem multe lucruri de învățat de la
cei din România.

Pascale RICAILLE

ricaillepascale@gmail.com
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DISPECER versus
ȘOFER

tunci când este vorba de bani,
sunt situații în care firma poate da faliment sau șoferul își
dorește o sumă mai mare, așa cum
aude din partea colegilor și vine să negocieze salariul cu firma, care, de cele
mai multe ori, nu își permite să ofere
mai mult. Atunci, șoferul spune că a
avut un salariu mic și pleacă de la firmă,
ori pleacă, frustrat, în câteva curse,
până își găsește un alt loc de muncă.
Tot aici, vorbim și de problemele
generate de șofer, iar, la decont, îi este
oprit din salariu, pentru diverse amenzi,
accidente, furt, consum exagerat și
altele. Din experiența lângă firma de
transport a tatălui meu și, ulterior, de
recrutare și selecție a șoferilor de TIR,
nu am auzit pe niciunul să spună: „Nu
mi-am primit toți banii pentru că am
adus prejudicii firmei, în valoare de...”.

Un rol de bază...

Dispecerul are un rol foarte important în privința comportamentului șoferului. Îmi asum această afirmație și o
să explic acest lucru.
La fel cum un șofer este necesar
să aibă destule abilități să poată face
cu succes și fără evenimente neplăcute această meserie, tot așa este necesar ca un dispecer să știe geografie,
trasee, program, să fie informat și să
aibă abilități de comunicare pentru a
putea „profita” de relațiile interpersonale create.
Am realizat un sondaj în rândul
șoferilor și dispecerilor, care a reflectat
faptul că, în mod concret, cele mai
dese conflicte apar în privința:

- Programului

Dispecerul intră în conflict cu șoferul în privința programului de lucru și a
locului efectuării pauzelor. Șoferul își
poate scurta programul cu 30-40 de minute, spunând că nu o să mai găsească parcare, sau reproșează că, la ultima încărcare, a așteptat cu x ore mai
mult și și-a dat programul peste cap.
Această situație poate fi prevăzută
și în avans; dispecerul poate face un
plan, împreună cu șoferul, în privința
timpilor de mers, a pauzelor, opririlor
etc. De multe ori, este de ajuns pentru
șofer să spună și tensiunea se eliberează. Dacă nu sunteți de acord, argumentând, îi puteți face un alt program,

urmat de întrebarea: „e mai bine așa?”
Din această discuție, șoferul înțelege
că, pentru firmă, el contează!

- Încărcării /
descărcării

Comunicarea problemelor apărute
sau a desfășurării încărcării / descărcării este esențială, vizând marfa pe
care o încarcă, așezarea mărfii pentru
a nu depăși greutatea pe axe sau totală, verificarea adresei de descărcare
de pe CMR vs. adresa primită de la
dispecer, traseul pe care urmează să
meargă, timpul de așteptare la încărcare / descărcare. Toate aceste aspecte necomunicate sau greșit înțelese de
către șofer sau dispecer pot crea probleme firmei. Este important ca șoferul
să înțeleagă că timpul de așteptare nu
este nici în folosul firmei; amândoi sunt
in aceeași situație, iar efectele așteptării
pot fi mult mai mari pentru firmă.

- Adreselor

Șoferii vor coordonate GPS. Poate
nu este o problemă, dar, uneori, s-ar
putea să nu mai fie timp pentru transmiterea coordonatelor și, atunci, dispecerul va spune, simplu, șoferului: „Ți-am
dat adresa!” De aici, încep problemele.
Șoferului poate să îi fie mai dificil să
caute pe un ecran GPS de 5 inch o
adresă, decât i-ar fi dispecerului, care
dispune de ecran de 15-19 inch și de
internet de mare viteză. Pentru șofer,
10 minute de căutare pot conta pentru
pauza lui, în care trebuie să se odihnească, să se gospodărească și să socializeze. Poate veți gândi că acum 15
ani se folosea harta, sau să vă întrebați
cum este posibil ca ei să nu se descurce cu GPS-ul. Este vorba de o nouă
generație, învățată cu simplitatea, învățată să primească de-a gata tot ce se
poate și să fie cât mai simplu.
În cazul noilor șoferi de TIR, este
necesar să fie învățați cei 3 R: respectul, responsabilitatea personală din
timpul cursei și regulile.
Printre nemulțumirile șoferilor, se
numără și faptul că dispecerul le spune ce să facă, pe unde să meargă,
unde să parcheze, dar nu știe cât de
dificil îi este în acea zonă, din diverse
motive: climă, relief, plată, amenajare
necorespunzătoare etc. Tocmai pentru

acest lucru, dispecerul e necesar să
facă echipă cu șoferul, pentru a-și forma o imagine de ansamblu, completă
și complexă, asupra cât mai multor
aspecte, pentru a iniția o comunicare
corectă și a câștiga respectul șoferului.
În cazul în care cerințele dispecerului
sunt incorecte, e de ajuns o singură
dată pentru ca șoferul să nu mai aibă
încredere în ghidarea lui și să simtă
nevoia sa preia controlul.
În același timp, șoferul trebuie să
aibă și o anumită libertate. Sau măcar
să aibă impresia că o are. Dispeceratul, atunci când are ocazia, poate
să îl pună să aleagă dintre două variante, potrivite situației.
Altfel spus, pe lângă activitatea de
coordonare, informare, e necesar să
transmită:
a) profesionalism (pregătire, organizare, informare, optimizare, comunicare);
b) siguranță (imaginea, valorile firmei). Dacă dispecerul nu crede în
hotărârile firmei sau în corectitudinea
deciziei unui manager, atunci acest
lucru se va transmite prin comunicare
(indirect: anumite accente, grimase,
tonalitate sau spuse direct);
c) spirit de echipă. Șoferul, chiar
dacă este singur, simplul fapt că știe
că îl susține cineva și nu este contra
lui, că formează o echipă, îmbunătățește comunicarea, relaxează și, astfel, problemele se diminuează, sau se
găsesc soluții fără prea mult stres.
Comunicarea corectă între dispecer și șofer poate avea ca efect fidelizarea șoferilor. Orice om va rămâne
la un loc de muncă unde este liniștit,
înțeles și unde contează.

GHID DE REDUCERE A COSTURILOR

A

Dacă este întrebat, la interviu, ce l-a deranjat la firma de la care a plecat,
șoferul va răspunde, în majoritatea cazurilor: dispecerul sau banii.

Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia
transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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Nevoia de
comunicare

ntru
„Oamenii se urăsc pe ru
nt
pe
că se tem, se tem
se
că nu se cunosc și nu
cunosc pentru că nu
comunică.”
Martin Luther King

Trăim o epocă în care comunicarea face parte din viața noastră
cotidiană. Nu putem concepe lumea de astăzi fără internet, fără
Twitter sau fără WhatsApp. Cum ar fi serile noastre fără TV, sau cu
ce am putea înlocui telefonul mobil sau Facebook-ul?

C

omunicarea nu mai este un
proces opțional, ea face parte
din cotidian. Patroni / manageri de transport, dispeceri, sau simpli
șoferi, la firmă, acasă, în cabina camionului, sau în propria mașină, toți
comunică.
Conceptul de comunicare este
strâns legat de existența noastră ca
oameni, iar apoi ca societate, datorită
faptului că ființele umane și comunicarea sunt interdependente. Comunicarea are în vedere schimbul de informații,
de mesaje între persoane, transmiterea
de impresii și comenzi, împărtășirea
unor stări afective, a unor decizii cu efecte în reprezentările și opiniile noastre,
în acțiunile pe care le întreprindem.
Nu a trecut mult timp de când distanța frâna considerabil comunicarea
între șoferi și manageri, între șoferi și
dispeceri și între ei, șoferii aflați în
cursă. Cu toate că avem nenumărate
mijloace prin care putem comunica,
nevoia de comunicare este, încă, de
multe ori, prezentă.
Deși comunicăm permanent, comunicăm, oare, cu adevărat, știm să

transmitem mesaje șoferilor, știm oare
să și ascultăm ce spun aceștia? Șoferii
comunică, la rândul lor, cu „staff-ul
tehnic”, cu familia și între ei. Această
comunicare permanentă este, oare,
și eficientă? Nu sunt puțini cei care
cred că „a comunica” înseamnă doar
„a aduce la cunoștință” sau „a informa”. Chiar dacă avem un mesaj strălucit, mijloace adecvate de comunicare
și șoferi bine pregătiți, dacă nu dispunem și de o strategie comunicațională
adecvată și coerentă, în final, firma
va avea de suferit.
Lipsa unei comunicării reale, chiar
dacă vorbim cu ceilalți, chiar dacă știm
să dăm ordine și directive, chiar dacă
avem senzația că șoferii comunică, la
rândul lor, cu noi și între ei, creează,
în timp, atât la manageri sau la dispeceri, cât și la șoferi, o stare de stres,
o stare de auto izolare, care poate
duce la neîncredere reciprocă.
Atâta timp cât există o bună comunicare, există și un randament maxim. O firmă de transport nu funcționează, în mod automat, numai datorită
unei dinamici interioare sau a unui sis-

tem de cerințe și reguli. Ea funcționează pentru că șoferii aflați în diferite
colțuri ale lumii își fac bine treaba, iar
asta este consecința modului în care
sunt informați, în care sunt chemați
să acționeze, a modului în care li se
comunică sarcinile de lucru. Este
general acceptat faptul că succesul
unei firme de transport stă și în metodele de comunicare practicate.

Există, oare,
o rețetă universal
valabilă?

Este greu de ales o variantă de
comunicare optimă, deoarece, de fiecare dată, trebuie să ne adaptăm, în
funcție de persoana și de contextul în
care aceasta se realizează. „Arta” comunicării adevărate, eficiente este
dată de modul în care cei care comunică aderă la valorile comune ale celor
cu care intră în contact. Nu este suficient doar să transmitem mesaje.
Trebuie să nu uităm că informațiile pe
care le transmitem, indiferent de natura lor, au și o latură subiectivă, au
întotdeauna și o încărcătură emoțională și afectivă.
Comunicarea are o foarte mare
influență asupra celor dintr-o firmă de
transport, deoarece, indiferent de statut, de la manager și până la șofer, toți
se definesc, se regăsesc în funcție de
ceilalți, iar comportamentul lor reprezintă o construcție personală în interacțiunea cu ceilalți.
Important este ca, în procesul de
comunicare, să îl considerăm întotdeauna pe interlocutor ca pe un partener de dialog.
Și, în final, un posibil paradox. Să
nu uităm că tăcerea este la fel de importantă precum comunicarea! A vorbi
când și cât trebuie e o artă care se
învață cu răbdare, dar roadele vor fi
pe multiple planuri: acceptare, integrare, afirmare, colaborare.

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

E-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575
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LOG I S T I C Ă

Am b a l a j e le
r eutiliza bile

ȘTIRI

OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ ÎNTR-UN MEDIU
DINAMIC
FM Logistic oferă angajaților
săi oportunități de dezvoltare
și posibilitatea de a atinge
potențialul maxim în
companie, astfel încât timpul
investit să fie sinonim cu
dezvoltarea abilităților, cu
satisfacția locului de muncă și
cu un sentiment de mândrie
că sunt parte din FM Logistic.
Beneficiind de susținerea
echipei de management și de
un plan personalizat de
dezvoltare, FM Logistic își
invită fiecare angajat la
sesiuni de training interesante
și oportunități continue de
evaluare și autoevaluare. FM
Logistic și-a asumat
responsabilitatea de a oferi
angajaților un mediu de lucru
de calitate, mai sănătos, prin
intermediul platformelor sale –
construcții sustenabile
realizate pe criterii de eficiență
energetică, reducerea
consumului de apă, a emisiilor

SOLUȚII DE INTERNET
OF THINGS (IOT) ÎN
LOGISTICĂ

SAP și Deutsche Telekom își extind
parteneriatul pentru a include soluții
de IoT în domeniul logisticii. Cele
două companii vor propune o soluție
completă și eficientă din punct de
vedere al costurilor, care oferă
conectivitate, aplicații software
pentru business, urmărire și
monitorizare a dispozitivelor și
servicii de asistență. Ca parte a
acestui acord, Deutsche Telekom va
oferi produse hardware, de
conectivitate, de securitate, de
monitorizare și de service
operațional, la un preț transparent.
Datele colectate și gestionate de
Deutsche Telekom vor fi integrate în
core-ul digital al clientului, cu ajutorul
SAP S/4 HANA. Ambele companii
intenționează să creeze și să
certifice interfețele dintre platformele
Deutsche Telekom IoT Platform și
SAP Cloud Platform. Primul produs
lansat în urma acestui parteneriat,
conceput împreună cu Roambee
Corp, partener Deutsche Telekom,
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de dioxid de carbon,
îmbunătățirea calității aerului,
și economia de resurse, în
general. De exemplu, zona de
co-packing din cadrul
platformei FM Dragomirești
este amplasată la mezanin, cu
ferestre ce oferă mult mai
multă lumină naturală și este
supusă unor mai mici variații
de temperatură în timpul verii
și iernii, prin faptul că
amplasarea este separată de
zona rampelor, contribuind la
un confort mai mare al
angajaților din cadrul
activității de co-packing.
este destinat să îi ajute pe clienți să
urmărească și să monitorizeze în
timp real starea obiectelor aflate în
mișcare. Pe baza serviciilor
hardware, de monitorizare și de
asistență ale companiei Roambee,
Deutsche Telekom și Roambee au
creat împreună o soluție end-to-end,
care abordează scenarii de urmărire
a vehiculelor, track-and-trace și
intralogistice.

