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Cum ar trebui să arate o relație de
afaceri bună? Să luăm un caz clasic:
o relație lungă de cinci sau chiar șase
ani, transportatorul sau logisticianul se
achită corect de sarcini, cu puține erori,
clientul plătește la timp...
Pe durata colaborării, dialogul devine
tot mai sporadic, aproape inexistent –
clientul trimite comenzile, transportatorul
le procesează... apoi se face factura...

Pentru furnizor, pare evident că
respectivul client nu își dorește mai mult,
sau, în orice caz, nu este pregătit să
plătească suplimentar. Așa că nici nu
mai încearcă să vină cu propuneri de
creștere a serviciului (cantitativ, calitativ
sau de orice altă natură). Nu este
aceasta relația perfectă?!

Nu! Dacă te afli într-o asemenea
situație, este foarte posibil să fii fost
deja „retrogradat” la statutul de „tolerat”
și este doar o problemă de timp și oportunitate până când vei fi înlocuit.
Clienții nu trebuie „lăsați în pace”,
trebuie înțeleși, nu trebuie ocoliți, dar,
mai ales, trebuie protejați, adică nu trebuie lăsați să greșească.

Pare dificil, însă, cu toții avem dubla
calitate de furnizori și clienți. Și vă întreb
(în calitatea de client) de ce ați dori să
lucrați cu un furnizor care tot ce vrea
este să își vândă produsul sau serviciul
său, fără a avea intenția de vă ajuta cu
adevărat? Dacă tot ce își dorește sunt
banii, atunci nu puteți decât să vă concentrați pe obținerea unui tarif cât mai
mic, și asta până găsiți un furnizor mai
bun.

Cel mai greu lucru este să atingi starea de spirit corectă – aceea în care
dorești (pentru că ai convingerea că așa
este corect, inclusiv pentru propria afacere) să îți ajuți clientul să reușească, să
aibă succes în activitatea sa. Restul ar
trebui să vină de la sine. A mina această stare, însă, ar putea să facă mai mult
rău.
Și îmi vin în minte chestionarele de
satisfacție a clienților, sau sondajele

pentru a vedea ce își mai dorește piața... Pentru mine, o asemenea abordare
este la limita lipsei de respect. Dacă un
furnizor își dorește, sincer, să afle
părerea mea, poate să facă acest lucru
în cadrul unei întâlniri directe și în nici
un caz prin intermediul unor chestionare, care, de multe ori, sunt, evident,
inutile, însă îmi consumă, cu „generozitate”, timpul.

EDITORIAL

Organizator

robabil ați auzit deja bancul „corporatist” cu femeia de serviciu,
care, după ce termină de curățat un etaj din clădirea-sediu a unei mari
companii, se sprijină în coada măturii
și așteaptă. După o vreme, unul dintre
managerii companiei o întreabă:
– Ce aștepți, mamaie?
– Feed-back, maică, feed-back!

Și pentru că am stabilit cât de importante sunt întâlnirile directe, haideți să
ne aventurăm în a stabili o regulă. Două
întâlniri pe lună vi se pare mult? Discutăm despre persoane noi, pe care
nu le-ați cunoscut până atunci și care
sunt relevante pentru afacerea dumneavoastră? Sigur, dacă luăm în calcul evenimentele Ziua Cargo, pentru cei care
participă, aveți deja „infrastructura” necesară pentru a acoperi, până la jumătate de an, din „necesarul” de noi persoane cunoscute. Nu neglijați restul!
Și mai este un lucru care nu trebuie
neglijat – imaginea propriei companii și
a serviciului prestat. Dacă sunteți în elita domeniului în care activați și reușiți să
exprimați bine acest lucru (construirea
unei imagini corecte), orice client se va
gândi cu atenție, înainte de a renunța la
serviciile pe care le oferiți – va conștientiza riscul de a „cădea din lac, în puț”.

Iar, legat de „feed-back”, este evident faptul că, astăzi, am devenit cu
toții experți în a ne plânge. Reclamațiile
vor ajunge repede și în număr mare.
Aspectele pozitive sunt rare, în cel mai
bun caz. Astfel, apare, în mod firesc, o
reținere în a mai solicita feed-back. În
plus, dacă ne concentrăm pe ameliorarea problemelor, nu riscăm să neglijăm aspectele bune, care au determinat
clienții să lucreze cu noi?

Ce-ar fi să solicităm doar opiniile
pozitive?
Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CUGETARE

Cine câștigă în învățătură și
pierde în caracter, pierde
mai mult decât câștigă.
Proverb danez

ȘTIRI

LEGEA RCA A INTRAT ÎN VIGOARE
Camera Deputaților – for
decizional – a adoptat Legea
RCA, în data de 16 mai, cu 226
voturi „pentru”, 25
„împotrivă” și 4 abțineri. În 31
mai, actul normativ a fost
promulgat de președintele
Klaus Iohannis, iar, în 12 iunie,
a fost publicat în Monitorul
Oficial, urmând să intre în
vigoare după 30 de zile. Cum,
însă, Consiliul Autorității de
Supraveghere Financiară
(ASF) a aprobat, în 4 iulie,
Proiectul Normei pentru
punerea în aplicare a
prevederilor Legii RCA și l-a
postat pe site-ul propriu, în
consultare publică, timp de 10
zile, actul normativ a putut fi
aplicat, practic, din data de 14

EXAMENUL AUTO,
ÎNREGISTRAT VIDEO ȘI
AUDIO

Proba practică a examenului auto
este înregistrată atât video, cât și
audio, începând din data de 3 iulie.
Sistemul a fost operațional mai întâi
la nivelul serviciilor publice
comunitare ale municipiului
București și județului Ilfov, iar, în
zilele următoare, etapizat, la nivelul
tuturor serviciilor județene. Iată
precizările, conform informării
DRCPIV: „Pentru asigurarea și
verificarea legalității examenului de
obținere a permisului de conducere,
sistemele tehnice de monitorizare se
instalează pe autovehiculele folosite
la susținerea acestei probe. Nu se
înregistrează proba practică pentru
categoriile AM, A1, A2 și A. Sistemul
tehnic de monitorizare se instalează,
într-un punct fix, în autovehiculul pe
care este afișată vizibil mențiunea
„EXAMEN” și se orientează paralel
cu partea carosabilă, astfel încât să
surprindă traficul pe direcția de
deplasare a autovehiculului.
Stocarea datelor se realizează astfel
încât să permită identificarea exactă
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iulie, la două zile de la
împlinirea termenului de
intrare în vigoare. Cristian
Muntean, președintele
Asociației Societăților de
Service Auto independente
(ASSAI) consideră că noua
normă RCA „va produce o
veritabilă revoluție între firma
de asigurare și asigurat,
consumatorul beneficiind,
pentru prima dată în ultimii 27
de ani, de o legislație
favorabilă”.
a înregistrărilor după examinator,
ziua și ora examinării. Înregistrările
audio și video realizate nu reprezintă
informații de interes public. În cazul
în care candidatul contestă rezultatul
probei practice, înregistrările vor fi
puse la dispoziția instanței
competente”.

1,16 MILIOANE MAȘINI
PE BENZILE „E-TARIF”

Din înregistrările camerelor video
amplasate în zona stației de taxare
de la Fetești, în perioada 1 ianuarie 5 iunie, au utilizat benzile marcate
„e-tarif” 1.167.903 vehicule, potrivit
CNAIR. Pentru 943.181 dintre
acestea, s-a regăsit automat o plată
efectuată în termenul legal, iar,
pentru celelalte 224.722 vehicule
detectate, înregistrările au intrat pe
fluxul manual de verificare al
agenților constatatori, existând
următoarele posibilități: numărul de
înmatriculare a fost detectat eronat,
iar, în urma corecției acestuia de
către agentul constatator, se
regăsește o plată efectuată în
termenul legal; pentru acel număr

de înmatriculare nu a fost efectuată
nicio plată, urmând a se încheia un
proces verbal de constatare a
contravenției; vehiculele respective
se regăsesc în lista vehiculelor
exceptate de la plata tarifului. În
aceeași perioadă, 566.671 utilizatori
au ales să achite tariful de trecere la
Stația de Taxare Fetești, utilizând
porțile prevăzute cu bariere și agenți
încasatori. Prin SMS, au fost
achitate un număr total de 306.883
treceri, iar, prin stațiile de distribuție
carburanți și portaluri web, 728.373.

CREȘTERE CU 80% LA
ÎNMATRICULĂRI, ÎN 5
LUNI

Numărul autovehiculelor introduse
în parcul auto din România a
crescut cu 80%, în primele cinci luni,
comparativ cu aceeași perioadă a
anului trecut, iar vârsta medie a
acestora s-a majorat de la 8 ani, la
12 ani și trei luni, potrivit directorului
tehnic din cadrul Registrului Auto
Român (RAR), Cristian Bucur.
Totodată, numărul vehiculelor Euro
4 s-a dublat, iar cel al vehiculelor
Euro 2 și Euro 1 a crescut de două
ori și jumătate. Starea tehnică a
acestora este considerată
corespunzătoare, la momentul
intrării lor în parcul auto, dar depinde
de modul în care vor fi întreținute.

ACI CALAFAT, PRIMELE
AMENZI

La sfârșitul lunii iunie, și-a început
activitatea Agenția de Control și
Încasare (ACI) Calafat, care a
aplicat, în doar 24 de ore, sancțiuni
în valoare de 37.300 lei și tarife de
2.000 euro. Însă prima mare
„captură” a fost în 5 iulie, când
inspectorii ACI au depistat un
autocamion de 29 m lungime, 3,93
m lățime, 4,5 m înălțime și în
greutate (atestată de documentele
de însoțire) de 94,25 tone, fără
autorizație specială de transport, pe
sensul de ieșire din țară. Amenda a
fost de 34.000 lei. CNAIR
precizează că limitele maxime
admise pentru circulație pe rețeaua
rutieră din România, fără autorizație
specială de transport sunt de 16,5 m
lungime, 2,55 m lățime, 4 m înălțime
și 40 tone greutate. Pentru orice
depășiri ale acestor valori, firmele de
transport trebuie să solicite CNAIR
autorizație specială.
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Cum a fost, pentru dumneavoastră, primul
semestru al anului 2017?

Nu mergem către
un transport modern
1. Mai bun decât primul semestru al anului trecut.
2. La nivelul anului trecut.
3. Mai slab decât perioada similară a anului 2016.

ÎNTREBAREA LUNII

Despre primul semestru
al anului

Spune-ți păr er ea!

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

E

ste părerea celor mai mulți
dintre cei care au răspuns la
întrebarea lunii iunie, privind
pachetul de mobilitate, propus de Comisia Europeană, la sfârșitul lunii mai.
Reamintim, comisarul european pentru transporturi, Violeta Bulc, a afirmat,
cu ocazia lansării pachetului pentru
mobilitate, că se așteaptă ca Uniunea
Europeană să devină un lider mondial
în promovarea transportului rutier modern. Întrebarea pe care am pus-o
cititorilor a fost: „Considerați că se
merge în această direcție?”. 64% dintre răspunsuri au vizat varianta potrivit
căreia singura țintă a actualei legislații
constă în blocarea accesului transportatorilor din Est la piața vestică. 21%
dintre respondenți sunt de părere că
reglementările noi, mult prea complicate, vor scoate de pe piață foarte
mulți transportatori și numai 15% apreciază că ne îndreptăm în direcția unui
transport rutier modern și civilizat, la
nivelul UE.

iulie 2017 ......................................................................................................................................................
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DACIA MIOVENI A PRODUS 170.430 DE
VEHICULE, ÎN S1
Uzina Dacia de la Mioveni a
produs, în primul semestru
al acestui an (S1), 170.430
vehicule, informează
Asociația constructorilor de
Automobile din România
(ACAROM). Pe modele,
producția se prezintă astfel:
Dacia Duster - 106.038
unități, Dacia Sandero 25.435 unități, Dacia MCV 22.488 unități și Dacia Logan
- 16.469 unități. La cele de
mai sus, se adaugă SKD-uri
(caroserii semi asamblate cu
destinația Algeria), în volum
de 24.933 unități. Datele de

ALFA ROMEO STELVIO:
5 STELE EURO NCAP

Alfa Romeo Stelvio a obținut 5 stele
de siguranță de la Euro NCAP, cu
un scor de 97% în ceea ce privește
protecția pasagerilor adulți. Un scor
excelent, având în vedere
înăsprirea criteriilor de testare ale
Euro NCAP, începând cu anul
2016. Habitaclul primului SUV din
istoria Alfa Romeo nu a suferit
torsionări, la testul de impact frontal
cu un alt vehicul, iar extremitățile și
zonele critice ale corpului
manechinului de pe locul șoferului
au fost, de asemenea, protejate, în
timpul impactului cu o barieră rigidă.
Aceste rezultate se datorează
principalilor piloni din concepția
primului SUV Alfa Romeo: o
caroserie ușoară, dar rigidă în egală
măsură – în compoziția căreia intră
un aliaj de materiale ultra-light,
precum fibra de carbon, aluminiul și
materiale compozite pe bază de
aluminiu – și adoptarea unui număr
mare de sisteme de siguranță și
asistență în standard. Alfa Romeo
Stelvio a fost proiectat ca parte din
familia Giorgio, arhitectura de bază
a modelului Giulia. Această
arhitectură unică a fost dezvoltată
cu scopul de a oferi tuturor
modelelor Alfa Romeo precizie,
control și siguranță, cum, de altfel,
au demonstrat-o și primele teste
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producție ale uzinei Ford de
la Craiova nu sunt
disponibile. ACAROM este
membru asociat al Asociației
Constructorilor Europeni de
Automobile – ACEA.
Euro NCAP pentru Giulia. Sedanul
italian deține recordul de siguranță
pentru protecția ocupanților adulți în
istoria testelor Euro NCAP, cu un
scor de 98%.