CARREFOUR INOVEAZĂ
ÎN RECRUTARE

Carrefour România lansează primul
chatbot în retailul autohton,
disponibil 24/24 prin aplicația
Facebook Messenger. Parte din
campaniile de brand de angajator
„Lumea Carrefour”, noua opțiune
este cea mai recentă inovație
Carrefour pentru recrutarea în
mediul online și are trei secțiuni –
Cariere, Magazine și Sesizări.
ChatBot-ul Carrefour oferă
posibilitatea căutării unui job în

interiorul companiei, cu asistență
pe tot parcursul procesului de
aplicare, dar și informații despre
magazinele Carrefour din
proximitate. În plus, funcționează
ca platformă de feedback, în
interacțiunea dintre utilizatori și
companie, în timp real. Acest
ChatBot Carrefour are la bază noi
modalități de utilizare a
tehnologiilor digitale, pentru a oferi
o experiență îmbogățită
utilizatorilor. Astfel, secțiunea
Cariere ajută candidații să aplice,
simplu și rapid, pentru un post în
cadrul companiei, în funcție de
locație, dar și de preferințe în ceea
ce privește formatul de magazin.

5 CLĂDIRI CTP
CERTIFICATE BREEAM
IN-USE

CTP deține și administrează, în
Europa, cinci dintre cele mai
importante 10 clădiri industriale care
folosesc certificarea BREEAM inUse. Patru dintre acestea au primit
calificativul BREEAM „Very good”.
Această certificare, care evaluează
clădirile în funcție de impactul lor
asupra mediului, consumul de apă
și energie, materialele utilizate,
calitatea mediului interior și calitatea
de ansamblu necesară pentru o
muncă eficientă, este una dintre
cele mai importante atestări ale
acestei industrii. Clădirile de calitate
superioară, construite și
administrate de CTP, se află de mult
timp în clasamentul construcțiilor cel
mai bine cotate de pe piață. Din
topul primelor 10 clădiri dezvoltate la
cele mai înalte standarde, CTP
deține cinci: una situată în CTPark
Bor, trei în parcul din Plzeň și una în
CTPark Mladá Boleslav. Acest
clasament a fost alcătuit luând în
considerare calificativele BREEAM
primite. CTP își continuă strategia
de reducere a impactului asupra
mediului; până acum, în toate
parcurile CTP s-a redus consumul
de energie prin utilizarea tehnologiei
de iluminare cu LED, atât la interior,
cât și la exterior. Inovațiile în ceea ce
privește managementul clădirilor,
măsurarea inteligentă a utilităților și
Internetul Lucrurilor (Internet of
Things – IoT) contribuie la scăderea
consumului și la creșterea eficienței
energetice.
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GREEN FORWARDING

Deși, la prima vedere, piața românească de transport și logistică pare
suprasaturată, există operatori care consideră că este loc pentru mai mult și,
mai ales, mai bine. Acesta este și exemplul companiei Green Forwarding, un
nume relativ nou în acest domeniu, în logistica românească, dar care se dezvoltă
punând în prim plan necesitățile clienților, indiferent de mărimea acestora.

D

emarându-și activitatea în
luna mai 2016, prin deschiderea unui depozit în Timișoara, Green Forwarding oferă o gamă
extrem de diversificată de servicii.
Astfel, compania realizează activități de expediții în țările UE, distribuție
de mărfuri între depozitele unde se află
marfa clienților și destinația finală a
acesteia sau depozitare simplă. Dar nu
se oprește aici. Poate realiza operațiuni complexe, care includ colectarea
mărfurilor de la client și transportul către
depozitele companiei, încărcare, descărcare, manipulare, recepția bunurilor,
sortare, activități de inventar și evidența
stocurilor, managementul computerizat
al mărfurilor (soluție IT) etc.
Oana Ionescu, CEO al companiei,
povestește că a ales să activeze în
acest domeniu, cunoscându-l mai ales
din perspectiva clientului de transport
și logistică: „În transporturi, sunt mai
puține oferte decât în urmă cu 13-14
ani, când puteam să apelez la 10 firme
de transport, să obțin cotații diverse
și să îmi aleg firma în funcție de preț.
Anul trecut, pe partea de transport,
oferta nu mai era atât de generoasă.
Este din ce în ce mai greu să găsești
transportatori, mai ales pentru mărfurile care tranzitează România. Problema s-ar putea să fie cauzată și infrastructura rutieră subdezvoltată.”

Externalizare
completă

Oana Ionescu spune că inovația
a descoperit-o în a oferi servicii croite
și pentru companiile mici, într-un mediu de afaceri care pare din ce în ce
mai mult a se concentra pe clienții de
dimensiuni mari. „În plus, nu oferim
numai servicii de depozitare. În funcție
de nevoile clientului, realizăm, de asemenea, managementul stocurilor și
dispunem de un sistem on-line CRM,
care le oferă partenerilor noștri posibilitatea de a avea acces la mișcările
mărfurilor lor, la comenzi și la evidența
stocurilor. Clientul își plasează comanda via CRM, selectând mărfurile și be-

Oana
Ionescu

ceea ce privește segmentul de logistică, ci și în segmentul financiar, legal,
sales, marketing etc.

O companie în plină
dezvoltare

neficiarul lor, iar de rest ne ocupăm
noi. Putem, inclusiv, declara accizele
mărfurilor accizabile care se află la
noi în depozit. Iar, din punct de vedere
al tarifelor, suntem destul de accesibili
pentru toată lumea”, a subliniat reprezentanta Green Forwarding.
Un alt serviciu din portofoliul Green
Forwarding pe care nu îl oferă foarte multe companii de pe piață este depozitarea pe termen scurt, necesară, de exemplu, în situația în care un camion întârzie
mai mult de 24 h în tranzit pe România
și este nevoie de transbordare.
În plus, compania oferă servicii de
real estate, ceea ce este mai puțin
obișnuit în cazul firmelor de logistică,
putând găsi cele mai bune soluții pentru spații comerciale de desfacere a
mărfurilor clienților. Nu în ultimul rând,
poate furniza servicii complete de management și consultanță, nu numai în

La ora actuală, Green Forwarding
operează două depozite, în Timișoara
și în București, dar colaborează și cu
alte structuri de depozitare, în Zalău
(Sălaj) și Florești (Prahova). Două alte
depozite vor urma, anul acesta, la
Constanța și la Brașov. În plus, compania poate oferi servicii de depozitare
și în Cehia și Slovacia, prin intermediul
unei alte firme, cu aceiași proprietari.
Pe piața din Slovacia, compania parteneră activează, deja, de 18 ani.
Din punctul de vedere al transporturilor, Green Forwarding dispune de o
flotă proprie de 100 de camioane, care
activează atât pe intern, cât și pe extern,
dar lucrează și cu subcontractanți.
„Pentru noi nu contează dacă este
mai mult de muncă; dorim să ajutăm
pe oricine, indiferent de cât de mare
sau cât de mic este clientul. Putem
împărți depozitul între mai multe firme
și nu ne concentrăm în exclusivitate pe
un client mare. Lucrurile funcționează
destul de bine, pentru că oferta de pe
piață pentru firmele mici este destul de
restrânsă și nu foarte favorabilă pentru
ele”, a concluzionat Oana Ionescu.

PREZENTARE

Servicii complete pentru
clienți de orice mărime

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Cui se adresează serviciile Green Forwarding:
- Companiilor care au nevoie de transport intern și / sau internațional.
- Companiilor care doresc să-și tranziteze mărfurile către clienții finali,
traversând teritoriul României, și au nevoie de depozitare pe termen scurt.
- Companiilor care au nevoie să-și distribuie marfa către clienții finali în
România și UE (transport de la depozitul lor, la cel al Green Forwarding,
servicii logistice complete, CRM online, distribuția mărfurilor către clienții
finali).
- Companiilor care au nevoie să închirieze spațiu în depozit.
- Companiilor care au nevoie doar de activități logistice.
- Companiilor care doresc să își externalizeze activitățile de management,
inclusiv dar nelimitându-se la: logistică, departamentul comercial,
operațional, financiar, vânzări, legal etc.
- Companiilor care au nevoie să-și externalizeze activitățile de real estate,
atât pentru birouri, cât și pentru spații comerciale.
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OAMENI ȘI LOGISTICĂ

STILL ROMANIA

Coordonatorul
de service

Pe Miruna Tutilă o vezi, zilnic, feminină și zâmbitoare. Sub această
primă impresie, se ascunde o femeie muncitoare, modestă,
concentrată și determinată să rezolve situațiile limită apărute și
să-și ajute colegii.

M

iruna Tutilă a absolvit
Academia de Studii Economice din București, secția
Administrarea Afacerilor, cu predare în
limba engleză, și deține o diplomă de
master în Managementul Proiectelor
Internaționale, cu predare în limba engleză, la aceeași facultate, secția
Relații Internaționale.
Inițial, a vrut sa studieze Criminalistica la Facultatea de Drept, având
o pasiune pentru mister și cercetare,
dar, cum acest domeniu, în România,
nu seamănă cu ce vezi într-un serial
polițist străin, a optat pentru studiile
economice. În ultimul an de master,
a început să caute un loc de muncă
și a constatat că este foarte greu să
îți găsești unul, neavând experiență.
Din această cauză, nu avea așteptări
prea mari, sperând doar să își găsească un job care să îi placă și să o stimuleze.

„Dacă iți place ceea
ce faci, nu vei munci
nicio singură zi!”

STILL a devenit unul din marile
vise ale Mirunei acum aproape 4 ani,
când a început munca în departamentul Service. Acesta a reprezentat
și primul ei loc de muncă. A început
pe partea de facturare, ajungând, apoi,
SAP Key User, preluând, de asemenea, și administrarea utilajelor închiriate pe termen lung, partea de Full
Service, planurile de întreținere, corectarea rapoartelor de service. A întrezărit ocazii de a arăta ce poate, iar
mediul de lucru liber și încurajarea de
a-și exprima ideile, de a le pune în
practică, au determinat-o să muncească și mai mult, căutând idei eficiente
pentru activitatea zilnică. Deși, în multe situații, s-a simțit copleșită de provocări, s-a bazat pe atitudinea pozitivă
și pe ambiția de a reuși să se autodepășească.
Provocarea profesională maximă
de până acum a acceptat-o o dată cu
ocuparea postului de Coordonator de
Service, începând cu 1 aprilie 2017.
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Alice: Dar e imposibil!
Pălărierul cel nebun:
Numai dacă tu crezi
asta!
Ești ce îndrăznești!

Miruna
Tutila
̆

și, de asemenea, experiența câștigată
din diferitele situații pe care le întâmpini zilnic, toate contribuie la motivarea
unui angajat și sunt o dovadă că acesta se află la locul de muncă potrivit.
Pe Miruna o motivează rezultatele
obținute, aprecierile, atât ale colegilor,
cât și ale clienților, și oportunitățile
care i se oferă pentru a se dezvolta,
atât profesional, cât și personal.

Rețeta succesului?

Are în subordine peste 33 de oameni,
majoritatea bărbați și, zilnic, încearcă
să jongleze cu solicitările clienților, cu
termene limită câteodată extrem de
scurte, găsirea soluțiilor și tonul pe
care să îl folosească, atunci când îi
roagă pe colegii din subordine să îndeplinească o anume sarcină. Atenția
la detalii este, și aici, hotărâtoare.
Chiar dacă a fi coordonator de service implică multă adrenalină și interacțiunea cu diferite caractere puternice, Miruna reușește să fie un bun
lider, în fiecare zi.

Cheia?

Automotivarea este motorul care
pune în mișcare fiecare persoană la
locul de muncă și nu numai și, oricât
am vrea sa negăm, aceasta este cea
care primează. Ce completează tabloul?
Noul Coordonator de Service din
STILL Romania ne-a mărturisit că,
pentru un angajat, în general, este
foarte important să fie într-o continuă
evoluție și dezvoltare, atât personală,
cât și profesională. Faptul că învață
constant lucruri noi, că există persoane care o ajută să învețe, training-urile
puse la dispoziție de către companie,
programele de coaching și mentoring

„Principala mea calitate este ambiția, faptul că mereu duc la bun sfârșit
ceea ce îmi propun. Mă implic foarte
mult în tot ceea ce fac și sunt perfecționistă”, ne-a explicat Miruna.
Din punctul ei de vedere, cele mai
importante ingrediente care contribuie
la un succes garantat sunt: determinarea, corectitudinea, viziunea, curajul,
implicarea, adaptabilitatea și, nu în
ultimul rând, munca în echipă.
În viața de zi cu zi, crede că este
foarte greu să poți să găsești echilibru
între viața personală și cea profesională și este bine să nu le amesteci.

Factorul uman –
definitoriu?

Putem fi buni profesioniști, avizi
de a învăța și a performa. Totuși, a
rămâne autentic și uman sunt detalii
aparent mici, dar care fac mare diferență. Factorul uman are un rol esențial, ne spune Miruna. „Chiar dacă
vorbim de un simplu angajat, de managerul companiei sau de un client,
impactul adus vieții profesionale este
foarte mare și fiecare dintre noi ar
trebui, în primul rând, să își înțeleagă
rolul pe care îl are într-o companie,
contribuția adusă, influența pe care o
are asupra mediului său de lucru.”
Dincolo de sarcinile profesionale, de
ambiție, determinare și seriozitate,
Miruna dezvăluie un caracter frumos,
autentic și profund uman.

Mihaela IANOLE
mihaela.ianole@still.ro
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Ambalajele
reutilizabile

PREZENTARE

O ZONĂ CU POTENȚIAL!

Un număr tot mai mare de companii, mai ales din industria auto,
aleg să introducă, în lanțul lor de distribuție, serviciile de ambalaje
reutilizabile. Motivele sunt multiple și pot ține de optimizarea
costurilor, standardizarea producției, reducerea amprentei de
carbon etc. Ce înseamnă, însă, adoptarea unei astfel de soluții?