RENAULT ACCELEREAZĂ
DEZVOLTAREA
VEHICULULUI AUTONOM

Grupul Renault accelerează
dezvoltarea vehiculului autonom,
creând o nouă întreprindere
comună (joint-venture) cu Oktal,
potrivit unui comunicat remis
redacției. Grupul Renault anunță
achiziția a 35% dintr-o nouă
întreprindere comună, Autonomous
Vehicle Simulation (AVS), pe care o
deține cu Oktal, filiala Sogeclair,
companie franceză de inginerie
aeronautică și simulări, cu sediul la
Toulouse. Achiziția va permite
Renault și Alianței Renault-Nissan
să continue în domeniul tehnologiei
de vârf, pentru a favoriza
dezvoltarea testelor de vehicule
autonome, în mediul virtual. Alianța
Renault-Nissan s-a angajat să
lanseze peste 10 vehicule cu
capacități autonome, până în 2020.
Atât testele, cât și simularea, fac
parte din procesele de dezvoltare
ale vehiculului autonom. Pentru a
atinge nivelul de fiabilitate necesar,
vehiculele de teste trebuie să
parcurgă un număr mare de
kilometri, care, în mod normal, se
fac în ani întregi de condus. În plus
față de testele în situație reală și în
sistem accelerat, simularea virtuală
permite un câștig semnificativ de
timp și asigură menținerea unei
planificări eficiente.

DACIA ȘI-A REUNIT,
PENTRU PRIMA DATĂ,
CLIENȚII ROMÂNI

Domeniul Mogoșoaia a fost locul de
întâlnire al clienților și pasionaților
mărcii Dacia. Peste 1.000 de
persoane au răspuns invitației
lansate de constructorul român de
automobile și au fost încântate să
arate că aparțin familiei Dacia din
România, sosind la eveniment în
peste 400 de automobile ale mărcii.
Vizitatorii aflați în „LUMEA DACIA”
au petrecut o zi în natură, alături de
cei dragi, având la dispoziție o
paletă largă de activități interesante,
pentru toate vârstele sau gusturile,
de la concursuri cu premii atractive,
prezentarea gamei de modele Dacia
și a câtorva mașini de raliu, până la
concerte antrenante, cu unii dintre
cei mai îndrăgiți artiști ai
momentului. În fiecare an, mii de
clienți Vest-europeni care au ales un
model produs la Mioveni își dau
întâlnire, pentru a petrece împreună,
reuniți de atașamentul comun
pentru Dacia. Cluburi și asociații ale
pasionaților mărcii Dacia au luat
ființă, în ultimii zece ani, în aproape
toate țările occidentale, din Franța,
Germania și Olanda, până în
Danemarca sau Irlanda și, recent,
chiar în Israel.

VALTTERI BOTTAS
(MERCEDES) A CÂȘTIGAT
GRAND PRIX AUSTRIA
Pilotul Mercedes, Valtteri Bottas, a
câștigat Grand Prix Austria, a doua
sa cursă a sezonului, utilizând o
strategie cu o singură oprire pe Red
Bull Ring, pornind din pole pe
ultrasoft și schimbând apoi pe
supersoft, informează Pirelli. O serie
de strategii cu o singură oprire au
fost încercate, toate cele trei
compoziții nominalizate (soft,
supersoft și ultrasoft) fiind observate
pe grila de start. În particular, pilotul
Mercedes, Lewis Hamilton, a pornit
din P8, din cauza unei penalizări, și
a schimbat de pe supersoft pe
ultrasoft, pentru a câștiga patru
locuri, până la finalul cursei. Atât
Felipe Massa, pilotul Williams, cât și
Jolyon Palmer, de la Renault, au
adoptat o strategie alternativă,
pornind pe soft și trecând, ulterior,
pe ultrasoft, pentru a câștiga câteva
poziții față propriile poziții de pe grila
de start. Valtteri Bottas a câștigat
utilizând o strategie cu o singură
oprire, trecând de pe ultrasoft pe
supersoft, în turul 42.
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Lupta continuă,
la nivel internațional

UNTRR a participat, în data de 27 iunie, la întâlnirea eurodeputaților
social democrați din Comisiile de Transport și de Muncă
(S&D TRAN / EMPL), din cadrul Parlamentului European, pentru a
discuta noul pachet rutier, propus de Comisia Europeană, pe 31 mai.

D

elegația patronatului român a
fost formată din secretarul general al uniunii, Radu Dinescu, și doi conducători auto profesioniști
de la două firme de transport rutier
membre. Pe lângă UNTRR, singura
organizație patronală care a mai participat a fost ZMPD, din Polonia. Totodată, au fost prezenți la discuții și reprezentanții din diferite țări ai ETF sindicatele europene ale șoferilor.
UNTRR a precizat că se opune
măsurilor luate de unele state membre, precum Franța, Belgia sau Germania, și că a întreprins toate demersurile
pentru ca legislația europeană aplicabilă să fie gestionată, la Bruxelles, prin
instituțiile europene.
„Prezentarea UNTRR a vizat conceptul realizării sinergiei între șofer și
firmă, iar, apoi, a fost prezentat un punct
de vedere referitor la pachetul rutier,
incluzând considerații generale, precum
și precizări legate de odihna șoferilor,
întoarcerea acasă, plata șoferilor,
cabotaj, firme căsuță poștală și vehicule
sub 3,5 t. Crearea unei sinergii între
șofer și firma de transport este extrem
de importantă, în condițiile în care
firmele de transport au nevoie de șoferi,
iar șoferii au nevoie de locurile de
muncă oferite în cadrul firmelor de
transport. Sindicatele ar trebui să fie, în
mod direct, interesate ca șoferii să fie
cât mai bine instruiți, cât mai eficienți,
cât mai valoroși pe piața muncii. Firmele
de transport sunt, de asemenea, direct

interesate să aibă șoferi buni, eficienți,
care să nu ia amenzi, să conducă
economic autovehiculele și fără
accidente în trafic, sau alte incidente,
care ar putea duce la penalizări din
partea clienților. În această abordare,
se creează valoare adăugată, care
poate fi împărțită de firmă cu șoferii, în
același timp obținând și un plus
ecologic, prin reducerea emisiilor în
mediul înconjurător”, a declarat Radu
Dinescu, Secretar General UNTRR.
UNTRR a mai arătat că există o
criză a șoferilor în UE și a solicitat
măsuri pentru atragerea de forță de
muncă, în acest domeniu, prin încercarea de a utiliza resursele interne ale
Uniunii, prin reconversie profesională,
în condițiile în care rata șomajului este
de aproape 9% la nivel european, și
reducerea vârstei la 18 ani pentru șoferii profesioniști de transport internațional mărfuri, în paralel cu o creștere
a nivelului pregătirii acestora. Uniunea
a explicat, în cadrul întâlnirii, că, pentru
a putea opera conceptul „plată egală
pentru muncă egală în același loc”,
trebuie avut în vedere că aproape
toate costurile firmelor de transport
rutier din Europa sunt identice (există
7 mărci de camioane europene, anvelopele, motorina, taxele de drum, asigurările sunt aceleași pentru cei care
merg în aceeași zonă geografică a
Europei de Vest), cu excepția a două
componente - costul forței de muncă
și costul finanțării.

Recent, prin măsuri unilaterale,
Germania și Franța au ridicat și costurile pentru transportatorii români care
operează în relație cu aceste țări.
UNTRR consideră că trebuie aplicate
transportatorilor estici, în mod nediscriminatoriu, și drepturile, nu doar obligațiile legale. Acest lucru implică aplicarea principiului de „plată egală
pentru servicii egale în același loc” și
pentru firme.
UNTRR a menționat că, oficial, nu
se cunoaște scopul pachetului rutier,
având în vedere că Violeta Bulc, Comisarul European pentru Transporturi,
a răspuns, încă de anul trecut, că nu
poate reconfirma ținta de a obține
piața unică și liberă pentru transportul
rutier în Europa, nici măcar prin amânarea termenului 2020, propus prin
Carta Alba a Transporturilor. Violeta
Bulc a precizat, în fața Comisiei de
Transport și Turism, în 19 iunie 2017,
că pachetul rutier nu își propune nici
să deschidă, și nici să închidă piața
de transport rutier. „Atunci, ne-am putea aștepta ca scopul acestui pachet
rutier să fie acela de a aduce claritate,
ceea ce nu rezultă, având în vedere
avalanșa de întrebări, primită atât din
partea suporterilor, cât și din partea
oponenților. În plus, Comisia Europeană a simulat consultările publice, prin
adresarea unor chestionare croite
pentru a valida o abordare prestabilită
de țările dezvoltate din Europa de
Vest”, a adăugat Radu Dinescu.
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Alte puncte atinse în
întâlnirea de la
Parlamentul
European

Regulamentul 561/2006 –
UNTRR consideră inacceptabilă poziția Comisiei Europene de a nu stopa
interpretările naționale din Belgia,
Franța, Germania, având în vedere
că Regulamentul 561 este nemodificat
din 2006 și că se află în curs de modificare. Schimbarea unui astfel de
Regulament european ar trebui
realizată, la Bruxelles, de Comisia Europeana și de Parlamentul European,
și nu la Berlin sau Paris, ulterior urmând să fie aplicat, în mod egal, în
toate statele membre. În privința
perioadei de odihnă, pentru a putea
efectua cele 45 ore la hotel, așa cum
au precizat mai mulți vorbitori, ar fi
nevoie să fie puse la dispoziție, mai
întîi, resursele necesare.
Întoarcerea acasă a conducătorilor auto - UNTRR a atras atenția
asupra faptului că aceia care au făcut
aceste noi propuneri s-au uitat și au
avut în vizor firmele mari de transport
din Europa, dar, în realitate, aceste
reglementări ar crea dificultăți în aplicare exact firmelor mici și medii, care
reprezintă peste 80% din totalul firmelor de transport din UE. Ce se întâmplă la o firmă în care tatăl și fiul conduc
cele două camioane ale companiei
proprii, iar perioada de repaus săptămânal normală (pauza de 45 de ore)
îi prinde la Lyon, în Franța, încărcați
cu marfă perisabilă din Spania, cu
destinație Marea Britanie? Să lase
camioanele și să plece în România?
Sau să nu mai ia curse cu zile bune
înainte de pauza de 45 de ore?
Salarizarea conducătorilor auto
- Șoferii care lucrează în UE obțin venituri lunare mai mari decât 98% din
populația României. Dacă ar sta acasă, veniturile nu ar depăși 400 de
euro, iar, în mod uzual, camioanele
utilizate pentru transport intern sunt

mai vechi, majoritatea peste 8 ani.
Pentru a-i putea plăti la fel, firmele din
Est trebuie să poată încasa tarife
similare cu cele percepute de firmele
vestice. A fost oferit exemplul Franței
și al costului de referință, furnizat de
Comitetul Național Rutier.
În Franța, costul de referință
pentru vehicule frigorifice este
de 1,35 euro/km, tariful final
fiind stabilit de către
transportator prin adăugarea
unei marje de profit peste
aceste costuri. Pentru
simplitatea calculelor, dacă
transportatorul francez
încasează 1,5 euro/km și un
român 1 euro/km, la 12.000 km
lunar înseamnă 6.000 euro
diferență.

Cabotaj - reducerea la 5 zile duce
la o diminuare semnificativă, mai ales
dacă vorbim de 5 zile calendaristice,
care, suprapuse cu zilele de final de
săptămână, restricții estivale și sărbători legale, conduc la o limitare extremă. Abordarea care prevede anularea
limitării numărului de curse și oferirea
teoretică a unui număr nelimitat provine din dificultatea de a număra
cursele, având în vedere legislațiile
naționale cu interpretări diferite în
această privință (unele țări consideră
că operațiunea de cabotaj începe
după ultima descărcare din transportul
internațional, în timp ce alte țări consideră început cabotajul după prima
descărcare în urma unui transport
internațional).
Companiile căsuță poștală UNTRR a precizat că, în România,
din cauza unei birocrații ridicate, acest
tip de companie nu există, într-o înțelegere comună a conceptului - firmă
care nu are autovehicule licențiate și
care nu are alți angajați în România
în afară de șoferi. De cele mai multe
ori, se face o confuzie cu firmele de
recrutare și plasare de personal. Într-o

interpretare extremă, orice firmă cu
capital străin prezentă în România,
dacă are activitatea strategică coordonată din străinătate, este considerată căsuță poștală, chiar dacă are
angajați și derulează operațiuni în
România. Atunci, putem considera că
inclusiv un producător auto de mari
dimensiuni ar putea fi considerat căsuță poștală, având în vedere că noile
modele auto sunt stabilite în țara de
origine, precum și ce modele vor fi
produse în România și pentru ce piețe,
interpretare ce frizează ridicolul.
Licențierea ușoară a autovehiculelor sub 3,5 t la nivel european - poate
fi ineficientă, dacă prevederi similare nu
sunt preluate în Regulamente ONU aplicabile autovehiculelor de sub 3,5 t,
înmatriculate în țări din afara UE, care,
altfel, vor continua să aibă statutul de
autoturisme, cu care se poate face orice.
„Participarea UNTRR la acest
eveniment a fost posibilă prin implicarea doamnei eurodeputat Claudia
Țapardel, membră în Comisia pentru
Transport și Turism din cadrul Parlamentului European, căreia îi mulțumim, având în vedere că, din partea
patronatelor din transporturile rutiere,
a mai participat doar ZMPD, din Polonia”, a subliniat secretarul general
UNTRR.
Reamintim, Radu Dinescu preciza,
într-un articol inclus, în luna iunie, în
revista Ziua Cargo, că publicarea de
către Comisia europeană, în data de
31 mai, a pachetului rutier este numai începutul unui lung proces legislativ la nivel european, putând dura 2
ani până la adoptarea propunerilor CE
de modificare a legislației europene
în domeniul transporturilor rutiere și
încă o perioada de circa 2 ani pentru
transpunerea integrala a acestora la
nivelul Statelor Membre. El estima că
pachetul rutier ar putea intra în vigoare
integral în jurul anului 2021 - 2022.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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Perspectivă psihologică
asupra situației din transport

Situația este complexă și dificil de pronunțat într-o structură clară,
tocmai pentru că momentul prin care trec transportatorii români
este unul nesigur și neclar. Această nesiguranță are un impact
psihologic asupra tuturor celor implicați în transport: de la
administratori, la personal TESA, șoferi, cu efecte ca stres,
tensiune și destule frustrări.