G

EFCO a proiectat și dezvoltat,
de mai bine de 25 de ani, soluții pentru a furniza ambalaje
reutilizabile la locațiile de producție.
Acestea includ analiza, planificarea și
gestionarea fluxurilor clienților între diferiții jucători din lanțul de aprovizionare.
Folosirea ambalajelor reutilizabile
este potrivită în mod special pentru
industriile care presupun asamblare
– industria auto este, evident, un
exemplu în acest sens – sau activități
care au o rațiune de funcționare a lanțului de distribuție similară: camioane,
tractoare, aeronautice, electronice etc.
„Pentru a rezuma, soluțiile de ambalaje reutilizabile sunt potrivite pentru
toate activitățile care presupun producerea mai multor componente în unitățile
de producție, nivel 1 sau 2, ale furnizorilor și care sunt transportate ulterior
către o unitate în care are loc asamblarea finală a acestor componente”, spune
Philippe Doyer, Executive Vice President
– Overland, Warehousing & Reusable
Packaging, GEFCO Group.

Philippe
Doyer

7) siguranță (de exemplu, pentru
a deschide ambalajele reutilizabile nu
este necesară utilizarea unui cutter
sau a unui obiect ascuțit).

O soluție și pentru
România

În România, soluțiile de ambalaje
reutilizabile sunt folosite de către 35
companii, care aparțin în mare parte
industriei auto și care se poziționează
printre jucătorii de top la nivel global
ai acestui sector. Aceștia sunt amplasați în partea centrală (Sibiu, Brașov,
Cluj-Napoca) și de Vest (Arad, Timișoara) a României. „Implementarea
unui hub principal sau regional este
decisă atunci când este necesară
pentru activitățile desfășurate de către
un client, în funcție de modelul fluxurilor acestuia. La acest moment, însă,
activitatea noastră curentă nu necesită

Avantaje

Philippe Doyer consideră că există
cel puțin șapte puncte care generează
economii și care pot determina clienții
să aleagă ambalajele reutilizabile:
1) optimizarea transportului, datorită unei mai bune rate de stivuire;
2) optimizarea spațiului în unitatea
de asamblare, de asemenea, datorită
ratei mai bune de stivuire;
3) calitatea / protejarea componentelor (ambalajele reutilizabile nu
se pot strivi sau zdrobi);
4) standardizarea liniei de producție (dimensiunea ambalajelor reutilizabile este mereu aceeași);
5) soluție ecologică, de natură să
simplifice managementul deșeurilor
(elimină managementul deșeurilor de
carton);
6) ergonomie: piesele și componentele sunt mai ușor de manevrat și
transportat de către operatori;
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Optimizarea
costurilor de
transport

Să luăm exemplul unui producător
auto Premium din Europa, care a ales
să externalizeze întreaga gestiune a
ambalajelor, înlocuindu-le cu containere pliabile de dimensiuni mari. Procesul său de producție include trei unități de asamblare, cu peste 250 de
furnizori nivel 1 implicați. Sarcina
GEFCO a fost aceea de a implementa
soluția sa de ambalaje reutilizabile,
GefBox, în întreaga rețea europeană
a clientului în termen de 3 luni, prin
intermediul echipei sale dedicate,

Soluția GefBox

- 6,5 milioane de containere reutilizabile de dimensiuni diferite
- 1.700 clienți industriali
- Soluție IT dedicată planificării și monitorizării – NetBox
- 23 centre de colectare și spălare, pentru a întreține containerele (8 centre
principale și 15 regionale)
- Rețea de transport internațională, ce asigură implementarea soluțiilor de
aprovizionare continentală și intercontinentală

compuse din doar 17 persoane, localizate în întreaga Europă.
„Am realizat acest «tur de forță»
la timp, aducând o îmbunătățire semnificativă disponibilității ambalajelor:
98% din comenzile de ambalaje sunt
livrate acum complet și la timp. În plus,
clientul și-a optimizat costurile de
transport, datorită introducerii unui nou
timp de ambalaj care permite o rată
mai mare de încărcare în camioane.
Per total, pentru clientul nostru, adoptarea acestei soluții reprezintă o bună
amortizare a unei investiții de câteva
zeci de milioane de euro”, subliniază
reprezentantul GEFCO.
Această soluție a fost adoptată în
marea majoritate a țărilor europene în
care sunt localizate unități ale producătorilor auto. Însă acest tip de soluție
este adoptat, treptat, și de către industrii similare, precum cea aeronautică,
și chiar de către companiile din sectorul
de retail (lanțurile de distribuție ale fructelor și legumelor, spre exemplu).

Netbox

Netbox este un sistem IT special
conceput pentru soluțiile de
ambalaje reutilizabile, care permite
clienților să plaseze comenzi de
reîncărcare a ambalajelor lor goale
și să își gestioneze stocurile. Este
nevoie doar de o conexiune la
internet, iar la finalul zilei, Netbox
oferă clienților vizibilitate completă
asupra circulației și situației
ambalajelor.

PREZENTARE

implementarea unei noi infrastructuri,
în România”, spune vicepreședintele
executiv GEFCO.
Gestionarea fluxurilor este asigurată de GEFCO România din punct
de vedere al transportului, prin colectarea și livrarea ambalajelor către hub-ul
regional aflat în imediată vecinătate,
în localitatea Trnava din Slovacia.
„Cu siguranță, implementarea mai
multor platforme pentru soluțiile de
ambalaje reutilizabile în România ar
avea un impact pozitiv asupra dezvoltării industriale a țării. Iar noi ne
propunem să promovăm această soluție pe scară cât mai largă”, ne-a declarat Philippe Doyer. „Soluțiile de
ambalaje reutilizabile oferă atât avantaje strategice și operaționale, cât și
contribuie la îmbunătățirea și / sau
menținerea calității lanțului de distribuție a clienților noștri, printr-o auditare
permanentă, realizată la nivel local,
regional și global”.

Oportunități de
dezvoltare

Dezvoltarea soluțiilor de ambalaje
reutilizabile se va îndrepta către obiective diferite, în funcție de zonele geografice, de activitate și de nivelul de
maturitate industrială. Spre exemplu,
pentru țările europene, politicile ecologice și reglementările stricte privind gestionarea deșeurilor vor sprijini utilizarea
soluțiilor de ambalaje reutilizabile.
În țările cu economii emergente,
ambalajele reutilizabile reprezintă, de
asemenea, o soluție cheie pentru îmbunătățirea eficienței producției și
pentru implementarea politicilor de
producției de tip LEAN. De exemplu,
în prezent, GEFCO lucrează cu un
important furnizor de nivel 1 din Mexic
pentru a transforma lanțul său de distribuție, care utilizează ambalaje de
carton, într-unul mult mai eficient, prin
utilizarea ambalajelor reutilizabile.
Folosirea ambalajelor reutilizabile
în fluxurile intercontinentale reprezintă,
de asemenea, o oportunitate pe termen mediu.
„În cele din urmă, gestionarea ambalajelor este, probabil, una dintre puținele zone rămase cu un potențial de
optimizare ridicat în cadrul organizațiilor
clienților noștri. Ne propunem să îi
ajutăm să aleagă cea mai bună soluție
cu valoare adăugată pentru activitatea
lor”, a concluzionat Philippe Doyer.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CONSULTANȚĂ

Instruirea personalului prin
utilizarea echipamentelor (II)

Activând în domeniul SSM / SU / MEDIU / ISCIR din 1999, unde
angajatorii, din păcate, în marea lor majoritate, nu sunt interesați
decât de partea formală, am promovat partea practică, în scopul
consolidării cunoștințelor, precum și pentru formarea unui grup unitar
care poate asigura un răspuns în timp real, cu efecte minime asupra
activității societății unde lucrează, asupra comunității sau a mediului.

C

u toții am auzit expresia: „teoria ca teoria, practica te omoară”... Realitatea, indiferent dacă suntem angajatori sau simpli
angajați, ne poate conduce, foarte
ușor, chiar într-un mod stupid, la un
dosar penal, amenzi din partea autorităților, pierderea despăgubirilor de
la asigurător, procese civile etc.
Plecând de la situația economică
a țării, lipsa de interes și lipsa bugetelor pentru astfel de instruiri, în ultimii
10 ani nu au fost făcuți pași care să
încurajeze aceste tipuri de instruiri /
exerciții.

Simulări cât mai
complexe

Revenind la exercițiile practice
care să asigure un răspuns optim în
cazul unei situații reale, am spus, în
episodul anterior, că acestea trebuie
sa implice cât mai multe simțuri:
- văz – flăcări deschise, închise,
fum, manechine de salvare și prim
ajutor, etichete substanțe periculoase
etc.;
- miros – fum general, substanțe
chimice;
- auz – sunete specifice scenariului
realizat: explozie, foc, eliberare gaz,
persoane în pericol (copil, bărbat, femeie);

- tactil – utilizare echipamente de
stingere, utilizare echipamente de protecție etc.
Este posibil să atingem acest deziderat?
Din experiența personală, vă pot
spune că, în trecerea de la teorie la
practică, de la practică la o simulare
cât mai complexă și până la o intervenție reală, același lucrător / echipă
de intervenție se comportă total diferit.
Secretul unei intervenții optime constă

Întrebări frecvente – FAQ

REZULTATUL INSTRUIRII POATE FI GARANTAT? ÎN CE
MOD?
Instruirea asigură partea teoretică și practică, lucrătorii pot
repeta exercițiul până la atingerea obiectivului. De exemplu,
un stingător P6 are un timp de descărcare de 9-12 secunde.
Exercițiul se repetă până când lucrătorul se încadrează în
acest timp.
CE ÎNSEAMNĂ CA TIMP SCOATEREA DIN PROGRAM?
PERSONALUL TREBUIE SĂ SE DEPLASEZE?
Din experiență, timpul alocat unei serii de 15 de persoane
este de 2 ore. Acesta poate să difere, în funcție de
complexitatea instruirii.

COSTURILE INSTRUIRII SUNT ACCESIBILE?
Costurile pot să difere, în funcție de complexitatea instruirii,
de echipamentele necesare (aparate de respirat, simulator
cu flacără deschisă, generator de fum, manechin etc.), dacă
se solicită, spre exemplu, diplome recunoscute de Crucea
Roșie pentru acordarea primului ajutor. De asemenea,
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în practică și în simularea posibilelor
scenarii de apariție a unei situații de
urgență: accidente de muncă, avarie
la o instalație sau un echipament, poluare accidentală, incendiu etc.
În încheiere, nu pot decât să sper
ca toate aceste rânduri vor avea un
ecou în conștiința cititorilor și că vor
aduce o schimbare, cât de mică.

Daniel ALEXA

alexa.daniel@safety-health.ro

costurile depind și de distanța pana la locație. O instruire de
bază pentru utilizarea stingătoarelor, ca valoare orientativă,
costă 15 EUR + TVA.

TOATĂ ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ, INSTALAȚIILE,
SUBSTANȚELE FOLOSITE POT AFECTA SĂNĂTATEA
LUCRĂTORILOR SAU MEDIUL?
Toate echipamentele și substanțele folosite sunt sigure și
prietenoase cu mediul.
Nu putem să comparam utilizarea unui stingător cu pulbere,
care poate contamina o suprafață mare, fie și numai curtea,
cu utilizarea unui stingător cu laser, apă sub presiune sau
spumă de antrenament. Generatoarele de fum, de
asemenea, lucrează cu produse pe bază de apă, în acest fel
pot fi folosite și la interior, fără a contamina / afecta
elementele de construcție, mobilier sau echipamente de
muncă.
De asemenea, utilizarea echipamentelor cu laser asigură
instruirea într-un spațiu închis: centru de comandă, sală de
operații, cameră server, bucătării, cameră hotel etc.
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FLIXMOBILITY SE EXTINDE CĂTRE CALEA
FERATĂ
După cinci ani de la lansarea
FlixBus, cel mai mare
furnizor european de
mobilitate pe distanțe lungi,
compania din spatele
autocarelor verzi adaugă și
trenuri rețelei sale. FlixTrain
va începe să circule din 24
martie 2018, pe ruta Hamburg
– Düsseldorf – Köln. Până la
finalul anului, 28 de destinații
din Germania se vor afla în
rețeaua FlixTrain. „Autocarul
și trenul se completează
perfect unul pe altul. Prin
adăugarea FlixTrain în oferta
FlixMobility, oferim opțiuni
accesibile de călătorie unui
număr și mai mare de

STAȚIILE RATB, LA
MODERNIZARE

Primăria Capitalei va
moderniza stațiile de autobuz și
refugiile de tramvai. „Suntem în
procedură – și dorim să fie o
procedură cât mai accelerată – de
modernizare în totalitate a stațiilor
de autobuz și a refugiilor de
tramvai. Nu mă mulțumește
absolut deloc cum arată și cred că
nu sunt în măsură să
mulțumească vreun călător. Au un
aspect deplorabil, pur și simplu.
Stațiile de autobuz și refugiile de
tramvai trebuie să asigure atât
confortul călătorilor, cât și
protecție, când e foarte cald sau
când plouă ori ninge. De
asemenea, să fie o sursă de
informare a călătorilor cu privire la
traseu și orele la care ajung
autovehiculele în stație. Practic, în
acest moment, se lucrează la
toată documentația și, în scurt
timp, vom anunța și lansarea
acestui program, așa cum, în
acest moment, se lucrează la
studiul de fezabilitate pentru
înlocuirea tuturor cabinelor în care
se vând tichete cu aparate
electronice de vânzare a tichetelor
de călătorie”, a declarat primarul
Gabriela Firea.
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persoane”, a declarat André
Schwämmlein, CEO și
cofondator al FlixMobility.
„Arătăm că este accesibil să
călătorești confortabil pe
distanțe lungi”. Biletele
pentru FlixTrain vor avea
prețuri ce încep de la 9,99
euro, în aplicația gratuită
pentru telefonul mobil sau în
magazinele FlixBus din
Germania.

RYANAIR RETRAGE 3
CURSE DE LA
TIMIȘOARA

Compania Ryanair va renunța, din
26 martie, la zborurile de la
Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara, cu destinațiile
Londra, Frankfurt și Bruxelles.
Pasagerii au, însă, la dispoziție,
pentru aceste destinații, și alte
companii aeriene: Wizz Air – la
Londra, Bruxelles și Frankfurt Hahn,
iar Lufthansa – la Frankfurt am
Main. În plus, destinațiile București
și Milano – Bergamo vor fi, în
continuare, operate și de compania
aeriană Ryanair (în paralel cu
compania Tarom pentru București,
și Wizz Air – pentru Milano –
Bergamo). „Este de interes faptul că
Aeroportul Bergamo este un nod
aerian pentru Ryanair și, în
consecință, pe ruta Timișoara –
Bergamo, pasagerii pot să se
transfere pe zeci de destinații
operate tot de Ryanair în Europa –
și nu numai”, precizează
administrația aeroportului.

METROU MAI RAPID

Metroul va circula mai rapid, la un
interval de maximum 8 minute, față
de intervalul actual de 12 minute,
între stațiile Gara de Nord și

Străulești, de pe Magistrala 4,
începând cu 1 mai. „În acest sens,
în perioada 1 martie - 30 aprilie
a.c., se vor desfășura ultimele
lucrări pentru montarea
echipamentelor de automatizare a
traficului pe Magistrala 4, tronsonul
Străulești – Parc Bazilescu. În
perioada lucrărilor, circulația se va
desfășura astfel: 1 – 31 martie, pe
distanța Străulești – Jiului –
Străulești, firul 1, circulația se va
desfășura în sistem pendulă, la un
interval de 15 minute, iar pe
distanța Gara de Nord – Jiului –
Gara de Nord, la un interval de
10 minute. În perioada 1 – 30
aprilie, pe distanța Străulești –
Jiului – Străulești firul 2, circulația
se va desfășura în sistem pendulă,
la un interval de 15 minute iar pe
distanța Gara de Nord 2 – Jiului –
Gara de Nord 2, la un interval de
10 minute”, informează Metrorex.
Pentru continuarea călătoriei spre
stațiile de metrou Străulești sau
Gara de Nord 2, pasagerii vor
schimba trenul în stația Jiului, de la
cealaltă linie. O dată cu finalizarea
lucrărilor, circulația trenurilor de
metrou se va relua în condiții
normale în ambele direcții, cu
interval de succedare a trenurilor
mai mic cu cel puțin 4 minute, față
de intervalul actual de circulație.

RUTE NOI TAROM

Compania Tarom lansează noi rute
interne între Iași – Timișoara și Cluj
– Timișoara, începând cu 25 martie.
„Aceste noi zboruri reprezintă un
prim pas al unui proiect ambițios de
operare între punctele interne ale
României, proiect inițiat în anul
Centenarului prin compania
națională a României”, informează
operatorul aerian național. Pasagerii
care vor călători spre aceste
destinații își pot rezerva bilete cu
prețuri pornind de la 40 euro, atât de
pe site-ul companiei, cât și de pe
varianta mobilă a site-ului Tarom,
sau prin agențiile proprii și
partenere. Pasagerii zborurilor
Tarom beneficiază, gratuit, de
transport al bagajului de cală în
limita maximă de 23 kg (un bagaj
pentru clasa Economy) plus 10 kg
bagaj de mână, check-in în
aeroport, la kiosk, online și pe mobil,
catering la bordul aeronavei.
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Asocierea Otokar Europe SA – Otokar Automotiv ve Savunma
Sanayi a câștigat licitația lansată de Primăria Municipiului
București, pentru înnoirea parcului auto al RATB cu 400 de
autobuze Euro 6.

C

omisia de licitație, compusă din
11 membri, a inclus specialiști
în transporturi, juriști și, inclusiv,
profesori de la Politehnica București, a
anunțat primarul general Gabriela Firea.
„Au fost depuse patru oferte: Karsan
Otomotiv, Man Truck&Bus AG,
Mercedes-Benz România și asocierea
Otokar Europe și Otokar Automotive.
După evaluarea ofertelor, în raport cu
criteriile anunțate, punctajul cel mai
mare a fost obținut de asocierea Otokar
Europe – Otokar Automotive, care a
fost declarată câștigătoare. Valoarea
atribuită achiziției este de 100 de
milioane euro, ceea ce înseamnă
250.000 euro, plus TVA, pentru fiecare
autobuz”, a precizat edilul Capitalei.
Astfel, compania turcească va înlocui circa jumătate din totalul autobuzelor Mercedes aflate în parcul auto
al RATB.
Noile mijloace de transport în comun vor fi cumpărate în cadrul unui program multianual, care se va derula până
în 2020. Finanțarea va fi asigurată de
Primăria Capitalei, în bugetele anuale.

3 tipuri de autobuze

În anunțul de licitație, PMB a estimat contractul la 510,5 milioane lei cu
TVA, suma alocată pentru un autobuz fiind de aproximativ 1,5 milioane
lei.
„Vorbim despre trei tipuri de autobuze: 30 de autobuze de 18 metri (capacitate minimă de 135 de călători), 50 de
autobuze de 10 metri (capacitate minimă
de 70 de călători, destinate traseelor de
noapte și rutelor care includ zone cu
carosabil mai îngust) și 329 de autobuze
de 12 metri (cu o capacitate minimă de
96 de călători), astfel că prețul de
250.000 euro per bucată este mediu,

ACTUALITATE

Otokar va înnoi RATB
cu 400 de autobuze

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: „Ne dorim ca, în următorul
an, să fie livrate 300 de autobuze".

variind în funcție de dimensiunile vehiculelor”, a precizat Gabriela Firea.

Garanție 8 ani

Conform Caietului de sarcini, toate
cele 400 de autobuze urbane cu podeaua complet coborâtă vor avea o
garanție de 8 ani. În acest interval,
manopera completă, inclusiv reviziile,
intră în sarcina furnizorului.
„Mai mult, în primii 4 ani, mijloacele
de transport vor avea o garanție extinsă, adică inclusiv în ceea privește consumabilele de exploatare (uleiuri, filtre,
manopera de revizie tehnică, întreținere etc.)”, a asigurat primarul general.

Dotări tehnice

Totodată, autobuzele sunt dotate
cu echipamente electronice pentru
control și monitorizare, care includ
numărarea călătorilor, supraveghere
video interior-exterior, verificarea și
monitorizarea condițiilor de microclimat în interior, A/C și încălzire, conexiune online cu dispeceratul, echipa-

mente moderne de taxare – conectate
online cu dispeceratul –, un sistem de
informare pentru călători, cu display.
„Autobuzele vor fi dotate, de asemenea, cu panouri de afișaj în exterior,
pe care pot rula reclame sau informații
de interes public, fără să afecteze aspectul și integralitatea caroseriei –
spre deosebire de colantările existente
în prezent. Îmbunătățirile IT realizează
monitorizarea tuturor echipamentelor
din punct de vedere al diagnozei și
autodiagnozei, oferind informații esențiale atât pentru conducătorul auto,
cât și pentru cei care realizează mentenanța acestora”, a mai spus
Gabriela Firea.

Sistem antifurt
pentru combustibil

Alte dotări: sistem Wi-Fi de conectare gratuită a posesorilor de telefoane
mobile, facilități pentru persoanele cu
dizabilități – rampă mecanică pentru
cei cu cărucior și difuzoare externe pentru cei cu dificultăți de vedere; sistem
de prevenire a furtului de combustibil,
echipamente de măsurare a consumului de carburant, cu transmiterea
datelor prin computerul de management
al traficului și instalație de detectare și
alarmare, în cazul deschiderii neautorizate a bușonului de la rezervor; sistem
de comunicare conectat în timp real cu
instituțiile de intervenție, Salvare, Pompieri, Jandarmerie.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Citaro, complet
electrificat

Cu ocazia evenimentului anual organizat de Daimler Buses
pentru flotă, au fost prezentate statistici ale diviziei, strategii de
viitor, dar și o avanpremieră, modelul complet electric al
autobuzului urban Mercedes-Benz Citaro.

A

nul care tocmai s-a încheiat
a fost unul bun, conform oficialilor Daimler Buses iar,
pentru 2018, este estimată o creștere
semnificativă a vânzărilor și câștigurilor. „Anul 2017 a fost unul de succes
iar 2018 va fi un alt an special pentru
noi: deschidem o nouă eră a transportului public, prin lansarea modelului
Mercedes-Benz Citaro fără emisii”, a
spus șeful Daimler Buses și directorul
executiv al EvoBus GmbH, Hartmut
Schick. Grupul și-a propus ca, până
în 2020, să facă investiții de aproximativ 200 milioane euro, în viitoarele
domenii de conectivitate, de conducere automată și de acționare electrică.

urban Mercedes-Benz Citaro complet
electric. Prototipul a finalizat, deja, un
ciclu extins de teste și încercări, așa
că deschidem o nouă eră a transportului public”, a spus Harmut Schick. La
finalul lui 2018, va fi livrat primul dintre
aceste vehicule și va fi pus în funcțiune în cadrul testelor de conducere
orientate spre client. Firma RheinNeckar–Verkehr GmbH, compania de
transport public din regiunea metropolitană Rhine–Neckar, a semnat o înțelegere Daimler în noiembrie 2017,
în acest sens. Producția de serie va
începe la Mannheim spre sfârșitul
anului. Prețul nu a fost dezvăluit, dar
a fost confirmat faptul că va fi mai
scump decât un model „clasic”.

„În ceea ce privește produsul,
2018 va fi un an deosebit. Astăzi,
oferim o privire de ansamblu a versiunii produse în serie a autobuzului

Aceasta este suma pe care concernul german a investit-o în dezvoltarea acestui model. Sistemul electric
instalat pe Citaro face parte din sistemul global „eMobility” al Daimler
Buses. Înainte de achiziționarea unui

Citaro electric,
utilizat de clienți la
sfârșitul lui 2018
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400 milioane euro

autobuz de către clienți, accentul se
pune pe consultanță de specialitate,
așa-numita consultanță electronică.
Specialiștii EvoBus analizează fiecare
dintre liniile clientului, un program de
simulare calculează, apoi, consumul
de energie electrică pentru viitoarele
autobuze electrice din sistem. Această
consultare are ca rezultat recomandări
precise și calcule privind consumul de
energie, infrastructura necesară de
încărcare, capacitatea de alimentare
recomandată pentru alimentarea cu
energie electrică a depozitelor și recomandări pentru gestionarea tarifelor.
În viitor, un serviciu special de e-mobilitate de la Omniplus va fi disponibil
pentru service, întreținere și reparații.
Echipa de dezvoltare s-a axat, în special, pe managementul termic, deoarece consumul de energie al unui
autobuz urban complet electric este influențat în mod decisiv de cerințele
energetice pentru răcire și, în special,
pentru încălzirea interiorului mare, cu
deschiderea și închiderea frecventă
a ușilor, în mod regulat. Citaro electric,
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Till Oberwörder
(stânga) l-a
înlocuit pe
Hartmut Schick
(dreapta) în
funcția de Șef
al diviziei
Daimler Buses
și Director
General al
EvoBus GmbH.

ni-se că acesta accelerează cu aceeași intensitate indiferent dacă el este
gol sau încărcat de călători. Bateriile
Li-ion aflate la bordul autobuzului
livrează 243 kWh în setul complet,
acestea putând fi împărțite între maximum 10 module. Pe lângă locul celor
două module de pe acoperiș, în standard este inclus spațiu pentru alte
patru module din spatele busului. Alte
două sau patru module de baterii pot
fi montate pe acoperiș, la cererea
clientului.