C

ea mai mică parte dintre șoferi
se gândește la incertitudinea
locului de muncă, la schimbările ce o să intervină în acest domeniu, pentru că, zic ei, sunt orașe mici
în care cu greu găsești un job pentru
2.000 de lei salariu. Pentru un șofer
de TIR pe comunitate, unde venitul
era peste 9.000 de lei/lună, schimbarea este drastică. Aceasta în contrast
cu cei mai optimiști, care consideră
că Europa are nevoie de șoferii de
TIR români. Aici, ar fi de studiat un alt
aspect legat de comportamentul șoferilor profesioniști... și anume: De ce un
șofer din România, care lucrează la
o firmă străină, respectă întocmai cultura organizațională și regulile acesteia, și la o companie românească, nu?
Nu cred că este vorba de 300 de euro
în plus la salariu... sunt și alte aspecte
ale managementului organizațional,
care nouă ne scapă.

Șoferii...

O altă parte profită de această situație, caută să facă „valuri”, influențând colegii și sperând la salarii mai
mari, fiind bucuroși de preconizarea
falimentării multor firme transportatoare, fără să se gândească că, astfel,
ar rămâne să lucreze doar cei buni și
pregătiți foarte bine profesional și, de
ce nu, comportamental. Avem nevoie
de șoferi capabili profesional, educați,
pentru că fiecare dintre aceste aspecte
are consecințe asupra modului de
funcționare a firmei, a transportului, a
siguranței circulației, prin pregătirea
profesională: abilități de condus, mecanică, greșeli în trafic, accidente,
cunoștințe și moral - imaginea firmei
și, implicit, a României, în afara granițelor.

Andreea
Gheorghe

Cei mai mulți dintre șoferi (din 200
de respondenți, peste 150) au răspuns
că stresul nu le aparține lor, ci firmelor,
deoarece ele sunt răspunzătoare (plătind amenzi) pentru nerespectarea legilor țărilor tranzitate.
Transportul a devenit un domeniu
în care principala provocare a administratorilor nu este cum să facă performanță, ci cum să facă față cerințelor
șoferilor, nicidecum pregătirii lor profesionale să acorde atenție sporită. Altfel
spus, ne aflăm într-un moment în care
motorul nu este al mașinii sau al pieței,
ci al șoferului.

... și patronii

Administratorii se simt abandonați
de susținerea politică, șantajați de
șoferi, vizați de autorități, controale,
amenzi, și apar frustrări, pentru că au
făcut investiții, de la camioane noi,
motorină, aparate, monitorizare GPS,
comunicare digitalizată, personal
TESA pregătit, tot ce trebuie ca aceas-

Cum reușesc firmele mari, de succes, în ceea ce
privește personalul?

• Reguli stricte și instrucțiuni.
• Comunicare scurtă, clară, cu șoferul.
• Training-uri pentru informare (mulți au experiență de condus, dar au
dificultăți la completarea unui CMR).
• Responsabilizare.
• Corectitudine.
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tă afacere să meargă, sunt blocați de
la cel mai înalt nivel, cel politic, și de
cel de personal-care nu ar trebui să
existe.
Dacă ar fi să comparăm domeniul
transporturilor cu domeniul activităților
de servire de exemplu, ospătarii, observăm aceeași disperare a managerilor privind lipsa de personal și lipsa
pregătirii profesionale, în același timp
cu cerințe ridicate ca numerar față de
piață și posibilitățile muncii. Diferența
dintre șoferii profesioniști și alte domenii este unitatea de care dau dovadă
șoferii (prin sindicat, prin grupuri organizate pe rețele de socializare, prin
parcări) și insistența de a cere salarii
mai mari decât se poate oferi. Pregătirea majorității șoferilor este slabă,
din lipsă de experiență și implicare
(inclusiv prin informare), în această
meserie, ceea ce duce la accidente,
amenzi, penalități, muncă în plus pentru dispecerat, în vederea monitorizării
și a instruirii lor.
Un obstacol întâlnit în activitatea
transportatorilor poate însemna o confirmare a faptului că, de cele mai multe
ori, ce avem de făcut este foarte greu,
sau aproape imposibil, sau doar o etapă necesară spre atingerea a ceea
ce ne-am propus și o sursă de satisfacție și realizare, odată ce obstacolul
a fost depășit.
Un eșec poate fi o oportunitate excelentă de a îmbunătăți lucrurile, prin
regândirea unei acțiuni, astfel încât
să maximizăm avantajele pe care le
putem obține și să minimalizăm dezavantajele. Un client pierdut pentru
firmă poate însemna un eșec major,
sau poate fi privit ca un semn că este
momentul să schimbăm strategia de
lucru cu clienții, că trebuie să îmbunătățim serviciile oferite și, în acest
fel, să ne eficientizăm activitatea.
Și, totuși, le rămâne un singur lucru de făcut transportatorilor: să meargă înainte!
Cu toate acestea, doar cu transportatorii putem merge oriunde și ...oricum.
Andreea GHEORGHE

Psiholog specializat în psihologia transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
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DN66 - Rovinari Bumbești-Jiu,
finalizat după 5 ani
După aproape cinci ani de la semnarea contractului, CNAIR a
recepționat finalizarea lucrărilor de reabilitare a 44 de km din cei
131 ai DN 66 Filiași - Petroșani: sectorul cuprins între km 48+900 –
km 93+500 – Rovinari – Bumbești-Jiu.

C

ontractul, în valoare de
117.975.702,65 lei (fără TVA),
a fost semnat, în 21 decembrie 2012, cu Asocierea COMSA S.A.U.
– CORPORATE MANAGEMENT SOLUTION. Finanțarea, stabilită inițial la
85% din fonduri F.E.D.R. (POS-T 20072013) și 15% de la bugetul de stat, a
suferit modificări, după ce investiția nu
a fost terminată la timp. Astfel, proiectul
a fost fazat pentru perioada 2014 - 2020
și a primit numai 75% din fonduri europene, restul de 25% din bani provenind de la Guvernul României.
„Lucrările de reabilitare au constat
în îmbunătățirea elementelor geometrice ale traseului, atât în plan orizontal, în profil longitudinal, cât și în profil
transversal, refacerea semnalizării
rutiere (indicatoare și marcaje orizontale), refacerea sistemului de colectare
a apelor (podețe, șanțuri, rigole etc.).
CNAIR SA a solicitat reabilitarea sectorului de drum național DN 66, km
48+900 – km 93+500, în sensul aducerii la parametrii corespunzători, astfel încât acesta să se încadreze în
normele rutiere europene”, explică reprezentanții CNAIR.
Reprezentanții Companiei mai precizează că, în cadrul documentației
de reabilitare a acestui proiect, nu a
fost inclusă zona situată în orașul
Târgu Jiu, sector km 71+598 – km
79+724, aceasta intrând în atribuțiile
autorităților locale.

Autostrada Gilău –
Nădășelu, blocată de
lipsa unui pod

Tronsonul Gilău – Nădășelu, de
8,7 km, din Autostrada Transilvania
(A3) este aproape finalizat, însă nu
va putea fi dată în circulație timp de
cel puțin un an. Motivul: conectarea

cu tronsonul Câmpia Turzii - Gilău nu
poate fi făcută, din cauza lipsei podului
peste Râul Someș și a Nodului Rutier
Gilău. Lucrările nici nu au început.
Licitațiile au fost lansate abia în toamna anului trecut, deși CNAIR a avut
la dispoziție patru ani pentru aceasta
– mai precis, din vara anului 2013,
când a fost reziliat contractul cu firma
Bechtel. Abia la sfârșitul lunii iunie,
anul acesta, a fost anunțat câștigătorul
licitației pentru nodul rutier, dar urmează perioada legală pentru eventualele contestații, înainte de semnarea contractului de execuție.
Acest tronson scurt de autostradă
este deosebit de important, pentru că
vine în continuarea Autostrăzii A3 Câmpia Turzii - Gilău, de la intersecția
cu DN1, ocolește municipiul Cluj-Napoca prin zona de Vest și se oprește
aproape de localitatea Nădășelu,
într-o intersecție cu un alt drum național, DN1F, spre Zalău și Satu Mare.
Practic, A3 Gilău – Nădășelu va funcționa ca o șosea de centură în regim
de autostradă, în partea vestică a municipiului Cluj-Napoca.
Tronsonul Gilău – Nădășelu, în lungime de 8,7 km, este executat 90% de
compania UMB-Tehnostrade, pentru
59 milioane de euro – fonduri de la
bugetul de stat. Termenul contractual
de finalizare a fost aprilie 2016 – astfel
că este depășit de un an și două luni.

Restricții 3 luni pe Orăștie – Sibiu

Timp de trei luni, de la milocul lunii iunie până în septembrie, pe Autostrada
Orăștie – Sibiu se execută lucrări de reparații, între kilometrii 314 – 316. Astfel,
mașinile pot circula numai pe câte o bandă, pe ambele căi de circulație, evident,
la viteză redusă. „Lucrările constau în injectarea cu suspensie autoîntăritoare
ciment-betonită, pentru consolidarea terenului și a rambleului de acces la
viaductul peste pârâul Pianu și drumul agricol”, precizează CNAIR. Motivul:
alunecăile de teren, cu care se confruntă această autostradă încă de la
construire. CNAIR asigură că reparațiile sunt executate în perioada de garanție,
de către antreprenorul JV Strabag AG, în baza contractului de execuție.
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Dar nu este nico grabă, atâta timp cât
podul și nodul rutier vor fi gata cel mai
devreme în toamna anului trecut.

Constructor pentru
Nodul Rutier Gilău

Nodul Gilău și conexiunea dintre
Secțiunea 2B cu Subsecțiunea 3A1 au
fost, de fapt, începute de compania
Bechtel și trebuie doar finalizate. Contractul a fost atribuit de CNAIR, la finalul lunii iunie, companiei TIRRENA
SCAVI SPA ITALIA, cu prețul de
25.975.230,51 lei, fără TVA. „Rezultatul procedurii de atribuire a acestui contract a fost comunicat tuturor ofertanților în data de 23.06.2017. Semnarea
contractului va fi posibilă după îndeplinirea termenelor legale privind formularea notificărilor prealabile și a contestațiilor, în conformitate cu prevederile art.
6, alin (1), lit. a) din Legea nr. 101/2016,
respectiv cu prevederile art. 8, alin (1),
lit a) din același act normativ și după
finalizarea procesului de avizare a
contractului”, precizează CNAIR.
Cât despre pod – care este, de fapt,
un viaduct parțial, construit de Bechtel
-, este „în aer”. În anul 2014, a fost licitată proiectarea și execuția lui, dar a
fost anulată. În 2015, s-a decis, din nou,
scoaterea la licitație, însă doar pentru
lucrările de execuție. A mai trecut un
an până la lansarea licitației. În octombrie anul trecut, CNAIR preciza: „În
acest moment, execuția lucrărilor pentru
acest pod se află în licitație. Procedura
va fi finalizată în decembrie 2016, iar
câștigătorul va demara lucrările în primăvara anului 2017, dacă nu vor fi înregistrate contestații. Firma de construcții va avea la dispoziție 10 luni
pentru realizarea lucrărilor”. Nu s-a întâmplat așa. Ofertele au fost depuse
abia în 9 februarie 2017, iar, până în
prezent, CNAIR nu a ales oferta.
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Pe tronsoanele Turda – Gilău –
Nădășelu – Suplacu de Barcău –
Borș, Autostrada Transilvania (A3)
face parte din rețeaua TEN-T Comprehensive, de importanță secundară, dar
eligibilă pentru finanțare europeană
nerambursabilă.