Strategia CASE

„Se lucrează din greu nu numai
pe parte de autobuze electrice; controlul parțial automatizat continuă să
aibă prioritate la Daimler Buses. Vom
investi aproximativ 200 de milioane

„Transfer” în liga asiatică

Șeful Daimler Buses și directorul executiv al EvoBus GmbH, Hartmut Schick,
a părăsit postul de conducere după 9 ani în fruntea acestuia, „transferânduse” în Asia. Acesta va fi noul șef al Daimler Trucks Asia (DTA), filiala asiatică
a Daimler Trucks and Buses, ce include Mitsubishi Fuso Trucks and Bus
Corporation (MFTBC) din Japonia și vehiculele comerciale Daimler India
(DICV). Sub conducerea sa, divizia Daimler Buses a devenit cel mai profitabil
producător de autobuze din lume și, în același timp, singurul producător de
autobuze care continuă să producă în Germania. În plus, Daimler Buses și-a
arătat valențele de lider al dezvoltării tehnologice din ultimii ani, cu precădere
prin modelul Mercedes-Benz Future Bus, primul autobuz urban autonom din
lume. Noul șef al diviziei Daimler Buses va fi Till Oberwörder. Acesta a
condus departamentul de marketing, vânzări și service al Mercedes-Benz
Trucks de la 1 iulie 2015, fiind responsabil de vânzări și service la nivel
mondial.

euro până în 2020 în implementarea
strategiei CASE, pentru a modela
viitorul mobilității. Oferim soluții care
permit pasagerilor să călătorească în
siguranță, în mod flexibil și fără emisii”,
a adăugat Hartmut Schick. CASE
reprezintă viitoarele domenii de conectivitate (Connected), de conducere
automată (Autonomous), utilizare flexibilă (Shared & Services) și unitate
electrică (Electric). Totuși, compania
a continuat și să își consolideze ideea
afacerilor de bază: ofensiva produselor cu noi modele. În plus față de concentrarea pe autobuzul viitorului, se
optimizează portofoliul tradițional de
produse și consolidând afacerea de
bază a grupului. În 2017, compania
și-a continuat ofensiva, cu hibridul
Mercedes-Benz Citaro. Un alt element
este și noua versiune a autocarului
de succes Mercedes-Benz Tourismo.
Noile sisteme, cum, cum ar fi Asistența
activă de frânare 4 (ABA4), cu recunoașterea pietonilor, cresc și mai mult
siguranța oferită de Tourismo. Consumul de combustibil este redus comparativ cu modelul anterior, grație
aerodinamicii optimizate și a caroseriei
îmbunătățite. Totuși, cel mai important
produs nou este adus sub brandul
Setra, acesta fiind noul model doubledecker, S531 DT. Mulțumită optimizării
aerodinamiciii, acesta consumă mai
puțin carburant decât predecesorul
său. De altfel, asemenea lui Tourismo,
și acest model dispune de un sistem
de frânare de urgență cu recunoaștere
a obstacolelor și a pietonilor, ca echipament standard. O premieră mondială pentru autobuze este disponibilă
opțional: Sideguard Assist, adică
sistemul de asistență pentru „unghiul
mort”. Acesta se bazează pe senzori
radar, ce monitorizează marcajul din
dreapta a benzii șoselei și oferă un
avertisment la viraje, atunci când pe
trasa calculată de sistem apar pietoni,
bicicliști sau alte obstacole.

EVENIMENT

echipat cu un set complet de baterii,
atinge o distanță (minimă) de 150 km
în timpul verii și 110 km pe timp de
iarnă și cu sistemele de încălzire pornite. Din aceste cifre rezultă că, pe
anumite rute, ar putea fi deja folosite
autobuzele electrice fără nici o încărcare intermediară. Temperatura optimă pentru baterii, atât ca performanță,
cât și ca economie a energiei, se
situează în jurul valorii de 25 de grade.
Autobuzul de 12 m este pus în mișcare cu ajutorul unei axe portante electrice și a unor baterii modulare. Axa
portantă a primit motoare electrice la
fiecare roată. Puterea maximă a
motoarelor electrice este de 2 x 125
kW, iar cuplul este de 2 x 485 Nm,
potrivit oficialilor Daimler. Această putere face ca autobuzul să nu aibă
niciun fel de problemă, demonstrându-

Alexandru STOIAN
Stuttgart, GERMANIA

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Noul MAN
Lion’s City

Lansarea noului model MAN Lion’s City a răspuns din plin
așteptărilor, atât din punct de vedere al eficienței în exploatare,
cât și al designului spectaculos.

A

tunci când este vorba despre
autobuze urbane, se pare că
această perioadă este una în
care marii constructori se „duelează”.
Noua generație Lion’s City a primit o
mulțime de inovații, fiind dezvoltată
de la zero. Modelul combină concentrarea asupra eficienței, confortului și
ergonomiei, cu un nou design. Noua
transmisie, bazată pe modulul opțional
MAN EfficientHybrid, suspensia independentă pentru puntea față, lumini
cu LED și un interior modular sunt
câteva dintre elementele propuse de
constructor pentru noul autobuz.
La exterior, autobuzul are o serie
de caracteristici atrăgătoare, incluzând
farurile cu LED, ce acționează ca lumini de zi, panoul negru MAN cu crom
precum și geamurile laterale mari. Nu
numai că acestea conferă o impresie
de dinamism, dar, fiind vorba de panouri segmentate, acestea contribuie
(și) la îmbunătățirea costurilor ciclului
de viață și facilitează accesul la diferite
componente.

Inovații

Noul autobuz este primul model
Lion’s City ce are suspensie independentă față și amortizoare cu PVC (Premium Confort Valve), cu un nou concept de gestionare a uleiului, scăzând
nivelul de zgomot și permițând o reglare optimă a șasiului, în ceea ce privește confortul și stabilitatea vehiculului. Ușile sunt cu 10 cm mai largi și
asigură o mișcare armonioasă și rapidă. Sunt disponibile uși pneumatice
orientate spre exterior și spre interior,
precum și uși cu acționare electrohidraulică. S-au folosit componente
ce fac să nu fie necesare operații de
lubrifiere și reglare în timpul funcționării. Tehnologia LED este prezentă,
în premieră, la farurile mașinii dar și
la stopuri, regăsindu-se în echiparea
standard. Acestea cresc siguranța și
reduc costurile de operare, iar durata
de viață este de până la 10.000 de ore
de funcționare. Interiorul folosește
aceeași iluminare cu LED, alb-cald,

precum și lumină ambientală colorată,
opțional.
Tot la interior, avem noul suport
pentru scaune, ce permite atașarea
acestora pe șine laterale, fapt ce creează mai mult spațiu și facilitează curățarea. Orice scaun poate fi montat ușor
și folosind adaptoare. Postul de conducere a „suferit”, și el, un upgrade,
comenzile fiind aranjate în trei zone,
în funcție de frecvența utilizării. Suportul pentru pahare și portul USB sunt
amplasate în panoul lateral și sunt
disponibile opțiuni suplimentare de stocare, cum ar fi un spațiu de depozitare
dedicat șoferului. Scaunul acestuia
poate fi reglat și pe orizontală, pentru
o poziție optimă de condus. Panoul de
instrumente se mișcă sincron cu volanul, atunci când se reglează poziționarea acestuia. Ecranul color încorporat, de înaltă rezoluție și cu diagonală
de 4 inch, asigură o vizibilitate maximă.
Alte plusuri în materie de siguranță
includ poziția ridicată a șoferului și ușa
acestuia cu deschidere frontală.
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Am precizat existența unui nou lanț
cinematic și a modulului MAN
EfficientHybrid, dar acestea nu „economisesc” singure, ci „sprijinite” de noul
motor D15. Acest motor respectă standardul de emisii Euro 6d, valabil de la
1 septembrie 2019. Ca inovație, se
utilizează numai tehnologia SCR, împreună cu sistemul de filtrare MAN CRT,
ceea ce înseamnă că recircularea gazelor de evacuare nu mai este necesară. Motorul are o capacitate de 9 litri și
oferă trei praguri de putere, de 280, 330
și 360 CP. Noul D15 poate fi suplimentat
cu modulul MAN EfficientHybrid, un
sistem care reduce semnificativ
consumul de combustibil și emisiile, cu
până la 16%. În plus, funcția standard
de pornire și oprire a MAN EfficientHybrid asigură opriri line la semafoare. În centrul sistemului, se află un
motor electric ce funcționează și ca generator – convertește energia mecanică
în energie electrică, în timpul frânării.
Energia recuperată este stocată într-un
modul, UltraCap, montat pe acoperișul
autovehiculului, care este mult mai ușor

Impresionantele blocuri optice
bazate pe tehnologia LED se
regăsesc, în standard, atât pe
modelul City cât și pe Coach

și mai compact, comparativ cu o baterie
de capacitate similară. Energia din
modul asigură faptul că alimentarea de
la bord este independentă de motorul
diesel, permițând, astfel, oprirea acestuia, în timpul staționării. Prin inversarea funcționării motorului electric, motorul MAN D15 poate fi repornit în
câteva momente.

Lion’s Coach –
liga mare

Noul MAN Lion’s Coach a fost
lansat la Busworld 2017, desfășurat la
Kortrijk, fiind înțesat, și el, de noutăți.
Bineînțeles, designul este unul complet
nou, iar constructorul a dorit să separe clar zonele funcționale (călători, șofer,
bagaje și motor) ale vehiculului. Asemenea lui Lion’s City, și acest model se
bucură de iluminare cu LED. La interior,
cu ajutorul acestei tehnologii, avem
suprafața podelei luminată în alb cald,
în timp ce noul concept de culoare și
ornamente utilizează tonuri ușoare și
proaspete. Pe lângă aspect, această
segmentare oferă beneficii în ceea ce
privește ușurința întreținerii și economie,
deoarece piesele deteriorate pot fi
schimbate rapid și fără costuri mari.

Materialele noi și procesele de fabricație
fac autobuzul mai robust și sporesc
ușurința în utilizare. Un nivel mai ridicat
de economie a fost obținut grație strategiei optimizate de deplasare și de
schimbare a vitezelor, împreună cu mai
multe sisteme de asistență și îmbunătățiri în întreținere. Trebuie să amintim
că aerodinamicitatea vehiculului a fost,
și ea, îmbunătățită cu 20%. Înălțimea
standard a autocarului este de 3.870
mm, acesta fiind disponibil, inițial, în trei
lungimi: 12.101 mm, 13.361 mm și
13.901 mm, cu două sau trei osii. La
sfârșitul anului 2017, a fost realizată și
o altă variantă, cu două punți, de 13 m
(13.091 mm); aceasta oferă 6 locuri în
plus față de versiunea de 12 m, făcând
acest vehicul o opțiune interesantă din
punct de vedere economic. În varianta
fără toaletă, autocarul are o capacitate
de maximum 53, 57, 59 sau 63 pasageri, iar compartimentele pentru bagaje
au un volum cuprins între 11,7 și 14,3
mc, în funcție de model.

EVENIMENT

Noua motorizare D15
și MAN
EfficientHybrid

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
Nürnberg, GERMANIA

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Postul de conducere a fost optimizat pentru a
crește ergonomia și nivelul de confort al șoferului.
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EVENIMENT

Cento Group a
inaugurat o fabrică nouă
5 milioane euro. 4.000 mp. O facilitate de producție
proiectată să atingă, la capacitate maximă, 1.000 de unități
într-un an.

9 martie. 150 de invitați din Israel, Germania, Grecia, Spania,
Italia, Franța, Austria, Turcia, Polonia, Slovacia și România.
... toate având un singur autor…

C

ento Group a inaugurat, la
începutul lunii martie, la
Zalău, o facilitate nouă de
producție, în care a investit peste 5 milioane euro. Facilitatea are peste
4.000 mp, fiind proiectată astfel încât
să poată atinge 1.000 de unități pe
an, în funcție de complexitatea modelului constructiv care se vor afla în
lucru. Pentru 2018, managementul
Cento Group estimează că vor fi construite peste 500 de mașini. Bineînțeles, cu condiția să se dispună de vanurile necesare.

100 de angajați
implicați direct în
producție

Dacă, în momentul în care Cento
Group a mutat producția în noua locație din Zalău, erau angajate 35 de
persoane, care lucrau pe linia de producție a microbuzelor, în acest moment colectivul a crescut la 60 de salariați, pentru ca, în momentul în care
se va ajunge la maturitate, numărul
celor implicați direct în construcția de
autovehicule să ajungă la 100.
„Am decis să investim în construcția unei facilități moderne de producție
la sfârșitul anului 2016, în contextul
creșterii cererii pentru produsele noastre atât pe piața internă, cât, mai ales,
pe cea externă. Capacitatea de producție era mult depășită, în acel
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moment, iar termenele de livrare ale
microbuzelor construite de noi ajunseseră să se tripleze”, a explicat
Adrian Făgărași, manager general
Cento Group.
Construcția noii facilități de producție a fost demarată la finele lunii
aprilie 2017, pentru ca lucrările să fie
finalizate la începutul lunii ianuarie a
acestui an, iar, în februarie, să înceapă
producția primelor mașini.
„Încă de la înființare, am acordat o
atenție deosebită calității și perfecționării. Acesta este, în opinia mea, elementul esențial căruia i se datorează,
în cele din urmă, succesul pe care îl
avem”, a apreciat Adrian Făgărași.

217 microbuze livrate
în 2017... în special
la export

Cento Group a construit, în 2017,
un număr de 217 mașini, cele mai solicitate configurații fiind 19+1+1 locuri
și 22+1+1 locuri, în varianta de echipare medie. „Fiecare țară în care exportăm are, însă, cerințe proprii, iar
dotările solicitate diferă, uneori foarte
mult, în funcție de zona geografică”,
a precizat managerul general al
grupului, menționând că producția
merge în proporție de 75% la export,
numai un procent de 25% vizând piața
internă. „Preocuparea noastră prioritară este asigurarea serviciilor after

Un scurt istoric...

În noiembrie 2012, managementul
Cento Group decide să încerce
construirea de microbuze pentru
nevoile Cento Trans, compania de
transport a grupului. Calitatea
produselor și a lucrărilor efectuate
au constituit un principiu de bază,
încă de la început. În scurt timp,
conducerea grupului a constatat
ca există un interes deosebit
pentru microbuzele care se
fabricau.
Surprinzător, prima cerere venind
tocmai din Germania!

sales. De aceea, în fiecare țară unde
exportăm, avem parteneri care ne reprezintă și care se ocupă îndeaproape
de toate nevoile pe care le au clienții
finali”, a mai subliniat Adrian Făgărași.
Microbuzele produse de Cento Group
ajung în 90% dintre țările europene.
Punctual, însă, cele mai mari volume
de vânzări se realizează în Germania,
Israel și Spania. „Avem, însă, mari
așteptări de la piețele din Italia sau
Franța, în cazul cărora am încheiat,
la finele lui 2017, noi parteneriate solide, cu companii de prestigiu în acest
domeniu”, a concluzionat managerul
general Cento Group.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Un proiect
cu rafinament

CONCURS

DRIMO INTER TRANS

Mai exact, este vorba despre un grup de trei firme – Drimo Inter
Trans, G & S Tours și Nic & Gil Impex, cu un parc însumat ce
depășește 160 de autovehicule.

D

ezvoltarea s-a realizat, inițial,
pe curse limitrofe București –
Ilfov, iar, ulterior, au fost operate și curse interjudețene și județene. Majoritatea transportului a rămas concentrat pe București – Ilfov, însă celelalte
segmente câștigă tot mai mult teren –
transportul ocazional (turistic), cel de
convenție și cel urban. De altfel, acestea
sunt zonele unde compania a realizat
cele mai importante investiții, în ultimii ani.
„Cursele ocazionale s-au dezvoltat, compania dispunând, în acest
scop, de 30 de autocare. De asemenea, am achiziționat autobuze urbane,
pentru proiectele recente. Practic,
parcul nou este legat de contractele
noi – turism, transport local și transport
de convenție. Urmează să înlocuim și
parcul aferent transportului regulat.
Deja am comandat câteva unități și,
începând cu acest an, vom reînnoi,
eșalonat, parcul, indiferent de evoluția
legislației”, a arătat Gabriel Oțet, director general Drimo Inter Trans.

Proiectul Otopeni

Câștigarea licitației pentru transportul public local din orașul Otopeni
a însemnat, pentru Drimo Inter Trans,
intrarea într-o nouă etapă, caracterizată de un ridicat grad de rafinament.
Compania nu este la primul proiect
de transport local, câștigând, anterior,
și transportul din Balotești, însă, în

Gabriel Oțet, director general Drimo Inter Trans:

„La ora actuală, transportul local asigură cea mai bună performanță și o
bună stabilitate financiară. De asemenea, transportul turistic aduce satisfacții
și vom continua să investim în acest segment.”

Otopeni, au fost dezvoltate și implementate inovații în premieră pentru
țara noastră.
Până și modelul de autobuz utilizat
reprezintă o noutate, fiind conceput
special pentru a corespunde cerințelor
acestui proiect. Proiectarea și realizarea autovehiculelor au fost efectuate
de către un carosier român.
Flota de autobuze este 100% monitorizată GPS, iar dispecerii sunt
pregătiți să intervină în orice moment
– de exemplu, dacă sunt lucrări pe o
anumită stradă, ruta este modificată,
pentru a menține frecvența mașinilor.
„Proiectul Otopeni a venit ca o provocare deosebită, în special în ceea

ce privește taxarea electronică – portofelul electronic, cu încărcare electronică... Și am încercat să realizăm
acest proiect cu costuri cât mai reduse”, a arătat directorul general Drimo
Inter Trans.
Eliberarea cardurilor pentru călători și încărcarea acestora la automate
speciale, abonamente, acordarea de
subvenții pentru anumite categorii de
călători, validatoare în mașini... proiectul este unul complex, care trebuia,
însă, să se încadreze într-un buget
nu foarte generos. Astfel, s-a colaborat
cu o altă firmă românească, aceasta
dezvoltând, de asemenea, special
pentru acest proiect, atât partea de
hard, cât și cea de soft.
Dezvoltarea acestui proiect demonstrează, totodată, că tehnologiile
moderne pot fi implementate cu succes și la nivel mic, aducând beneficii
atât pentru călători, cât și pentru
operatorul de transport.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

„Pentru noi, fiecare nou proiect
reprezintă o provocare – vrem să
vedem dacă putem să facem față.
Milităria, ordinea, supravegherea
sunt principalele noastre atuuri și,
în primul rând, ne bazăm pe
oameni bine pregătiți.”
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Drepturile de autor
LILIAN EXPRESS

„A

semenea multor alte companii, am fost dați în judecată de către UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din
România). În primul rând, trebuie să
recunoaștem că acționarea în judecată
a fost justificată, în sensul în care Lilian
Express ar fi trebuit să transmită
anumite informații. Acest mecanism a
funcționat o perioadă (2006 – 2009),
timp în care s-au plătit sumele aferente
drepturilor de autor, fără a exista, însă,
niciun mecanism de verificare din
partea UPFR”, a arătat Dragoș Suciu,
avocat Lilian Express.
După 2009, nu s-a mai plătit, aspect care a dus la reacția UPFR.
La fond, procesul a fost pierdut de
către Lilian Express, suma fiind una
extrem de mare, peste 100.000 lei.
„S-a ajuns aici și în urma unor
cereri mult exagerate. Discutăm de
sume percepute începând cu anul
2000, acțiunea fiind inițiată în 2012,
de către UPFR. În prima instanță, am
pierdut și am inițiat calea de atac. Am
reușit, în primă fază, scoaterea sumelor prescrise, aferente perioadei
2000 – 2007. Totuși, suma rămasă
era, în continuare, foarte mare, aproximativ 70.000 lei”, a explicat avocatul
Lilian Express.
Ca urmare a declarării ultimei căi
de atac, a recursului, Înalta Curte de
Casație și Justiție a decis admiterea
recursului și trimiterea dosarului spre
rejudecare în fază de apel.
„Astfel, se pot relua discuțiile cu
privire la întreg probatoriul administrat
în cauză și repunerea pe tapet a întregii situații avută în vedere atât de
UPFR, în momentul în care ne-a dat
în judecată, cât și de către instanțele
de judecată, la momentul la care s-au
pronunțat. Din punctul nostru de vedere, este o victorie, pentru că experiența judiciară arată că UPFR avea

Dragoș Suciu, avocat Lilian Express: „UPFR trebuie să demonstreze câte luni a
funcționat fiecare autocar. Legea le oferă posibilitatea de a avea mecanisme de
control, însă, pentru nicio perioadă de când există Lilian Express, nu a venit
cineva să se intereseze asupra sumelor pe care firma ar trebui să le plătească.”

un fel de abonament la astfel de procese, pe care le promova și le și câștiga cu o rată extrem de ridicată”, a
explicat Dragoș Suciu.

Minim 20 de zile /
lună

Succesul Lilian Express are la bază
o prevedere legală valabilă în perioada
pentru care sunt solicitate sumele.
„Una dintre prevederile legale,
care, din punctul meu de vedere, nu
a fost suficient fructificată, în alte dosare similare, de către operatorii de
transport, se referă la faptul că, dacă
un autocar circulă mai mult de 20 de
zile într-o lună, firma trebuie să plătească sumele aferente drepturilor de
autor. Dacă se situează sub 20 de zile
pe lună, nu datorează respectiva sumă”, a subliniat Dragoș Suciu.
Practic, compania a dovedit faptul
că, în perioadă analizată, au existat
autocare care, în anumite luni, nu au
fost utilizate 20 de zile, aspect care a
dus la reluarea procesului.
UPFR trebuia să se raporteze la
acest criteriu și instanța trebuia să țină
cont de el.
„Nu negăm faptul că Lilian Express
trebuie să plătească niște sume, însă
cuantumul acestora se va diminua
semnificativ. Lucrurile nu pot fi tratate
cu superficialitate, iar instanța, cu ajutorul unui expert, va trebui să realizeze
o evaluare preciză a sumelor datorate.
Calculul simplist – număr de autocare
x număr luni x suma aferentă – nu reprezintă, în mod evident, varianta corectă. Aceasta este cea mai la înde-

CONCURS

Lilian Express nu este la prima participare în cadrul concursului
RPTCY și, astfel, în locul unei prezentări „clasice”, am decis să
împărtășim experiența companiei în legătură cu un subiect care
afectează un număr mare de companii de transport – remunerațiile
aferente drepturilor de autor.

mână și mai superficială abordare pe
care poate să o dea un expert”, a declarat Dragoș Suciu.
La ora actuală, un expert va trebui
să analizeze activitatea fiecărei mașini, pe perioada avută în vedere. Expertiza va trebui să se refacă pe baza
înmatriculării, licențierii și pe baza
înscrierii la organul fiscal.
„Sunt situații în care transportatorul
trebuie să înmatriculeze o mașină, să
o declare la organul fiscal și, apoi, să
decidă, în funcție de nevoile sale, dacă
licențiază sau nu autovehiculul. Mai
mult, licențierea autocarului nu înseamnă, obligatoriu, utilizarea acestuia. Autocarele nu sunt utilizate
non-stop și, evident, sunt numeroase
luni în care nu se ating cele 20 de
zile”, a completat Dragoș Suciu.
Din păcate, această prevedere legală nu se mai regăsește în ultimele
decizii ale ORDA (Oficiul Român al
Drepturilor de Autor), însă produce
efecte pentru perioada în care a fost
în vigoare.
„Din 2017, nu mai regăsim această
decizie și, astfel, ajungem în situația
de a plăti pentru toate autocarele deținute, indiferent dacă sunt sau nu utilizate. Acest aspect îngreunează în plus
activitatea de transport, descurajând,
în primul rând, investitorii care ar dori
să deschidă o firmă nouă de transport”, a precizat Dragoș Suciu.
O problemă foarte mare este și lipsa
facilităților în legătură cu plata sumelor
datorate. Practic, o dată pierdut procesul, firmele de transport trebuie să plătească dintr-o dată o sumă, în general
foarte mare. În unele cazuri, poate fi
pusă în pericol însăși existența firmei.
Nu există niciun fel de deschidere, pentru a da posibilitatea transportatorului
de a recunoaște sumele datorate și a
regla situația într-un mod sustenabil.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CONCURS

NEAGTOVO PROD

O companie bine
integrată în societate

Pentru Gheorghe Neagra, directorul general al Neagtovo Prod, atenția la
detalii, atât la nivel legislativ, cât și din punctul de vedere al organizării, a
reprezentat un pilon solid pentru dezvoltarea unei companii, care a știut să se
adapteze la evoluția unei piețe atât de capricioase precum transportul
național de călători prin curse regulate.

N

eagtovo Prod a fost înființată
în 1995. „O dată cu marea privatizare, unitatea de transporturi călători Craiova (unde lucram) a dat
autovehiculele în locație către conducătorii auto care o doreau. Așa am
pornit și eu, cu un autobuz articulat.
Realizam 3 curse pe zi pe fostul traseu,
unde lucrasem timp de 22 de ani, ca
șofer”, ne-a povestit Gheorghe Neagra.
În decembrie 2002, în parcul
Neagtovo Prod a fost achiziționat un
microbuz și Gheorghe Neagra a început să opereze, împreună cu alți doi
colegi, curse cu frecvență orară. „Călătorii au fost încântați de noul serviciu,
mai ales că am creat posibilitatea de
a-i duce până în centrul orașului.” În
acest context, societatea consemna,
în ianuarie 2003, peste 400 de abonamente, a căror valoare depășea 170
milioane lei. În 2004, linia era deservită
de 15 microbuze aparținând Neagtovo
Prod, pentru ca, în 2005, la cererea
consiliului județean, linia să fie extinsă
cu încă 25 km. „În același an, am mai
preluat o linie, în zona de Nord a
județului, la 17 km, inițial utilizând microbuze, pentru ca, în 2007, să optăm
pentru autobuze”, a mai adăugat
directorul companiei.

Case de marcat și
camere

Astăzi, firma deține 35 de autovehicule (29 autobuze și 6 microbuze),
fiind specializată pe transportul regulat
județean. Din 2013, s-au montat case
de marcat fiscale și camere de luat
vederi pe toate mașinile, astfel încât
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Cifre relevante:

51 de angajați
2 milioane euro cifră de afaceri
100.000 euro profit

25%, iar, în opinia lui Gheorghe
Neagra, aceasta a fost cea mai eficientă metodă de combatere a pirateriei.
Gheorghe Neagra, director general
Neagtovo Prod: „Fără a cunoaște
legile în amănunt, nu poți fi un om
de afaceri bun.”

poate fi urmărită, direct din dispecerat,
activitatea desfășurată la nivelul fiecărui autovehicul. „Trecerea la casele
de marcat fiscale a avut un impact
fantastic, din punct de vedere al corectitudinii conducătorilor auto”, a opinat
directorul societății.
Neagtovo Prod deține propria
stație de alimentare cu carburant,
toate mașinile având montate sigilii
pe rezervoare, precum și pe toate
căile pe unde s-ar putea extrage motorină. Service-ul propriu și linia de
ITP, autogara proprie reprezintă, de
asemenea, elemente importante pentru reducerea costurilor.