CNAIR a lansat licitația pentru proiectarea și execuția celor patru tronsoane ale drumului expres Craiova-Pitești. Proiectul are o lungime de
121,185 km și o valoare estimată de
3,771 miliarde lei, fără TVA. Tonsonul I,
cuprins între km 0+000 și 17+700, ar
urma să fie construit între varianta de
ocolire Nord a municipiului Craiova și
limita județului Dolj și va traversa teritoriile administrative ale localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robănești.
Valoarea estimată a lucrării este de de
479.802.905,88 lei, fără TVA.
Tronsonul II, împărțit în două loturi
- cuprinse între km 17+700 și 36+200,
respectiv km 36+200 și 57+550 -, va traversa localitățile Balș, Bârza, Piatra Olt,
Slătioara, Ulmi, Slatina și Valea Mare.
Valoarea estimată: 1.476.349.583,89

lei, fără TVA (din care Lotul 1 671.388.626,66 lei iar Lotul 2 804.960.957,23 lei).
Tronsonul III, de 31,75 km, va fi
construit între km 57+550 și km 89+300
și are o valoare estimată de 904,819
milioane de lei, fără TVA. Cuprins între
intersecția cu DN 65, în apropierea
municipiului Slatina și limita dintre
județele Olt și Argeș, acest tronson va
tranzita localitățile Valea Mare, Priseaca,
Scornicești, Optași, Tatulești, Colonești.
Tronsonul IV are o lungime de 31,81
km (km 89+300 - km 121+115) și va fi
construit între limita administrativă dintre
județele Olt și Argeș și intersecția cu
autostrada 1 București - Pitești. Va
tranzita localitățile Lunca Corbului,
Albota, Costești, Bradu, Suseni, Oarja.
Valoare estimată: 909,669 milioane de
lei, fără TVA.
Acest drum expres va avea 4 benzi
de circulație (2 pe sens) și va beneficia
de toate elementele de siguranță spe-

cifice unei autostrăzi, principalul element
care va face diferența față de o autostradă fiind banda de urgență de 1,5 m.
„S-au făcut toate eforturile pentru
ca proiectul să beneficieze de finanțare nerambursabilă, în actualul exercițiu financiar, iar, pentru a putea fi deschis circulației cu aproximativ 3 ani mai
devreme, CNAIR SA a decis, printre
altele, să utilizeze resursele existente.
Un element important în atingerea
acestui obiectiv este și existența unui
acord de mediu valabil”, precizează
CNAIR.
Acest drum expres va asigura o conexiune corespunzătoare a zonei de
Sud - Vest a României la Coridorul IV
Pan European și va ajuta la corelarea
cu proiectele de mare infrastructură
deja demarate la nivelul Coridoarelor
IV și IX Pan Europene.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

INFRASTRUCTURĂ

Drumul Expres
Craiova-Pitești,
la licitație

Centura de Sud București, la licitație

CNAIR a lansat licitația pentru proiectarea și execuția sectorului de Sud al
Centurii București, care va face legătura între autostrăzile A1 și A2. Acest nou
segment de Centură, de 52 km, urmează a fi proiectat într-un an și construit în 2
ani și jumătate, din fonduri europene.

EVENIMENT

FORT, într-o nouă etapă

Mai pragmatic, axat pe rezultate concrete și pe creșterea
capacității de a răspunde nevoilor membrilor săi, FORT, prin noua
sa conducere, promite să accelereze trecerea de la un patronat
„reactiv”, la unul „proactiv”.

F

ederația Operatorilor Români
de Transport (FORT) este patronatul care a știut să puncteze, în special în momentele de criză
pentru transportatori – a apărut și s-a
dezvoltat susținută de un spirit revoluționar. Astăzi, se dorește mai mult.
Schimbarea statutului federației,
precum și alegerea noii conduceri, au
reprezentat elementele principale ale
adunării generale FORT, ce a avut loc
în luna iunie, la malul mării, în stațiunea Venus.
Numărul important al participanților, precum și tonul elegant și eficient
al dezbaterilor, ilustrează noua etapă
la care federația a ajuns – o etapă în
care maturizarea este evidentă.
Însă cel mai important lucru, care
merită subliniat încă de la început, este
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senzația pe care membrii FORT (firme
și asociații) au creat-o, în timpul evenimentului – nu este vorba doar de accep-

tarea (ca un lucru de la sine înțeles) a
faptului că majoritatea va decide, ci, mai
ales, de dorința fiecăruia de a contribui.

Augustin Hagiu,
președinte FORT:

„Vom reveni la o manieră de
conducere mai agresivă, în sens
constructiv. Lucrurile vor fi așa cum
decidem noi, cum a fost și în cazul
RCA. Până acum, FORT a avut o
politică a respectului, însă perioada
de catifea s-a încheiat. «Copilul»
FORT a ajuns la 11 ani și își ia viața
în propriile mâini. Nu mai facem
niciun compromis, nu vom mai
accepta sintagma «merge și așa».
Vom funcționa precum ceasul
elvețian.”
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patronală care să susțină o structură
funcțională, finanțând-o exclusiv din
cotizațiile membrilor.
Iar, la capitolul funcționalitate, este
de remarcat structura de conducere
a federației, care acoperă, prin vicepreședinți, atât domeniile reprezentate, cât și diferitele regiuni ale țării.

„În cazul protestelor, trebuie să fim ca o armată. Și la bine și la rău, trebuie să
fim uniți. În FORT, există câțiva eroi care, de-a lungul timpului, au luptat pentru
binele comun, iar Piața Victoriei rămâne un etalon – organizare de câteva ore și
utilizarea la maxim a tehnologiei... Totuși, discutăm de un comportament de tip
«reactiv», de blocarea unei nenorociri, cum a fost RCA, iar ținta trebuie să fie să
preîntâmpinăm asemenea situații.” – Augustin Hagiu

Test de democrație

Noul statut întărește semnificativ
ideea de cooperare, atât la nivel național, cât, mai ales, la nivel local. Noul
sistem de vot stabilit în cadrul FORT
scade puterea unui simplu membru
(firmă), însă solicită un dialog crescut.
Sistemul amintește, într-o anumită
măsură, de modul în care se alege

președintele în SUA, iar faptul că
FORT a legat, prin noul statut, numărul
de voturi de contribuția financiară
(cotizație) poate avea două efecte importante – pe de o parte, riscul ca o
companie, indiferent cât de mare, sau
un grup restrâns de firme să își impună punctul de vedere în mod abuziv
scade foarte mult, iar, pe de altă parte,
FORT ar putea deveni prima asociație

Câteva dintre prioritățile FORT au
fost amintite în cadrul adunării generale. Cea mai importantă se referă la
realizarea unei structuri de personal
care să crească funcționalitatea federației. Transportul de marfă va fi mai
bine reprezentat și se are în vedere,
în special, o îmbunătățire a reacțiilor
la nivel internațional – sector unde au
loc numeroase schimbări cu potențial
de a complica activitatea firmelor de
transport marfă.
Transportul regulat de călători, la
nivel național reprezintă, de asemenea,
o prioritate pentru reprezentanții FORT,
iar prelungirea actualului program de
transport reprezintă direcția aleasă.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE
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Marfa, prioritară

PREZENTARE

VOLVO TRUCKS

AUTOcamioanele,
în sprijinul șoferilor!
Prin pașii pe care îi face în direcția automatizării conducerii,
Volvo Trucks își dorește să facă misiunea șoferilor mai ușoară și
mai sigură, demonstrându-le, în cadrul unor teste în condiții reale
de operare, că nu au de ce să se teamă de sosirea pe piață a
camioanelor autonome. Automatizarea nu înseamnă înlocuirea
factorului uman cu pilotul automat, ci o nouă abordare a
parteneriatului om-mașină.

P

e parcursul ultimului an, Volvo
Trucks a adus în atenția publicului nu mai puțin de trei inițiative care au în prim plan camioanele
autonome, în diverse ipostaze ale
transporturilor. Dar nu numai camioanele autonome, ci și șoferii lor. Algoritmul „un camion, (cel puțin) un șofer”
nu se schimbă în niciuna dintre aceste
trei situații specifice de transport. Dar
haideți să aflăm mai multe amănunte...

pământ. Scopul este de a examina modul
în care această tehnologie poate contribui
la realizarea unor transporturi sigure și
productive, în zone dificile, foarte limita-

te geografic, care presupun conducere
repetitivă. S-a pornit de la un camion,
urmând ca, pe parcursul acestui an, să i
se mai adauge încă trei.

De la mine,
pentru tine

Primul proiect anunțat de către Volvo
Trucks, în toamna anului trecut, care
implică testarea unor camioane autonome
într-o aplicație specială de transport, a
fost introducerea în operare a unor unități
FMX autonome, în mina Boliden, din
Kristineberg, Suedia, la 1.000 m sub
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Mândria de a fi
gunoier

Împreună cu Renova, companie
suedeză de colectare a deșeurilor,
Volvo Trucks testează și cercetează,
în prezent, modul în care vehiculele
automatizate pot contribui la gestionarea mai sigură și mai eficientă a deșeurilor, precum și la crearea unui mediu
de lucru mai bun pentru șoferi.
Camionul de colectare a deșeurilor
testat de către Volvo, model FM, își
monitorizează permanent împrejurimile și se oprește instantaneu, dacă
pe drum apare, brusc, un obstacol. În
același timp, sistemul automatizat creează condiții mai bune pentru ca șoferul să-și mențină atenția concentrată
asupra a tot ceea ce se întâmplă în
preajma camionului.
Când un camion de colectare a
deșeurilor este folosit pentru prima
dată într-o zonă nouă, acesta este
manevrat manual, în timp ce sistemul
de la bord monitorizează constant și
urmărește traseul, cu ajutorul senzorilor și al tehnologiei GPS. Data ur-

mătoare când camionul intră în aceeași zonă, va ști exact ce traseu
trebuie să parcurgă și la ce pubelă
trebuie să se oprească.
La prima oprire cu sistemul automatizat activat, șoferul coboară din
cabină, se duce în spatele camionului,
scoate pubela și o golește exact în
felul în care este executată operațiunea în mod curent, prin acționarea
comenzilor corespunzătoare. Când
operațiunea este încheiată, camionul
se orientează automat către următoarea pubelă, la primirea comenzii șoferului. Șoferul merge pe jos în aceeași direcție cu vehiculul și are, astfel,
în atenție, în permanență, ceea ce se
întâmplă în sensul de mers.
Deci, toate sistemele - pentru
șofer!

O misiune dulce...

În Maringá, la o oră de zbor la Vest
de São Paulo, Usina Santa Terezinha
Group fabrică zahăr și etanol din recoltele proprii de trestie de zahăr. În
ultimul sezon, care a înregistrat o creștere, terenurile imense ale companiei
au jucat rolul de zonă de test pentru
un vehicul prototip de la Volvo Trucks.
Autocamionul a fost dezvoltat pentru a
studia modul în care direcția automată face posibilă evitarea deteriorării
solului și a culturilor, stimulând, astfel,
veniturile. Potențialul de obținere a unor
recolte mai mari este semnificativ – de
până la zece tone la hectar pe an.

În mod clasic, trestia de zahăr este
adusă de pe câmp cu ajutorul mașinilor de recoltat și al autocamioanelor
controlate manual, care se deplasează
una lângă alta, la viteză redusă. Atunci
când un autocamion este încărcat
complet și pleacă să descarce, un altul
i se alătură mașinii de recoltat și procedeul se repetă. Marea provocare
pentru șoferul de autocamion este să
se sincronizeze cu viteza mașinii de
recoltat și, în același timp, să se concentreze în întregime asupra conducerii pe propriile urme, pentru a nu
strivi plantele din apropiere, care vor
deveni recoltele de anul viitor.
Volvo Trucks a rezolvat această
problemă prin intermediul unui sistem
de asistență pentru șofer, care automatizează conducerea. Acesta se asigură că autocamionul își păstrează
întotdeauna traseul exact, atunci când
se deplasează către mașina de recoltat și alături de aceasta, dar și atunci
când se îndepărtează, astfel încât
plantele să nu fie srivite, prin deplasarea autocamionului. Cu ajutorul receptorilor GPS, autocamionul parcurge un traseu pe bază de coordonate,
de-a lungul câmpului de trestie de
zahăr. Două giroscoape fac ca nu
numai roțile din față, ci întregul vehicul
să fie direcționat cu mare precizie,
pentru a preveni ca autocamionul să
devieze cu mai mult de 25 mm de la
traseul prestabilit. Atunci când încarcă,
șoferul poate alege să regleze viteza
cu ajutorul sistemului de cruise control
(pilot automat) al vehiculului, sau să
accelereze și să frâneze manual.
Din nou, șoferul este beneficiar
direct al acestor tehnologii. Omniprezent, dar mai relaxat!
Cu alte cuvinte, am putea spune
că suntem martorii unei schimbări de
abordare, de la „camionule, du-te și
fă-ți treaba singur”, la „dragă camionule, fii bun și urmează-mă! Avem
treabă de făcut!”

PREZENTARE

Camionul include, alături de multe
alte elemente, un sistem care încorporează senzori pe bază de radar /
laser. Acesta este folosit, inițial, pentru
a monitoriza geometria și topografia
minei, pentru a genera o hartă a traseului pe care trebuie să îl parcurgă
camionul. Informația colectată este,
apoi, utilizată pentru a coordona direcția vehiculului, schimbările de trepte
și viteza. La fiecare nouă tură, sunt
folosiți senzori pentru a scana zona din
jurul camionului și pentru a optimiza
operarea. Dacă apare un obstacol,
vehiculul se oprește automat.
Astfel, camioanele pot opera în
mod continuu, fără congestionarea
traficului. De asemenea, de obicei, în
timpul operațiunilor de detonare, șoferii trebuie mai întâi să aștepte până
când galeria este ventilată, înainte de
a începe operațiunile de încărcare,
dar, cu vehiculele autonome, nu există
astfel de restricții.
Deci șoferii există, dar nu trebuie
să se afle, neapărat, la locul încărcării,
în permanență.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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¡Olé! Brașov!
¡Hola! Madrid!

COMPETIȚIE

OPTIFUEL CHALLENGE 2017

La începutul lunii iulie, a avut loc, la Brașov, finala națională a competiției
Optifuel Challenge 2017, organizată de către Renault Trucks, în parteneriat
cu Alcoa Wheels. 29 de șoferi, cei mai buni din fiecare etapă de preselecție,
au concurat pentru trofeul național și pentru dreptul de a reprezenta România
în finala internațională, care se va desfășura, în perioada 17-19 octombrie,
la Madrid, în Spania. Cel mai bun dintre ei s-a dovedit a fi Adrian Țintea,
reprezentant al companiei Țintar Spedition, care a fost urmat, pe podium,
de către Adrian Georgescu, de la Geniad, și Vlad Adrian Betea, de la
compania Eurospeed.

„A

m avut peste 200 de participanți în cadrul evenimentului, pe parcursul a
trei luni, în 9 locații și am parcurs peste
6.000 km în cadrul acestei competiții.
Rezultatul este foarte clar: avem camioane foarte bune, dar șoferii fac
diferența. Scopul Optifuel Challenge
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este, desigur, condusul economic. Dar
nu numai aceasta. Reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru noi să
ne expunem produsele, să arătăm publicului cele mai importante elemente
și opțiuni. Dar produsele nu ar valora
nimic, dacă nu ar exista șoferii, care
reprezintă activele companiei și ope-

rațiunilor noastre. În această seară,
avem, aici, cei mai buni șoferi din România!
Chiar dacă, în orice competiție, nu
poate exista decât un singur câștigător,
eu consider că toți sunteți niște învingători, pentru că mulți dintre voi conduceți
o afacere într-o industrie extrem de com-
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Adrian Țintea, Țintar Spedition
Campion Național Optifuel Challenge 2017

petitivă. Iar succesul dumneavoastră
este și succesul nostru”, a ținut să sublinieze Peter Eriksson, director general
Volvo Group Trucks în România, în cadrul ceremoniei de decernare a trofeelor
naționale Optifuel Challenge 2017.

O luptă dificilă,
dar frumoasă

Etapele preliminare s-au desfășurat, începând cu luna aprilie, la Cluj,
Oradea, București, Brașov, Bacău,
Buzău, Pitești, Constanța și Timișoara,
șoferii participanți fiind evaluați și ie-

eficientă și, în opinia mea,
cea mai inteligentă inovație
care a fost montată pe
camion.
Acum, mă gândesc deja la
finala internațională din
octombrie, să fiu cât mai
pregătit și să obțin un
rezultat onorabil. Pe lângă
faptul că voi putea utiliza
camionul T Optifuel timp de
o lună, ca premiu al
competiției naționale, îmi
voi mai putea aprofunda
cunoștințele și cu ajutorul
unui driver trainer de la Renault Trucks Romania, pentru
a-mi putea valorifica avantajele și corecta eventualele
greșeli.
Din punctul meu de vedere, într-un astfel de concurs,
contează 90% tehnica de conducere, atenția și stăpânirea
de sine și 10% norocul, condițiile de trafic, cele
meteorologice, căldura ambientală etc. Trebuie să simți
camionul și să îl îndrumi pe calea cea bună, să îți devină
partener, iar tu să devii parte din el.”

rarhizați în funcție de rezultatele de
consum de combustibil și de timpul
parcurs. Instrumentul Optifleet evaluează aptitudinile individuale de conducere și modul de utilizare a camionului, pe baza unui algoritm elaborat
datorită experienței de peste 20 de
ani a Renault Trucks în ceea ce privește conducerea economică. Acest
sistem măsoară eficiența conducerii
pe baza a trei criterii principale: anticiparea (utilizarea inerției vehiculului
și a pedalei de frână), folosirea corectă
a vehiculului (timp petrecut în zona
eficientă) și timpul petrecut la ralanti.

COMPETIȚIE

„Aceasta este a treia oară
când particip la o astfel de
competiție, în 2014
obținând și locul 1 național
la Drivers’ Fuel Challenge,
organizat de către Volvo
Trucks.
M-am simțit foarte bine la
volanul camionului Renault
Trucks T, este un model
foarte aerodinamic și ușor
de condus, un camion pe
care mi-aș dori să-l utilizez
în activitatea de zi cu zi.
Nu pot să spun că m-am
pregătit în mod expres pentru această competiție. Am pus
în aplicare tehnicile de conducere și cunoștințele de zi cu
zi, pe care le-am dobândit de-a lungul timpului. Foarte
important este calmul, să știi să anticipezi și să pui în
valoare tehnica și inovațiile prezente pe camion. Noile
tehnologii sunt foarte accesibile, este ușor să te
familiarizezi cu ele și să profiți de ceea ce au de oferit.
Dintre acestea, cel mai mult îmi place să mă folosesc de
rularea liberă. Este o idee foarte simplă, dar extrem de

Și în cadrul finalei naționale de la
Brașov, a fost aplicat același algoritm,
șoferii fiind împărțiți, într-o etapă preliminară, în trei grupe, câte 10-10-9
pe câte un camion T Optifuel, cel mai
bun rezultat de pe fiecare vehicul înscriindu-și, automat, autorul în etapa
finală, desfășurată pe un al patrulea
vehicul, în după-amiaza aceleiași zile.
„Renault Trucks a fost tot timpul un
pionier al inovațiilor”, a subliniat Ginel
Trincă – director de vânzări Renault
Trucks în România. „Primele noastre
camioane tip Optifuel au fost pentru
prima dată introduse pe piață în 2009
pe modelul Premium Route; tehnologiile au fost actualizate cu noua gamă
Euro 6, în 2013, când, prin noul pachet
Fuel Eco s-a obținut o reducere de 5%.
Iar anul acesta a fost introdus pe piață camionul pe care l-ați condus în calificări, cu motor de 13 l, 480 CP. Spre
deosebire de un vehicul standard, modelul Renault Trucks T Optifuel conține
echipamente aerodinamice și pachetul
Fuel Eco Plus, care cuprinde Optivision, optimizare a conducerii în funcție
de topografie, compresor de aer debreiabil, pompă de direcție cu debit variabil,
oprirea automată a motorului, funcția
de rulare liberă etc, toate cu obiectivul
clar de îmbunătățire a consumului de
combustibil”.
Nu ne rămâne decât să îi dorim
succes, calm și curaj campionului nostru, Adrian Țintea, și să îi urăm să se
întoarcă acasă de la Madrid la volanul
marelui premiu, un RENAULT
TRUCKS T480 13L Optifuel!
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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MICHELIN -

performanță setată
pe nevoile pieței
Consum mai mic de carburant, creșterea distanței parcurse,
siguranță, precum și protecția mediului sunt țintele atinse de noua
generație de anvelope Michelin.

N

oile anvelope încorporează
soluții inovatoare, adaptate
la nevoile transportatorilor, și
este remarcabil faptul că producătorul
francez a reușit lansarea unei game
complete de anvelope (direcție, tracțiune, semiremorcă) certificate cu clasa de eficiență energetică A.

Costuri optimizate

Prin gama X Line Energy, Michelin
oferă transportatorilor de internațional
posibilitatea de a echipa întregul an-
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MICHELIN X LINE ENERGY
reprezintă prima gamă completă de
anvelope (direcție, tracțiune,
semiremorcă) ce obține certificarea
A pentru eficiență energetică.

samblu cu anvelope cu rezistență scăzută la rulare. Astfel, se pot realiza
economii importante de carburant, de
un litru la o sută de kilometri (2,66 kg
mai puține emisii de CO2 pentru aceeași distanță), cât anvelopele sunt noi,

și o medie de 0,5 l/100 km pentru
întreaga perioadă de exploatare,
comparativ cu o echipare cu anvelope
MICHELIN X LINE ENERGY certificate BBA.
Aceste economii reprezintă o
medie de 1.610 euro costuri mai mici
cu carburantul și 3.724 kg mai puține
emisii de CO2, raportate la viața inițială
a anvelopei, înainte de recanelare și
reșapare.
Notabil este faptul că aceste
avantaje sunt obținute fără compromisuri. Anvelopele își păstrează stan-

...................................................................................................................................................... iulie 2017

EVENIMENT

dardele de performanță specifice
Michelin, precum siguranța și distanța
mare parcursă.

Adaptată pentru
transport regional

MICHELIN X MULTI este gama de
anvelope dedicate transportului regional și a fost proiectată pentru a asigura
cel mai bun TCO (Total Cost of
Ownership).
Practic, în cazul gamei X Multi,
Michelin a avut în vedere împletirea

a două direcții principale - cel mai scăzut cost pe kilometru și aderență foarte
bună, în toate condițiile meteorologice.
Performanțele obținute sunt grăitoare: versatilitate, anvelopele fiind
adaptate pentru toate tipurile de drum
și condiții meteo; ușor de utilizat pe
toată durata anului, anvelopele fiind
certificate pentru utilizare pe perioada
iernii, aspect evidențiat și prin marcajul
3PMSF, aflat pe anvelopă; respectă
cele mai stricte standarde de mediu
pentru consumul de carburant și zgomot redus; TCO optimizat.

Tehnologii inovatoare Michelin

REGENION
Blocuri de profil auto-regenerante, dezvoltate pe baza tehnicilor Michelin de
imprimare 3D pe metal, care asigură o aderență sporită, pe toată durata de
viață a anvelopelor.

INFINICOIL
Un cablu continuu din oțel - care poate atinge 400 metri lungime - înfășurat în
jurul anvelopei, pentru o stabilitate sporită, pe toată durata de viață a
acesteia. Punct de referință în rezistență, anvelopele concepute cu tehnologia
INFINICOIL asigură un kilometraj ridicat.
POWERCOIL
O nouă generație de cabluri din oțel la carcasă, mai ușoare și mai rezistente.
CARBION
Un produs care rezultă dintr-un proces inovator, prin care anumiți compuși
de la banda de rulare sunt amestecați în stare lichidă, pentru a crea un
material mai uniform. Acest material crește kilometrajul anvelopei și îi
îmbunătățește rezistența la rulare, asigurând, totodată, o economie de
carburant.

Activitatea de cercetare și
dezvoltare a Michelin dispune de
un buget anual de peste 700 de
milioane de euro și înglobează
activitatea a 6.000 de angajați la
nivel mondial.

Inovația joacă un rol central în performanțele anvelopelor Michelin, iar,
la acest capitol, trebuie să menționăm
câteva tehnologii de ultimă generație:
REGENION, INFINICOIL, POWERCOIL și CARBION.
De asemenea, la capitolul management flotă și anvelope, amintim faptul că pneurile Michelin X Multi sunt
echipate cu cip RFID. Astfel, noile anvelope asigură accesul la anumite servicii digitale, identificarea fiecărei
anvelope, îmbunătățirea managementului flotei și a stocurilor, trasabilitate
superioară a operațiunilor.
Pentru X Multi, testele au arătat o
creștere importantă a distanței parcurse, cu 15-20% mai mult față de
gama Michelin X MultiWay 3D.
La fel ca toate anvelopele Michelin
pentru camioane, gama X Multi beneficiază de carcasele de înaltă calitate ale
producătorului francez, ceea ce înseamnă că pot fi recanelate și reșapate.

Radu BORCESCU
Belgrad, Sebia

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Comunicare...
sau nu?

EVENIMENT

AM MARFĂ, CAUT TRANSPORT

Ca la fiecare ediție a evenimentului organizat de către Ziua Cargo
la Poiana Brașov, în luna mai, o atenție deosebită a fost acordată
celor care, de fapt, au dictat, încă de la începuturi, adoptarea
acestui motto, și anume celor care au marfă și caută transport.
Și de această dată, reprezentanți ai unor mari nume din domeniu
și-au expus principiile și cerințele, invitați fiind, în cadrul acestei
ediții, Arctic, CHEP, Orkla Foods și Philip Morris.

U

nii dintre beneficiarii serviciilor
de transport consideră comunicarea ca fiind elementul
cheie al unei colaborări eficiente, în
timp ce alții își doresc să simplifice pe
cât de mult posibil acest aspect al unei
relații, în special cu șoferii. În schimb,
toți cei prezenți au fost de acord că
eficiența și flexibilitatea trebuie să fie
calitățile cheie, atunci când este vorba
despre serviciile de transport.