Clientul în centru

„Profesionalismul, experiența acumulată m-au ajutat să dezvolt corect
afacerea”, a apreciat Gheorghe
Neagra, subliniind că a pus întotdeauna
călătorii în prim plan. „Am avut perioade în care transportam 2.000 de călători zilnic și nu îmi amintesc să fi avut
vreo reclamație. Iar, pentru a-i fideliza,
am introdus o serie de facilități, un
exemplu fiind sistemul de abonamente,
ce asigură o reducere cu 40% a costului călătoriilor, față de tariful biletelor”,
a subliniat directorul general Neagtovo
Prod. De menționat că 99% din biletele
comercializate cu 2 călătorii / zi beneficiază de aceste reduceri, de până la

Un luptător pentru
interesele breslei

Pentru Gheorghe Neagra, dezvoltarea afacerii s-a făcut în paralel cu
implicarea în susținerea intereselor
breslei. „După Revoluție, am devenit
liderul sindicatului șoferilor în întreprinderea unde lucram, iar, la 1 decembrie
1993, am devenit liderul de filială al
șoferilor pe Dolj, pentru ca, din 1994,
să fiu vicepreședintele sindicatului
șoferilor din România. Am văzut, în
toți acești ani, faptul că proprietatea
privată este o necesitate, iar desființarea întreprinderilor și, implicit, scăderea importanței sindicatelor m-au
obligat să deschid propria afacere. În
2000, am pus bazele unei Asociații, al
cărei președinte sunt și astăzi și,
împreună cu ceilalți colegi, ne-am construit propria autogară cu licență pe
asociație, autogară care funcționează
și în prezent”, a arătat directorul general Neagtovo Prod.. De menționat că
Asociația Cărăușilor și Operatorilor de
Transport Particulari din Dolj funcționează și astăzi, fiind afiliată la COTAR.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Tradiție și inovație
ORADEA TRANSPORT LOCAL

A

stăzi, OTL, societatea de
transport public local a municipiului Oradea, pune accentul
pe inovație, operând un parc de 80 de
autobuze, 67 de tramvaie, 2 microbuze
și un autocar. „Pentru că transportul de
persoane este caracterizat prin a fi ori
o activitate comercială, ori una socială,
OTL este în situația de a fi obligată să
găsească soluții pentru ambele cazuri,
în activitatea sa zilnică. Modul de organizare al exploatării și mentenanței
poate avea laturi inovative și de creare
de valoare adăugată. Tehnologiile aplicate sunt de real folos, aspectele de
eficientizare energetică globală și locală a transportului devenind, pentru
noi, o preocupare constantă”, a explicat ing. Viorel – Mircea Pop, director
general OTL. În opinia sa, mentenanța
preventivă (bazată pe verificarea parametrilor), coroborată cu mentenanța
axată pe prescrieri rigide, poate influența costurile totale de funcționare
și, implicit, rentabilitatea serviciului. Iar
aplicarea unei strategii mixte s-a dovedit eficientă, în cadrul companiei.
Îmbunătățirea organizării exploatării prin creșterea eficienței (timpi
morți minimali, consumuri de energie
optimizate), aplicarea de tehnologii
avansate pentru urmărirea parametrilor de funcționare (monitorizări on și
off-line) sunt realizări ale societății, din
ultimii ani.

2017

2017 a fost un an plin pentru OTL.
În ianuarie, au fost achiziționate
14 autobuze second-hand din Olanda,
în valoare de 979.213 lei.
A fost modernizat un cuplu de
tramvai TATRA (T4D+B4D), OTL cheltuind, pentru acest proiect, puțin sub

35.000 euro, pentru ca, în decembrie,
să fie cumpărate 10 tramvaie modernizate TATRA KT4D, de la Berlin.
Tot în luna decembrie, s-au finalizat lucrările la cea de-a treia autogară
OTL (Ștefan cel Mare – Gara Centrală). Valoarea investiției este de aproximativ 1 milion lei, clădirea având aproximativ 117 mp și incluzând un spațiu
de așteptare cu 23 de scaune și dulap
pentru depozitarea bagajelor, un punct
de vânzare de bilete, toalete moderne
pentru femei, bărbați și persoane cu
dizabilități și un spațiu destinat închirierii, pentru activități comerciale. De
asemenea, a fost montat un monitor,
pe care rulează orele de plecare /
sosire a mijloacelor de transport, pentru fiecare traseu în parte.
Mijloacele de transport care vor
accesa autogara vor fi monitorizate
printr-un sistem modern de acces, cu
bariere.

2018

Și pentru 2018, sunt prevăzute
proiecte importante.
Va fi abordată, pe de o parte, extinderea cu 7 km a căii de rulare a
tramvaielor. Proiectul face parte din
pachetul de proiecte care urmează să
fie finalizate din fonduri europene, în
această nouă sesiune de finanțare.
„Estimăm că lucrările vor fi începute
în toamna acestui an. Valoarea totală
a investiției va fi de aproximativ 53 de
milioane lei (inclusiv TVA), iar durata
de realizarea a lucrărilor se va întinde
pe 30 de luni. Proiectul urmărește o
mobilitate urbană durabilă, iar efectele
implementării lui se vor reflecta în
limitarea creșterii emisiilor de gaze cu
efect de seră”, a precizat directorul
general OTL.

ing. Viorel
– Mircea
Pop,
director
general
OTL

CONCURS

Transportul public din Oradea are o istorie de 112 ani, primele
tramvaie electrice circulând în oraș începând cu luna aprilie a
anului 1906.

În același timp, compania își propune să achiziționeze 20 de tramvaie
noi, cu podea coborâtă 100%, proiectul având un buget de 148,9 milioane
lei (fără TVA), urmând să fie, de asemenea, depus spre finanțare prin fonduri europene. Tramvaiele vor avea
o capacitate minimă de 168 pasageri,
dintre care minimum 40 pe scaune.
De menționat că OTL, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TRANSREGIO și Compania
de Transport Public Local din Debrecen
(DKV), a depus, la sfârșitul lunii ianuarie,
în cadrul celui de-al treilea Apel Deschis
de Proiecte din Programul Operațional
de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020, cererea de
finanțare pentru proiectul „Îmbunătățirea
serviciului de transport public la nivelul
polilor urbani Oradea și Debrecen”.
Bugetul total estimat al acestuia este de
2,9 milioane euro, din care finanțarea
nerambursabilă solicitată se ridică la
suma de 2,49 milioane euro, cofinanțarea națională, la aproximativ 334 de
mii de euro, iar contribuția proprie a
celor trei parteneri, la puțin peste
100.000 euro.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Responsabilitate
și muncă

CONCURS

RVG SPEED

Compania RVG Speed mizează, tot mai mult, pe turism,
configurându-și parcul de autocare pentru a asigura pasagerilor un
nivel deosebit de confort.

C

ompania a apărut în 1996,
operând, inițial, pe curse județene și interjudețene, având
ca bază de plecare municipiul
Botoșani. Ulterior, cursele ocazionale,
naționale și internaționale, au câștigat
tot mai mult teren.
Practic, transportul turistic a devenit, în ultimii ani, principalul vector de
dezvoltare pentru RVG Speed.
„Colaborăm cu numeroase agenții
de turism externe, iar, de curând,
ne-am axat și pe transportul regulat
special, la nivelul județului Botoșani.
Avem contract cu principalii producători de confecții din județ. La ora actuală, transportul de convenție înseamnă 60% din activitatea companiei”, a
precizat Radu Grigoraș, director general RVG Speed.
Compania dispune de un parc important, de peste 100 de mașini, microbuze și autocare.
O atenție specială a fost acordată
stabilității financiare, compania având,
la ora actuală, parcul achitat aproape
integral – doar 10 mașini mai sunt în
leasing.
„Creșterea afacerii s-a realizat cu
multă responsabilitate și multă muncă.
Ne-am concentrat mult pe șoferi, discutând cu ei, școlarizându-i și pregătindu-i pentru a face față diferitelor
situații care pot apărea”, a explicat
Radu Grigoraș.
Realizarea propriului service, modern și bine echipat, contribuie semnificativ la menținerea unui nivel redus
al costurilor.

Radu Grigoraș, director general RVG Speed:

„Dacă se decide liberalizarea, ne vom adapta fără nicio problemă la noile
realități. În cazul liberalizării, o bună dezvoltare va fi, în mare măsură,
influențată de modul în care operatorii de transport se vor concura. O
concurență prea agresivă ar putea pune în pericol evoluția tuturor firmelor.
Va trebui să găsim modalități pentru a păstra o interacțiune constructivă,
lucru care cred că se va întâmpla la nivelul județului Botoșani. Oricum, noi
suntem pregătiți pentru orice.”

Investiții
în funcție
de legislație

La ora actuală, RVG Speed acoperă majoritatea segmentelor de
transport călători, iar concentrarea pe
o anumită zonă va fi influențată de
evoluția legislativă.
„Investițiile viitoare sunt influențate
de deciziile ce vor fi luate pe plan
legislativ. În funcție de acestea, ne
vom concentra pe turism sau transport
regulat. Anul acesta este, pentru noi,
unul de ezitare și așteptare. Din punct
de vedere al mașinilor, ne vom concentra pe microbuze și autocare con-

figurate pentru turism, considerând că
doar acești călători apreciază cu adevărat calitatea serviciilor oferite”, a
arătat directorul general RVG Speed.
La ora actuală, o configurație
preferată de companie, pentru autocar
sau microbuz, presupune scaune confortabile, cu spațiu generos pentru
picioare, prize 220 V și USB la fiecare
scaun, monitoare separate pentru fiecare scaun, pentru filme și muzică,
antenă satelit (180 de posturi internaționale), existând, în acest sens, un
abonament la un furnizor de servicii
TV.
Managementul companiei privește
cu mult optimism viitorul.
„Avem o echipă tânără și entuziastă și nu avem motive să ne plângem. Știm foarte bine ce vrem să facem. Ne place să facem transport și,
indiferent de schimbările care vor surveni pe piață, știm că ne vom descurca, ne vom plia pe respectivele condiții. Nu ne temem nici măcar de marii
transportatori din străinătate, care ar
putea să intre în România”, a declarat
directorul general al companiei.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Principii corecte
TARSINCOM

D

ispariția industriei locale, la
finalul anilor ’90, a determinat
un număr mare de persoane
să plece în străinătate, iar Tarsincom
s-a dezvoltat, fiind aproape de comunitate.
„Dezvoltarea noastră poate părea
ciudată – suntem o firmă mică, însă
avem trasee peste tot în Europa. Este
greu de menținut o bună organizare,
însă acestea au fost cerințele comunității”, a explicat Corneliu Lucescu,
administrator Tarsincom.
A început în Rădăuți, însă, astăzi,
compania are prezență națională, cu
32 de agenții proprii, la care se adaugă
și alți colaboratori.
Pe măsură de flota a crescut, s-a
impus și realizarea unui service.
„Un autocar, când se întoarce din
cursă, trebuie să îl poți avea cât mai
repede gata pentru o nouă plecare, în
siguranță. Discutăm de mulți kilometri,
în jur de 250.000 pe an și este greu,
dacă nu imposibil, să faci față, fără a
avea un service foarte bine pus la
punct. Iar lipsa unui service potrivit în
Rădăuți ne-a determinat să realizăm
propria investiție în acest sens”, a
arătat Corneliu Lucescu.
Astfel, la ora actuală, service-ul a
devenit, la rândul său, un centru de
profit, fiind deschis și către alți operatori de transport.
Serviciul de coletărie, autogări în Rădăuți și în orașe importante din Europa,
precum și un serviciu de transfer
reprezintă elementele firești dezvoltate
de Tarsincom, pentru a asigura o experiență cât mai bună pentru călători.
„Avem mașini de transfer, atât în
România, cât și în numeroase orașe

europene, pentru a ajuta călătorii să
fie preluați la plecare, respectiv să
ajungă cât mai aproape de locul dorit,
la destinație. De asemenea, acest
sistem funcționează și pentru colete
(luăm de acasă – livrăm acasă)”, a
precizat administratorul Tarsincom.

Trei principii de bază

Clientul are întotdeauna dreptate,
chiar și atunci când nu are.
„Orice greșeală pe care am făcut-o
a fost despăgubită rapid, inclusiv
financiar. Îți dorești ca fiecare client
să te vorbească de bine și, pentru
asta, trebuie să fii pregătit să reacționezi rapid la orice problemă. Am căutat, permanent, să transformăm o
eventuală nemulțumire a unui călător
într-o șansă de fidelizare – reduceri la
bilete, colete transportate gratuit... sunt
exemple de măsuri la care am apelat
în acest scop”, a explicat Corneliu
Lucescu.
Omul sfințește locul – fără o resursă umană bine pregătită, nu poți
menține un serviciu de calitate.
„Tarsincom este o firmă de familie
și, așa cum este firesc într-o familie,
nu ezităm să ne ajutăm angajații, în
orice problemă de care s-ar putea lovi.
Astfel, foarte puțini angajați pleacă de
„Concurența exercitată de o
eventuală venire a firmelor mari,
străine, trebuie avută în vedere. Pe
de altă parte, nu ne temem, pentru
că ne bazăm pe experiența
acumulată și pe relația strânsă,
dezvoltată, în timp, cu pasagerii
noștri.”

Corneliu Lucescu, administrator
Tarsincom: „Pe plan național,
așteptăm, cât mai urgent, o decizie
a Ministerului Transporturilor
privind programul interjudețean.
La fel și în cazul transportului
județean, așteptăm decizia
MDRAP. Societatea noastră este
pregătită pentru orice variantă pe
care o vor alege cele două
ministere. Cu cât mai urgent, cu
atât mai bine!”

CONCURS

Specializată pe transportul internațional regulat, compania
Tarsincom s-a dezvoltat răspunzând rapid și corect solicitărilor
venite din partea călătorilor.

la Tarsincom”, a completat administratorul companiei.
Muncă multă și perseverență foarte multă.
În interiorul companiei, se pune
accent pe crearea și menținerea unei
atmosfere plăcute de lucru, în care
toată echipa să se simtă bine.

Turism în țară și în
Europa

Pentru viitor, compania țintește
dezvoltarea segmentului turistic.
„Avem, deja, mai multe contracte
încheiate pentru acest an și vom
investi, în continuare, în autocare noi.
De asemenea, am participat la câteva
târguri și am început să colaborăm și
cu agenții străine, pentru curse efectuate în UE. Am început în 2017 și
rezultatele sunt bune. Pentru acest tip
de transport, sunt necesare autocare
noi, moderne, însă cel mai important
factor este șoferul”, a explicat Corneliu
Lucescu.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

ADITPBI
„înghite” AMTB

Autoritatea Metropolitană de Transport București (AMTB) va fi
desființată, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență (OUG),
elaborat de Ministerul Transporturilor și lansat în dezbatere
publică.