Arctic – o poveste
despre succes
care a început
acum 46 de ani

Cu o istorie impresionantă pe piața
românească, una dintre emblemele
industriei românești, compania Arctic
s-a înființat în 1968, sub licența Thomson Houston. În 1970, se realizează
prima producție de frigidere. În 2002,
compania este achiziționată de către
Grupul Arcelik, iar, 5 ani mai târziu,
este prima firmă din România care
implementează sistemul TPM (Total
Productive Maintenance), un sistem
modern de management al producției,
dezvoltat de Japan Institute of Plant
Maintenance, ce are ca obiectiv creșAurel
Ioniță,
Team
Leader
Transport
Arctic
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terea permanentă a productivității, prin
prevenirea pierderilor din ciclul de
viață al fiecărui proces de producție.
După implementarea sistemului TPM,
Arctic a înregistrat o creștere a eficienței generale a echipamentelor, de la
68%, la 85%. Compania a fost distinsă, în 2010, cu Premiul pentru Excelență pentru consistență în TPM și, în
2013, cu Premiul Special TPM Achievement. În 2015, la 45 de ani de activitate, Arctic înregistra impresionanta
cifră de 25 milioane de frigidere produse, ajungând, în prezent, la cifra de
30 de milioane de frigidere
Având, în prezent, peste 3.600 angajați, compania este prezentă pe
piața românească cu trei branduri puternice: Arctic, Beko și Grundig. Conform prezentării lui Aurel Ioniță, Team
Leader Transport la Arctic, 80% dintre
familiile din România dețin cel puțin un
produs electrocasnic fabricat de
această companie. În 2016, au fost
comercializate nu mai puțin de 2,8 milioane de produse, dintre care 2,2 milioane au fost frigidere, care au ieșit
de pe poarta fabricii de la Găești (82%
exportate).
Un asemenea volum de producție
necesită un supply chain pe măsură.
Astfel, pentru produse finite, Arctic
utilizează, în prezent, depozite care
însumează un total de 73.000 mp,
dintre care 28.500 mp sunt în proprietatea producătorului.
Compania importă, lunar, peste
1.500 de containere de materiale din
Asia și nu mai puțin de 200-300 camioane din Europa, iar produsele finite
totalizează 2.300 camioane și containere.
În ceea ce privește producția pentru piața românească, distribuția la
nivel național a presupus, în 2016,
8.200 de camioane, peste jumătate
fiind livrate către clienți din București.
64% dintre acestea au fost camioane

de 20 t, fiind deservite 600 de puncte
de livrare în 105 localități.
La export, anul trecut au fost așezate pe șosele nu mai puțin de 20.000
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vehicule, dintre care 78% camioane
și restul containere. 95% dintre camioane sunt angajate de către Arctic.

Din ce în ce mai mult
cu trenul

Ce se cere,
ce se oferă

În ceea ce privește cerințele de
calitate pe care Arctic le impune transportatorilor cu care lucrează, cărăușul
trebuie să trimită confirmarea scrisă
a comenzii de transport în termenii și
condițiile solicitate, precum și avizarea
cu numărul de înmatriculare al vehiculului, în timp util. Camionul trebuie
să se prezinte la încărcare conform
avizării, iar Arctic va verifica mijlocul
de transport la încărcare, conform metodei de inspecție în șapte puncte.
Respectarea datelor de livrare este
extrem de importantă, „On-Time” fiind
indicatorul principal de calitate. Se

urmărește, de asemenea, responsabilizarea cărăușului și șoferului, pentru
cât mai puține avarii pe timpul transportului, precum și o cunoaștere și
respectare în detaliu a condițiilor
impuse de clienți.
Arctic oferă parteneriate pe termen
lung, bazate pe stabilitate, siguranță
și plăți la timp. Partenerii de transport
se dezvoltă o dată cu Arctic, producătorul asigurând volumele necesare la
export, pentru a crea sinergiile necesare la import. „Căutăm, împreună cu
potențiali transportatori, punctele comune unde putem crea avantaje într-o
relație win-win și suntem deschiși către
proiecte noi. Orice modalitate de
eficientizare, creștere a calității, este
atent analizată, testată și, eventual,
pusă în practică. Urmărim, de asemenea, îmbunătățirea continuă a proiectelor aflate în desfășurare, feed-back-ul
din partea partenerilor, clienți, furnizori,
transportatori, putându-se transpune
în ajustarea modului curent de lucru”,
a precizat Aurel Ioniță.
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Printre proiectele Arctic aflate în
desfășurare, se numără creșterea
ponderii livrărilor multimodale, transportul feroviar de lungă distanță oferind o capacitate de încărcare mai
mare, depășirea restricțiilor rutiere,
creșterea gradului de flexibilitate, precum și reducerea emisiilor de CO2.
În ceea ce privește transportul rutier, alocarea contractelor de transport
la Arctic se face după criterii de performanță. Alocarea volumelor se realizează după procente stabilite ca urmare a licitației anuale, iar, ca rezultat
al evaluărilor lunare, pot crește volumele transportatorilor cu performanțe
bune „On-Time”.
„Tot dintre tendințele pentru viitor face parte și creșterea volumelor la ex-

port. În acest context, se menține creșterea de minimum 10% la exportul de
frigidere, un alt element demn de menționat fiind faptul că se vor exporta și mașini de spălat rufe, ce se vor produce la
noua fabrică Arctic de la Ulmi, județul
Dâmbovița”, a subliniat Aurel Ioniță.
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Adrian Geană,
Team Leader RO,
BG, RS & HR,
Supply Chain
Management
CHEP România

CHEP România,
închiriere de paleți

Cu o istorie de peste 70 de ani în
domeniu, CHEP este o companie care
oferă spre închiriere paleți și activează, în prezent, în 54 de țări, având un
număr total de peste 14.000 angajați
și 493 centre service, la nivel global.
Compania deține peste 275 milioane
de paleți și containere, operând într-un
număr total de 510.000 puncte de distribuție. În România, CHEP activează
de 5 ani, cu 3 milioane de paleți operați anual, prin intermediul a două centre de service, 1.000 puncte de colectare și peste 130 puncte de livrare.
Adrian Geană, Team Leader RO,
BG, RS & HR, Supply Chain Management în cadrul CHEP România, a
precizat, în cadrul evenimentului Ziua
Cargo, că paleții nu se vând niciodată,
compania închiriind și oferind servicii
conexe acestora. Paleții sunt în proprietatea CHEP pe întreaga perioadă
de închiriere. „În primul rând, noi livrăm paleții, de la centrele noastre de
service, către producătorii de marfă
paletizată, care își pun mărfurile pe
paleții noștri, după care le trimit în
piață către comercianți. În momentul
în care s-au golit de marfă, colectăm
paleții şi îi aducem la centrele de service, unde îi inspectăm, îi reparăm,
dacă este cazul, și îi repunem în circuit. Este un model de business circular, cu efecte minime asupra mediului,
ce aduce multe beneficii pentru toate
părțile implicate.”

Modele
de transport

Livrările de paleți se realizează
doar în regim FTL, cu un lead-time
standard de 48 ore, camioane cu prelată, încărcături cu greutate netă de
14 t. Se alocă un transportator fiecărui
client în parte, cu tarif fix pe livrare.
În cazul colectării, se poate opera de
la un palet, la un camion complet, media, la nivel național, fiind de aproximativ 200 paleți, în momentul de față.
„Pentru lead-time, pot exista două
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situații. Putem avea o comandă standard săptămânală, în care știm că, de
exemplu, în fiecare zi de miercuri a
săptămânii se va colecta, dintr-un anumit punct, un anumit număr de paleți,
fiind cel mai scurt timp de operare sau
un lead-time variabil, în funcție de cantitatea colectată, între una și trei zile.
Transportatorul este alocat pe județ,
iar tariful se achită per palet, variabil,
în funcție de cantitate.”
CHEP lucrează cu mai multe modele de transport. Cel mai simplu și
cel mai ușor de implementat este un
model standard, în care CHEP contractează un camion pentru livrarea
paleților către producător; după ce paleții sunt descărcați, este strict sarcina
transportatorului să găsească o
conexiune de transport mai departe,
după care producătorul contractează
un alt camion, pentru livrarea mărfurilor sale către retailer. După ce marfa
acestuia este descărcată, din nou
cade în sarcina transportatorului să
găsească un retur. Acest model nu
este foarte eficient, pentru că pot exista momente în care nu se găsesc
retururi, camioanele merg goale și nu
este o situație benefică pentru niciuna
dintre părți.
„Modelul colaborativ simplu, pe
care îl avem deja implementat în România, cu câțiva dintre clienții noștri,
presupune următorul circuit: din
localitatea A, de la centrul nostru de
service, încărcăm un camion, mergem
la producător, paleții sunt descărcați
și, în același camion, sunt încărcate
mărfurile producătorului, care vor
merge către un retailer situat în localitatea sau în apropierea localității
unde se află și centrul nostru de
service. E un model care funcționează, ce aduce beneficii tuturor părțilornouă, producătorului și transportatorului, care va ști că are și returul asigurat”, a subliniat Adrian Geană.
Există, de asemenea, un model
colaborativ complex, care este destul
de greu de pus în practică. Până în
momentul de față, CHEP nu a reușit,
încă, să îl implementeze în România,
dar lucrează în acest sens și există
speranțe că va putea fi funcțional în
curând, cu ajutorul transportatorilor.
„Vorbim despre o livrare a paleților din
localitatea A, de la centrul nostru de
service, către producătorul de marfă;
același camion este încărcat cu marfa
producătorului, care merge către
localitatea C, la retailer, iar, de acolo,
noi colectăm paleții, cu același camion, către centrul nostru de service.
Aici se reduce la zero numărul kilometrilor rulați la gol. Este dificil de implementat, pentru că toată lumea trebuie
să fie în strânsă legătură și planificarea acestor curse trebuie să fie foarte
bună.”, a declarat Adrian Geană.

Comunicarea,
în prim plan

Dintre calitățile pe care CHEP le
apreciază la un partener, la nivelul
transporturilor, comunicarea este cea
mai importantă. Adrian Geană precizează că „... fără o comunicare corectă și la timp, din punctul meu de
vedere, orice parteneriat se poate destrăma. De asemenea, seriozitatea este
foarte importantă. Avem nevoie de
parteneri care să respecte ceea ce
am stabilit la începutul programului și
pe care să ne putem baza.” CHEP
are indicatori de performanță actualizați săptămânal, ce trebuie menținuți
la un nivel ridicat, pentru a asigura un
serviciu de calitate clienților săi.
Este vorba și despre flexibilitate,
pentru că asta cer, uneori, și clienții
din partea CHEP. Dacă apare o
solicitare atipică, avem nevoie de un
partener flexibil pentru a o putea duce
la îndeplinire. De asemenea, o bună
organizare este esențială pentru a
aduce eficiență în operare.
„Nu în ultimul rând, aș menționa
proactivitatea. Apreciem foarte mult
atunci când vin idei de optimizare și
de dezvoltare a parteneriatului din
partea colaboratorilor noștri. Este un
beneficiu și pentru transportator, întrucât, noi văzând interesul pentru business, parteneriatul nostru devine mai
puternic”, a încheiat reprezentantul
CHEP.

Orkla Foods,
investiție norvegiană,
know-how românesc

„Orkla Foods a luat naștere prin
investiția unei companii norvegiene,
prin achiziția Topway Craiova, a fabricii
de margarină Unirea din Vitan, București, a fabricii de pateuri Ardealul de
la Covasna și a fabricii de patiserie
congelată Linco, din Iași. Dar lucrăm
cu resurse și know-how românesc”,
a precizat Victor Dănilă, Supply Chain
Manager Orkla Foods.
„Fiecare dintre aceste fabrici are
ca principal flux transferul produsului
la nivel de palet, full truck, către unul
dintre partenerii noștri logistici, dar și,
într-o mai mică sau mai mare măsură,
pentru vânzare sau distribuție directă
către clienți. Acoperim, cu produsele
noastre, toate tipurile de temperatură,
transport congelat - pe fluxul de la Iași
către Craiova, refrigerat - pe fluxul de
la Vitan atât către partenerul nostru
logistic din București, cât și către
partenerul din Craiova, iar de la Covasna ambiental, către ambii parteneri
logistici. Din fabricile noastre, generăm
în jur de 1.200 curse full truck pe an.
Cel mai mult se generează de la
fabrica din Covasna, unde sunt cele
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Victor Dănilă,
Supply Chain
Manager
Orkla
Foods

mai multe linii de producție, și anume
600 de camioane pe an, către partenerul 3PL din Cluj, și 270 către cel din
Craiova. Fabrica din Iași generează
120, cu destinația Craiova, iar cea din
București - 230, cu aceeași destinație.
În logistică, trebuie să fim pragmatici, trebuie să păstrăm lucrurile cât
mai simple și cât mai eficiente. În
principiu, aceasta este ceea ce ne
dorim din partea unui parteneriat cu
transportatorii noștri.”

Comunicare cât mai
simplă

Ca mod de lucru, Orkla Foods
deține un pol stabil de transportatori,
3 sau 4 companii cu care lucrează în
mod constant, iar relația cu ei este, în
principal, bazată pe încredere. „La
aceasta aș mai fi adăugat simplitatea”,
a precizat Victor Dănilă. „Antevorbitorii
mei au subliniat că apreciază comunicarea, dar eu, din contră, nu o apreciez. Pentru fiecare încărcare, mă
obosește volumul uriaș de telefoane
care se dau, să te asiguri că ajunge,
că a ajuns, să întrebi de ce a întârziat,
să afli dacă a încărcat sau nu, dacă
a plecat, dacă ajunge sau nu la timp
etc. Îmi doresc mai multă simplitate,
în acest context. Vreau o planificare clară, pe zile, pe ore.”
O altă cerință este eficiența
„Ceea ce îmi asum, în momentul în care închei un
parteneriat, reprezintă
doar ceea ce pot să fac
și fac ceea ce mi-am
asumat. La Covas-

na, avem 5 până la 8 camioane pe zi.
Nu mă ajută să am un partener care
spune că mi le poate da pe toate.
Dacă nu reușesc să încarc toate cele
5 camioane pe zi, marfa se acumulează și ne afectează fluxul de producție. Prefer o soluție eficientă, în
care un partener îmi dă, de exemplu,
un număr mai mic de camioane, dar
conform unei planificări stabile, cu o
periodicitate de care să se țină. Fără
să fie nevoie să comunic prea mult
cu el după aceea”.
Apoi, Orkla Foods caută ca eficiența să fie susținută, din spate, de
elemente de calitate certificate ISO,
care cresc gradul de încredere.
Sistemele IT joacă, de asemenea,
un rol important. „Suntem în 2017. Noi,
pe partea noastră, dezvoltăm și utilizăm
o vastă infrastructură IT, un ocean de
date, un lanț întreg de comunicare, iar
toate se opresc la șofer. Cu el trebuie
încă să comunici pe telefon. În condițiile
în care cei mai mulți dintre șoferi au
smartphone, mi-aș dori să se implementeze o aplicație care poate
să îmi ofere Proof of Delivery,
în momentul în care marfa a
ajuns la client. Sunt aplicații
care folosesc camera
telefonului pentru a scana codul de bare de
pe document. În
momentul respectiv, eu deja pot
factura către

client. La ora actuală, avem peste 1,1
milioane de lei care stau nefacturați
mai bine de 7 zile, în mod constant.
Asta înseamnă să lipsească o
verigă din lanț”, a arătat supply
chain managerul Orkla
Foods.
Nu în ultimul rând,
Victor Dănilă își îndreaptă atenția asupra costului, care e
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o noțiune care nu este plasată la final,
dar nici în prim plan. „Din punctul meu
de vedere, calitatea reprezintă
valoare. Calitatea costă, deci valoarea
costă. Ceea ce înseamnă că noi nu
producem valoare adăugată, ci costuri. Am ajuns să denaturăm întregul
principiu de lanț valoric. Nu mai sunt
întors către clientul meu, ci către
furnizorul meu de transport, care nu
e întors către mine, să îmi aducă valoare adăugată, ci către furnizorul lui
de anvelope, care, la rândul lui, este
întors către furnizorul lui de cauciuc.
Am ajuns în situația în care nu vorbim
de valoare, ci de costuri. Dar, de fapt,
avem nevoie de calitate, de plus valoare. Suntem dispuși să venim în
sprijinul transportatorilor, al partenerilor
noștri, pentru implementarea unor
sisteme comune. Sunt de acord cu
ajustarea prețurilor de transport, dar
nu sunt de acord să fiu singurul care
o face, pentru că voi deveni necompetitiv. Avem nevoie de parteneriate
și avem nevoie ca voi, transportatorii,
să fiți uniți. Un principiu de calitate
trebuie să fie răspândit la cât mai mulți
parteneri. Noi, în calitate de clienți, ar
trebui să vă finanțăm, pentru ca dumneavoastră, transportatorii, să introduceți mai multă plus valoare”, a concluzionat Victor Dănilă.

Philip Morris
România, valori
uriașe, siguranță pe
măsură

Construcția fabricii de țigarete
Philip Morris din România a început
în 1998, iar, în anul 2000, a fost complet operațională. În 2007, România
a intrat în UE, deschizându-se, astfel,
barierele intracomunitare. „În 2011,
am reușit o producție record, de 20 de
miliarde de țigarete, iar, în 2014, am
început să creștem capacitatea de
producție, urmând ca, un an mai târziu, să ajungem la 30 de miliarde de
țigarete.
Pentru supply-chain, 2016 a fost
un an de reorganizare, aici incluzând
Mihai Păun,
Warehouse
& Logistics
Supervisor
Philip Morris
România
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partea de logistică internă, cât și partea de transport”, povestește Mihai
Păun, Warehouse & Logistics Supervisor în cadrul acestei companii.
Conform organigramei, există mai
multe departamente specializate.
Philip Morris România se ocupă de
partea de producție, Philip Morris
Trading - de cea de vânzare și de distribuția în România. Logistica este organizată pe inbound, intern și outbound. Părțile de inbound și outbound
sunt coordonate de către echipa centrală din Polonia sau Elveția, iar partea
de logistică internă este coordonată de
către echipa din România.
Tutunul pur este importat de pe
diferite continente, comanda pentru
necesarul de tutun fiind făcută de către
departamentul central din Elveția.
Pentru restul de materie primă, hârtie
etc (DIM), Philip Morris România importă 90% din Uniunea Europeană,
iar cererea de materie primă este lansată de către o funcție centrală din
Polonia.
„La tutun, operăm aproximativ 800
de containere pe an, iar cele mai multe
vin prin Portul Constanța, de unde se
face o operațiune de tranzit, formalitățile de import realizându-se în vama
de interior Otopeni. Pe partea de DIM,
se utilizează două tipuri de livrare,
FCA și DAP, planul de livrare fiind făcut de funcțiile centrale, un Turn de
Control Logistic, implementat anul trecut. Avem undeva la 2.000 de camioane pe an și pentru majoritatea folosim nivelul de securitate TAPA 3”, a
spus Mihai Păun.

Securitate
certificată TAPA

Din punctul de vedere al depozitării externe, pentru tutun se folosesc
doar depozite cu nivel de securitate
TAPA C. Depozitarea se realizează în
vrac și se utilizează sistemul SAP, depozitul extern fiind coordonat de către
un furnizor de logistică. Pe partea de
DIM/Semis, lucrurile se separă. „Utilizăm niveluri de securitate diferite, A
și C. Nivelul A adăpostește produse
accizabile. Se depozitează bulk și pe
rafturi și se folosesc două sisteme,
SAP și WMS. Și în acest caz, depozitul este operat de către un furnizor
de servicii de logistică”, a indicat reprezentantul Philip Morris.
Logistica internă implică, în primul
rând, un serviciu de shuttling. 99% din
materiale sunt transportate pe curse
externe și sunt aduse cu 48 de ore
înainte de intrarea în producție. „Avem
aproximativ 10 camioane pe zi și
folosim transport pe nivel de securitate
1 și 3. Pe partea de depozitare internă,
avem undeva la 1.000 mp, pe care îi
folosim pentru materie primă, cu zone

cu temperatură și umiditate controlate,
iar stocul acoperă între 2 și 4 zile. La
livrarea pentru producție, necesarul
de materie primă vine din sistem. Folosim și în acest caz SAP și WMS, iar
timpul de livrare este de aproximativ
45 de minute, transportul fiind realizat
pe cărucioare și paleți.”
Pentru partea de depozitare a
bunurilor finite, se folosesc multiple
scheme de paletizare. „Folosim două
metode de livrări, Push și Pull, pentru
15 piețe, în medie. Planul de transport
este realizat de către Turnul de Control
Logistic. 80% din transportul nostru
este rutier, restul pe naval și aerian.
Când vine vorba despre transportul
rutier, folosim întotdeauna nivelul de
securitate TAPA 1. Vorbim despre un
produs sensibil, despre documente
fiscale, despre valori mari, garanții
uriașe”, spune Mihai Păun.

Șanse
pentru toți

Pe partea de transport, coordonatorul aceste activități este departamentul PMIM Logistics, acesta organizând o licitație anuală pentru toate
rutele de transport, la care sunt invitați
să participe actualii transportatori, dar
care este deschisă și pentru noi furnizori. „Noi suntem responsabili pentru
găsirea acestor transportatori, iar Turnul Logistic planifică transportul. Mai
nou, folosim transport cu temperatură
și umiditate controlate, pentru partea
de țigarete. Pentru partea de inbound,
folosim grupaj intern și avem aproximativ 2.000 de camioane și containere
pe an, pe outbound - aproximativ 600
de camioane în sistem DAP și 1.300
în FCA. Cele mai importante elemente
pe care le solicităm sunt calitatea, flexibilitatea și prețul corect. Pentru mine,
calitatea înseamnă, în primul rând,
comunicare, punctualitate la livrare,
înseamnă integritatea produsului.
Cred că avem un preț corect pentru
toți transportatorii. În raport cu valoarea bunului, costul de transport este
destul de mic, ceea ce ne permite să
punem accentul pe un nivel calitativ
ridicat al serviciului”, a precizat Mihai
Păun.
„Există companii mici care au
lucrat ca subcontractori pentru titularii
contractelor cu noi, ulterior participând
la licitații în nume propriu și au câștigat
rute pe contracte proprii. Pentru transportul de materie primă, se intră mai
ușor în piață. Pentru cel de produs
finit, riscurile sunt destul de mari și nu
putem oferi produsul oricui, la prima
vedere. Dar porțile sunt deschise”, a
încheiat reprezentantul Philip Morris.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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O nișă aparte...

... cu provocări pe măsură. Ultima soluție înainte de avion,
transportul expres este, astăzi, un segment în creștere, favorizat
de modelul logistic care susține reducerea stocurilor. Despre
prezent și viitor, am discutat cu actori de marcă din această piață,
cu ocazia evenimentului „Am marfă, caut transport”, organizat, în
luna mai, de către Ziua Cargo, Poiana Brașov.

P

rovocările pleacă, în multe cazuri, din același loc precum în
cazul transportului greu. „Ca
și în transportul «greu», întâmpinăm
și noi o serie de probleme cu șoferii,
cu salarizarea, cu tarifele, cu Milog
sau Macron... Transportul expres este
o nișă aparte, unde timpul chiar înseamnă bani și este, probabil, ultima
soluție înainte de transportul aerian”,
a declarat, în cadrul conferinței, Hans
Schuller, proprietar Atlas Express &
Logistic. El a precizat că transportul
expres reprezintă un business important, la nivel european 270.000 de
persoane fiind angajate în acest sector. În ciuda nevoii evidente pentru acest tip de servicii, mulți clienți nu prind
aceste costuri în bugete. „Niciodată
noi nu suntem prinși în bugete, nimeni
nu vrea să știe de noi, dar suntem necesari. Și în cazul acestui tip de transport, una dintre cele mai mari probleme este constituită de preț. Trebuie să
cerem, însă, tariful corect pentru calitatea pe care o oferim. Și competiția
este foarte puternică, polonezii (cei
mai puternici pe plan european pe această piață) constituind principalul
competitor pentru operatorii români,
în timp ce bulgarii vin, tare, din urmă”,
a apreciat Hans Schuller.

Zsolt Gogucz,
Managing Director
Kefren Expres

„Seriozitatea se măsoară în
transparență.”
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când este organizat în sistem de grupaj, în anumite cazuri, transportul expres poate implica inclusiv camioane
mari.

Timpul de răspuns...
timpul de tranzit

Iuri Plesnilă,
Operations Manager
Time Critical Line

„Mi-e teamă că șoferii, personalul
foarte bine calificat din România,
părăsesc țara. Sunt aproape
imposibil de înlocuit, pentru că nu
există școli și nici o ofertă
serioasă de a-i ține pe loc”.

Timpul înseamnă
bani... mulți sau...
vieți

„Bineînțeles atunci când vorbim
despre calitate în transportul expres,
vorbim despre timp. Nu ai voie să ratezi, pentru că pierderile sunt uriașe,
discutăm de zeci de mii de euro pe
oră, dacă este vorba de zona comercială. Există și altă ramură, aceea în
care trebuie livrat un medicament
într-un spital și atunci partea emoțională îi ia locul celei financiare. Tot aici
intră și transportul celulelor stem. În
cazul acestor transporturi, orice «ratare» poate costa o viață”, a explicat
Iuri Plesnilă, Operations Manager
Time Critical Line. El a ținut să sublinieze că, în ciuda faptului că, la prima
vedere, transportul expres poate părea mai ușor, pentru că nu există probleme cu timpii de odihnă, ținând cont
de faptul că, în cele mai multe cazuri,
se utilizează vehicule sub 3,5 t, cei
care operează în domeniu se lovesc
de provocări importante. În plus, atunci

„Unul dintre indicatorii principali de
calitate pe care îi urmărim este reprezentat de timpul scurt de răspuns, care
trebuie să varieze între 10 și maximum
30 de minute. Apoi, este monitorizată
perioada de tranzit, care trebuie întotdeauna respectată, în condițiile în care
trebuie să știm la orice oră unde se
află transportul, pentru a ne putea
informa, la rândul nostru, clienții. În
transportul expres, tot ce se plasează
sub 99% on time delivery reprezintă
o problemă. Acel 1%, de regulă, reprezintă o excepție, fie că e vorba de
segmentul aerian sau rutier”, a arătat,
la rândul său, Alin Burlan, General
Manager Dream Cargo Services. El a
menționat că transportul expres începe cu cel aerian. „Cel mai rapid trans-

Alin Burlan, General
Manager Dream
Cargo Services

„Cred că ne îndreptăm către o
ușoară creștere a segmentului de
transport expres, pentru că
infrastructura din România nu
permite livrarea în timp, situație
care lasă loc de dezvoltare pentru
acest sector.”
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Hans Schuller,
proprietar Atlas
Express & Logistic

port aerian se face cu un avion charter,
închiriat, care vine pe aeroportul unde
este chemat. Adică, din momentul în
care ai preluat marfa din fabrică și
până la linia de producție, poți ajunge
în maxim 12 ore, în cel mai îndepărtat
punct din Europa. Tariful pentru 1.000
kg variază între 12 și 20.000 de euro.
Următoarea variantă este «courier on
board», care se aplică numai coletelor
sub 32 kg/piesă. Se preia marfa din
fabrică și un subcontractor sau un
angajat se duce, personal, cu avionul,
cu prima cursă disponibilă, către cel
mai apropiat aeroport de destinația
finală. Prețurile, aici, pornesc de la 2-

3.000 și pot ajunge până la 10.000
euro, dacă discutăm de transport în
China sau Statele Unite. Mai există și
varianta de «next fly out», unde marfa
este preluată de primul zbor disponibil,
iar, de la aeroportul de destinație, se
apelează la firmele clasice de curierat,
unde prețul este de 6-7 euro/kg; iar,
dacă timpul de tranzit și distanța o
permit, atunci apelăm întotdeauna la
transportul expres rutier”, a explicat
Alin Burlan.
Comunicarea și transparența sunt
foarte importante în opinia lui Zsolt
Gogucz, Managing Director Kefren
Expres. „Seriozitatea se măsoară în

Provocări...