A

stfel, această instituție publică
cu personalitate juridică, înființată în subordinea MT prin
OG nr. 21/2011, în baza unui memorandum tehnic de înțelegere dintre
România și Fondul Monetar Internațional, va dispărea, după șapte ani în
care a avut mai mulți directori, dar nu
a prea funcționat. Derularea activităților desfășurate de către AMTB se va
realiza, în continuare, pentru transportul public rutier de călători, de către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București
– Ilfov (ADITPBI). De asemenea, drepturile și obligațiile ce revin AMTB prin
proiectele europene în derulare, precum și personalul, vor fi preluate de
ADITPBI, prevede proiectul OUG.
Patrimoniul AMTB constituit din
bunuri proprietate privată a Statului
va trece la Ministerul Transporturilor,
iar sumele colectate de aceasta în
conturi de disponibil vor intra la bugetul de Stat.
„În perioada 2011-2017, AMTB a
monitorizat derularea Programului de
transport rutier desfășurat între București și Ilfov, program preluat de la CJ
Ilfov, și l-a prelungit succesiv, prin acte
normative anuale, pentru buna desfășurare a transportului în zona menționată, până la definitivarea procedurilor
litigioase aferente noii proceduri de
atribuire a traseelor pentru zona București – Ilfov”, precizează reprezentanții
MT. Însă „legislația de înființare a
AMTB este nearmonizată cu legislația
europeană și națională în vigoare”, se
arată în Nota de fundamentare a proiectului. Conform prevederilor Legii nr.
92/2007, reactualizată, privind servi-

ciile de transport public local, „consiliile
județene sunt obligate să înființeze
autorități județene de transport prin
care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii
regulate, desfășurat între localitățile
județului, inclusiv în cazul în care
acestea au înființat o asociație de dezvoltare comunitară, precum și să înființeze societăți de transport public
județean de persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu
există”.
În luna martie 2017, a fost aprobat,
de către toate cele 42 de autorități
locale din regiunea București – Ilfov,
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD) 2016-2030. Acest document
strategic cuprinde măsuri de reformă
instituțională, cât și un pachet de programe și proiecte cu un buget total de
7 miliarde euro. În noiembrie același
an, a fost înființată Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară pentru
Transport Public București – Ilfov, care

va asigura implementarea PMUD. În
11 decembrie 2017, Primăria Municipiului București (PMB) și Consiliul
Județean (CJ) Ilfov au solicitat Guvernului „urgentarea procesului de desființare a AMTB”. „Demersul a avut în
vedere și faptul că, potrivit legislației
europene și naționale în vigoare, aplicabile în materia serviciilor publice de
transport, autoritățile administrației publice locale au competență în tot ceea
ce privește înființarea, organizarea,
coordonarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciilor publice locale
sau regionale, printre care se regăsește și transportul public”, precizează
inițiatorii proiectului OUG.
Simultan cu inițiativele PMB și CJ
Ilfov de preluare a activității de transport public local, au avut loc întâlniri,
la sediul Ministerului Dezvoltării
Regionale Administrației Publice și
Fondurilor Europene, unde s-au
discutat proiecte de acte normative în
acest sens, cu măsuri de reformare a
cadrului existent, inclusiv propuneri
de desființare / restructurare a AMTB.
Apoi Guvernul a aprobat, în 20 decembrie 2017, Memorandum-ul „Măsuri propuse pentru desființarea AMTB
din cadrul Ministerului Transporturilor,
cu preluarea corespunzătoare a activităților derulate de aceasta de către
ADITPBI”.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

foto: Jean-Mihai PÂLȘU
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INEDIT

Poiana Brașov

72

În fiecare an, a devenit, deja, o tradiție să ne dăm întâlnire cu
transportatorii de pasageri, în luna martie, și cu cei de marfă, în
luna mai, la Poiana Brașov. Dar niciodată până acum nu ne-am luat
răgazul de a descoperi mai multe detalii despre această foarte
populară stațiune.

A

semănătoare în privința condițiilor naturale cu alte stațiuni
turistice montane, ca Chamonix, Zakopane sau Cortina D'Ampezzo, Poiana a fost, încă din vechi timpuri, cunoscută întâi pentru creșterea
animalelor, iar, mai târziu, ca destinație
de drumeție și pentru practicarea sporturilor de iarnă.
Prima mențiune documentară a
acestui loc datează din 1427, în contextul activităților de oierit ce aveau
loc în zonă. Schiorii au urcat Postăvarul încă din 1895, iar, în 1906, în Poiană, a avut loc primul concurs de schi.
Până în preajma lui 1950, stațiunea
s-a menținut în limitele dotărilor naturale. Doar câteva vilișoare sau cabane
puteau fi zărite, ici-colo. În 1951, la
Poiana Brașov, au loc Jocurile Mondiale Universitare de iarnă. Cu această
ocazie, se dă în folosință un modern
hotel al sporturilor și primul teleferic
– Poiana-Postăvarul – pe o lungime
de 2.150 m. Urmează, apoi, alte și

alte amenajări și dotări, care au adus
Poiana la înfățișarea pe care o cunoaștem astăzi.

Hai la schi!

Stațiunea se află la poalele
Postăvarului, la o altitudine de 1.030

m, iar cel mai înalt vârf de munte la
altitu di nea de 1.799 m. Aici, tem peratura medie este, vara, de 20ºC
și iarna de -3ºC. Zăpada există începând cu jumătatea lunii decembrie
și până la sfârșitul lui martie; grosimea stratului de zăpadă este, în
medie, 50-60 cm.

.................................................................................................................................................. martie 2017

Oferta specifică sezonului cald

Oferta specifică
sezonului rece

- Practicarea schiului alpin și de
fond, pe pârtiile cu diferite grade de
dificultate, fiind asigurat transportul
cu mijloace de transport pe cablu.
- Practicarea săniușului pe pârtiile
special amenajate.
- Practicarea patinajului pe
patinoarul artificial.
- Plimbări cu sănii trase de cai.
- Lecții de schi cu instructori de
specialitate, în cadrul școlii de schi,
specializată mai ales în schi alpin,
cât și schi fond, atât pentru
începători, cât și pentru avansați.
- Centre pentru închirierea
materialelor sportive.

Astfel, datorită altitudinii (și, în
prezent, instalațiilor de zăpadă), uneori
chiar și în luna martie se mai poate
schia la Poiană. Stațiunea dispune de

12 pârtii de schi cu grade diferite de
dificultate (Bradul – 458 m, Kanzel –
350 m, Sulinar – 2.441 m, Ruia –
540 m, Subteleferic 1 – 495 m, Subteleferic 2 – 2.220 m, Lupului – 2.860 m,
Drumul Roșu – 3.821 m, Stadion –
300 m). Pentru cei care nu sunt amatori de schi, precum și pentru sezonul
de vară, există terenuri de sport, un
lac, închirieri biciclete, centru de echitație, posibilități de drumeție pe trasee
montane etc. Cazarea este asigurată
– după cum știm deja – în hoteluri de

lux, pensiuni, vile sau cabane, pentru
toate gusturile și buzunarele.
Iar, dacă ne vom simți vreodată
epuizați, din cauza stresului cotidian,
stațiunea este, de asemenea, recomandată pentru tratamentul nevrozei
astenice, pentru stări de epuizare si
surmenaj fizic și intelectual, pentru
anemii secundare și boli endocrine,
pentru boli ale aparatului respirator.

INEDIT

- Drumeții montane în Masivul Postăvarul.
- Alergarea și mersul pe jos sunt favorizate de terenul cu pante reduse și de
numeroasele alei străjuite de păduri de conifere.
- Tenis de câmp, pe terenurile amenajate în apropierea hotelurilor.
- Minigolf și handbal, pe terenul din zona lacului.
- Schi pe iarbă.
- Plimbări cu bărci și hidrobiciclete pe lacul Poiana.
- Cursuri de călărie și practicarea echitației în împrejurimi, excursii călare,
plimbări cu trăsura.
- Pescuit de agrement.
- Windsurfing, yolle și ambarcațiuni pe lacul Moacșa (40 km).
- Miniparc de distracții pentru copii.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Activități de agrement pe tot parcursul anului

- Înot, saună, masaj, la piscinele din stațiune.
- Gimnastica de întreținere.
- Bowling, biliard.
- Videoteci, cinematograf.
- Jocuri electronice.
- Program de folclor, artă culinară tradițională românească; program de acțiuni și
obiceiuri populare românești, organizate la diferite date calendaristice.
- Excursii – turul municipiului Brașov, cu vizitarea principalelor obiective,
Castelul Bran, Complexul Sâmbăta, Cheile Bicazului, București, Nordul Moldovei,
Delta Dunării, litoral.
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CALENDAR

Mărțișorul –
vestitorul primăverii
Gestul de a oferi mărțișoare doamnelor și domnișoarelor în prima zi
a lui martie (de fapt, cam pe tot parcursul acestei luni) este, la noi,
atât de obișnuit precum respirația. Chiar dacă, anul acesta, a
trebuit să le oferim în plin viscol și geruri demne, mai degrabă, de
un Crăciun de vis, nu am renunțat și nici nu am întârziat să o facem,
cu tot dragul, în speranța că vom aduce primăvara mai aproape.

O

riginile sărbătorii mărțișorului
nu sunt cunoscute exact, dar
prezența sa atât la români,
cât și la bulgari (sub numele de Martenița) este considerată ca fiind datorată
substratului comun daco-tracic, anterior romanizării la primii și slavizării la
ultimii, deși legendele populare îi dau
alte origini. În mitologia modernă a
bulgarilor, mărțișorul ar fi legat de întemeierea primului lor hanat la Dunăre,
în anul 681, dar numele latin indică altceva. Se mai consideră, de asemenea, că sărbătoarea mărțișorului a
apărut pe vremea Imperiului Roman,
când Anul Nou era sărbătorit în prima
zi a primăverii, în luna lui Marte. Acesta nu era numai zeul războiului, ci și
al fertilității și vegetației. Această dualitate este remarcată în culorile mărțișorului, albul însemnând pace, iar roșu
– război. Anul Nou a fost sărbătorit pe
1 martie până la începutul secolului al
XVIII-lea.
Cercetări arheologice efectuate în
România, la Schela Cladovei, au scos
la iveală amulete asemănătoare cu mărțișorul datând de acum circa 8.000 ani.
Amuletele formate din pietricele vopsite
în alb și roșu erau purtate la gât.

Mituri ale
mărțișorului

Un mit povestește cum Soarele a
coborât pe Pământ în chip de fată preafrumoasă. Dar un zmeu a furat-o și a
închis-o în palatul lui. Atunci păsările
au încetat să cânte, copiii au uitat de
joacă și veselie și lumea întreagă a căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă
fără Soare, un tânăr curajos a pornit
spre palatul zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A căutat palatul un an
încheiat, iar, când l-a găsit, a chemat
zmeul la luptă dreaptă. Tânărul a învins
creatura și a eliberat fata. Aceasta s-a
ridicat înapoi pe Cer și iarăși a luminat
întregul pământ. A venit primăvara, oamenii și-au recăpătat veselia, dar tânărul luptător zăcea în palatul zmeului după luptele grele pe care le avuse.
Sângele cald i s-a scurs pe zăpadă,
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până când l-a lăsat pe tânăr fără suflare.
În locurile în care zăpada s-a topit, au
răsărit ghiocei – vestitori ai primăverii.
Se zice că, de atunci, lumea cinstește
memoria tânărului curajos legând cu o
ață două flori: una albă, alta roșie.
Culoarea roșie simbolizează dragostea pentru frumos și amintește de curajul tânărului, iar cea albă simbolizează
ghiocelul, prima floare a primăverii.
Conform unui alt mit, care circulă
în Republica Moldova, în prima zi a
lunii martie, frumoasa Primăvară a
ieșit la marginea pădurii și a observat
cum, într-o poiană, într-o tufă de porumbari, de sub zăpadă răsare un
ghiocel. Ea a hotărât să-l ajute și a început a da la o parte zăpada și a rupe
ramurile spinoase. Iarna, văzând aceasta, s-a înfuriat și a chemat vântul
și gerul să distrugă floarea. Ghiocelul
a înghețat imediat. Primăvara a acoperit apoi ghiocelul cu mâinile ei, dar
s-a rănit la un deget din cauza mărăcinilor. Din deget s-a prelins o picătură
de sânge fierbinte care, căzând peste
floare, a făcut-o să reînvie. În acest
fel, Primăvara a învins Iarna, iar culorile mărțișorului simbolizează sângele
ei roșu pe zăpada albă.

În prezent

În prezent, mărțișorul este purtat
întreaga lună martie, după care este
prins de ramurile unui pom fructifer. Se
crede că aceasta va aduce belșug în

casele oamenilor. Se zice că, dacă
cineva își pune o dorință în timp ce
atârnă mărțișorul de pom, aceasta se
va împlini numaidecât. La începutul
lui aprilie, într-o mare parte a satelor
României și Moldovei, pomii sunt împodobiți de mărțișoare.
În unele județe ale României, mărțișorul este purtat doar primele două
săptămâni. În localitățile transilvănene
mărțișoarele sunt atârnate de uși,
ferestre, de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că, astfel, se pot speria duhurile rele. În județul Bihor, se crede că, dacă oamenii
se spală cu apa de ploaie căzută pe
1 martie, vor deveni mai frumoși și
mai sănătoși. În Banat, fetele se spală
cu zăpadă pentru a fi mereu iubite.
Tot aici, dar și în Bucovina, fetele sunt
cele care oferă mărțișoare băieților (în
mod tradițional, mărțișoarele sunt făcute de ele însele). În Dobrogea, mărțișoarele sunt purtate până la sosirea
cocorilor, apoi aruncate în aer pentru
ca fericirea să fie mare și înaripată.
În zona Moldovei și în Maramureș, pe
1 martie se oferă mărțișoare băieților
de către fete (în mod tradițional mărțișoarele sunt făcute de ele însele),
aceștia oferind, la rândul lor, fetelor
mărțișoare de 8 martie (o mică diferență față de restul țării). (Sursa:
Wikipedia)
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