Atunci când vorbim despre provocări, dumping-ul social constituie, potrivit lui Alin Burlan, una dintre problemele care se manifestă în ultimii ani, la
care se adaugă amenințările privind impunerea de tahografe pentru vehiculele utilitare din segmentul de expres.
„Orice criză a unui producător auto mare poate aduce reduceri de costuri și
renegocieri de contracte pentru transportatorii expres. Dar conjunctura actuală lasă loc pentru dezvoltarea acestui
segment”, a concluzionat directorul
general Dream Cargo Services.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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„Dacă cumva vor fi introduse mult
mai multe restricții în zona
transportului expres, multe dintre
companiile (clienții) care utilizează
acest sistem de aprovizionare au
arătat că vor înregistra pierderi de
comenzi, ca urmare a majorării
costurilor de producție generate de
creșterea stocurilor. Mulți dintre
producătorii germani se află în
această situație. Logistica se bazează,
astăzi, mult pe transportul expres.”

transparența pe care i-o poți oferi
clientului. Noi beneficiem de un tracking foarte bine dezvoltat, unde clientul
poate vedea inclusiv dacă șoferul se
rătăcește din neatenție, dacă se oprește pentru o pauză etc.. Nu cred
că poți oferi calitate, dacă nu ești
cinstit”, a subliniat el. „Avem o platformă foarte bună de comunicare cu
mulți transportatori mici și serioși, pe
care i-am așezat sub umbrela noastră.
Încercăm să oferim transparență și un
nivel cât mai ridicat de calitate”, a
continuat Zsolt Gogucz.
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Cum scapi
de problemele
cu șoferii...

... cel puțin de cele mai importante? Despre practici care pot
așeza compania într-o zonă corectă în relația cu șoferii, am
discutat cu ocazia Conferinței „Am marfă, caut transport”,
organizată de revista Ziua Cargo, la Poiana Brașov.

O

companie în care fluctuația
șoferilor este semnificativ mai
mică decât în altele este
Transconstruct Co Snagov (TCS). Ilie
Răduță, administratorul TCS, este
unul dintre puținii patroni din transporturi respectați de șoferi. De ce? Răspunsul l-am primit chiar de la el. „Am
încercat întotdeauna să înțeleg șoferii,
să le dau dreptate, atunci când au, și
să îi ajut, atunci când au nevoie. Am
reușit să găsesc o modalitate de înțelegere cu ei, bazându-mă, în mare
măsură, pe experiența proprie. Înainte
de ‘90, am fost șofer în Spania, unde
am înțeles cât de mult poate influența
respectul pe care șoferul îl primește,
de la patron, sau de la firma de transport. M-am obișnuit să transfer, la
rândul meu, respect șoferilor”, a explicat Ilie Răduță. El a ținut să sublinieze că șoferii au aceleași drepturi ca
și patronii. „Noi muncim ca să trăim,
nu trăim ca să muncim. Este un principiu foarte greu de aplicat în România. Șoferii noștri sunt, de multe ori,
umiliți, atât în trafic, în cadrul activității
de control, cât și de patroni sau de
clienți, atunci când trebuie să aștepte

la destinație să descarce marfa câte
o zi, 2 sau 3, în condiții improprii.” Administratorul TCS afirmă că s-a confruntat cu multe situații în care a
refuzat să mai lucreze cu clienții dezorganizați, care nu respectă munca șoferilor. „Am preferat, de multe ori, să
țin mașinile pe dreapta, decât să mai
ofer un serviciu numai pentru a-l face
și să îmi stresez oamenii. Cred că ar
trebui să adoptăm cu toții această
atitudine. Să ne respectăm pe noi și
pe angajații noștri. Trebuie să lucrăm
la tarife corecte, pentru a ne acoperi
costurile! ”

Fiecare, la locul
potrivit

TCS furnizează servicii de transport pe mai multe segmente – pentru
mărfuri pulverulente, agregate de construcții, pentru bunuri de larg consum,
precum și pentru mărfuri de valoare.
Este contextul în care fiecare șofer
poate fi așezat în locul care i se
potrivește. „Pot spune că șoferii sunt,
într-adevăr, diferiți, în funcție de tipul
de activitate pe care îl desfășoară.
Ilie Răduță,
administrator TCS

Sunt șoferi care sunt dispuși să plece
o săptămână de acasă și să doarmă
în camion, sau două luni afară, dar și
șoferi care nu sunt dispuși să plece
nici măcar o noapte de acasă. Astfel
de conducători auto lucrează, de
exemplu, în cadrul firmei, în zona de
transport local. Întotdeauna am încercat să țin cont de aceste particularități,
astfel încât fiecare să poată lucra
acolo unde își dorește. Cred cu tărie
că, dacă încerc să-i impun unui șofer
ceva ce trece de limita bunului simț,
nu vom putea face treabă bună împreună.” Ilie Răduță afirmă că a fost întotdeauna susținătorul ideii de a ajuta
șoferii să formeze un sindicat, care
să le apere drepturile. „Pe termen
lung, un sindicat al șoferilor poate reprezenta mâna dreaptă a patronatelor,
pentru că toate negocierile de la masa
de dialog social trebuie să includă și
opinia șoferilor. Dacă nu ne vom
schimba mentalitatea, nu vom avea
nici șoferi, și nici transport.”

Campaniile pe net
pot ajuta... când
vorbim despre bune
practici

„Susțin 100% ideile enunțate de
domnul Ilie Răduță”, a declarat, la
rândul său, Decebal Popescu, CEO
Cartrans România. Compania pune
accent pe bunele practici, care le sunt
transmise în mod constant șoferilor,
atât celor angajați, cât și celorlalți, cu
care se intră în dialog, prin intermediul
internetului. „În urmă cu mai mulți ani,
am pornit, pe net, o campanie privind
promovarea brandului companiei,
având la bază bunele practici. Am intrat în dialog cu șoferii, inclusiv pe
forumurile dedicate acestora. Avem
un departament care are această sarcină. Oamenii pun întrebări, încearcă,
uneori, să se certe cu noi, dar le
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răspundem împăciuitori. Facem, chiar,
și câte o mică glumă.” Decebal Popescu a apreciat că, după doi ani, a devenit vizibil rezultatul acestor acțiuni.
„Cu mulți șoferi foarte prezenți pe
Facebook, care critică managementul
din transporturi, purtăm, ca și companie, un dialog foarte civilizat. Ni se
cer, chiar, opinii. Repet, am promovat
în continuu bunele practici și, dacă va
intra cineva pe paginile de internet
sau Facebook ale Cartrans România,
va observa că foarte multe postări
sunt legate de magneți, telecomenzi
și de controale. Sunt convins că vor
adera la aceste bune practici și clienții
noștri, pe care eu nu îi numesc stăpânii noștri.” În opinia managerului
Cartrans, schimbările petrecute, în ultima perioadă, la nivel internațional,
generează, în rândul operatorilor, o
stare de anxietate, ca urmare a sentimentului de insecuritate privind ceea
ce se va întâmpla în viitor. „Cumva,
acest sentiment de anxietate îl transmitem și către șofer. Noi am încercat
să le asigurăm acea primă nevoie,
privind predictibilitatea, despre care
am învățat de la președintele IFPTR,
Sandor Gabor. Șoferul trebuie să știe
că banii îi vor intra la o dată exactă și
că va fi acasă la o dată exactă. Predictibilitatea este nevoia numărul unu
pentru conducătorul auto. Noi trebui
să îi asigurăm lui tot confortul. Ne
aflăm la birou ca să îi oferim suport
celui din teren. Este clar că șoferii au,
ca și noi, nevoi și trăiri, la care trebuie
să fim foarte atenți. Am promovat
foarte mult, pe internet, bunele practici,
am vorbit foarte mult despre obligativitatea de a respecta legea și de a
elimina ideea «a trebuit să încalc programul, pentru că nu făceam kilometri
și nu făceam bani». Legea este lege
pentru toată lumea și nu este discutabilă.” În opinia lui Decebal Popescu,
rezolvarea problemelor actuale ar trebui să vină din partea autorităților, care
ar fi bine să fie mult mai prezente în
stradă, în control. În plus, accesul la

profesia de transportator nu mai trebuie să fie atât de facil în România.

Generează tu
schimbările! Va fi mai
simplu.

„Schimbările sunt, în mod normal,
motorul progresului. Problema noastră
este că, în această perioadă, vin prea
repede și ne forțează să ne adaptăm.
Trebuie să vă asumați rolul de a genera schimbările. Este o atitudine mult
mai comodă decât a te adapta la
schimbări.”, a subliniat Gabor Sandor,
președintele IFPTR. El a apreciat că,
în 2017, a înregistrat, în cadrul sesiunilor de audit și pregătire dedicate conducătorilor auto profesioniști, două
schimbări majore, din punctul de vedere al relaționării cu firma. În primul
rând, din punct de vedere atitudinal,
sunt din ce în ce mai puțini șoferi dedicați. „Voi încerca să vă dezvăț de niște
cutume, de câteva idei preconcepute
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Decebal Popescu,
CEO Cartrans
România

cu care v-au înarmat părinții și societatea”, le-a transmis Gabor Sandor participanților la conferință. „Singura șansă
de supraviețuire este să uitați că trebuie
să învățați din greșeli. Mai degrabă,
dați paginile înapoi și învățați din experiențele dumneavoastră pozitive. Încercați, așa cum sugera Decebal Popescu, să întăriți acele practici care v-au
adus mai mulți bani sau mai multă eficiență. Dacă rămâneți închistați în a
vă corecta propriile greșeli, pierdeți
timp.” Președintele IFPTR a precizat
că, în acest context, foarte important
este să te concentrezi pe identificarea
câștigului, a experiențelor pozitive, care
trebuie întărite. „A doua schimbare majoră pe care am observat-o în privința
șoferilor este mai delicată și se referă
la faptul că și ei, la rândul lor, înregistrează presiuni și sociale, și profesionale, debordante, care generează
stres. Mintea șoferului trebuie lucrată
în mod continuu, sistematic, fiindcă
atunci intră lucrurile în normal. Comunicând, veți identifica șoferii care au
probleme personale, care îi pot face
să-și piardă concentrarea. Securitatea
începe să depindă și de dumneavoastră. Șofatul nu mai este o problemă,
ținând cont de dotările autovehiculelor,
dar, la primul semn al unei anomalii în
comportamentul șoferului, trageți-l pe
dreapta și dați-i concediu. Este în interesul tuturor.”
În final, o idee de meditație... schimbați macazul și înlocuiți celebrul citat
care a marcat multe generații înaintea
noastră, „Mens sana in corpore sano”,
cu un concept nou: dacă mintea este
sănătoasă, corpul va trebui să o urmeze.
Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Gabor Sandor, președinte IFPTR:

„Șoferii învață, acceptă sfatul, dacă au de la cine, dacă există din partea
noastră puțină empatie, puțină imaginație, puțină autenticitate și sinceritate.
Învățați să vă purtați cu oamenii dumneavoastră ca și cum ar fi ceea ce v-ați
dori să fie, și atunci și ei se vor simți bine și, în consecință, vor dovedi de ce
sunt în stare.”
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Dacă haina
nu-l face pe om...
cel puțin ea îl
reprezintă!

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

Știm să fim șefi?

36

Un zâmbet face cât o
mie de cuvinte!
Proverb american

Încercați să vă imaginați că sunteți în fața unei camere
de luat vederi și că sute de mii de oameni urmăresc ceea ce
spuneți și mai ales ceea ce faceți. Mulți dintre cei puși în
astfel de situații se vor simți stingheriți și, mai ales, nu vor ști
ce să facă cu mâinile!

L

a scară mai mică, fiecare patron/manager de transport
„vorbește” și prin gestica sa,
atât șoferilor, cât și beneficiarilor și
autorităților cu care intră în contact,
fiind, la rândul său (că vrea sau nu)
urmărit permanent de „ochiul” acestora. Și nu sunt puțini cei a căror prezență și, implicit, comunicare non
verbală nu-i avantajează în nici un fel.
Emoțiile sunt de vină... vor încerca
unii o explicație. Oare doar emoțiile?
Felul în care vorbim este de trei ori mai
important decât cuvintele pe care le
folosim. Și nu numai cum vorbim.
Prezența fizică generală, mașina
pe care o conducem (că tot ne adresăm transportatorilor...), modul în care
ne îmbrăcăm, gestica și mimica, sunt
tot atâtea modalități de a comunica,
de a reuși sa ne impunem (sau nu) în
fața celorlalți, de a devenii credibili și,
mai ales, de a fi înțeleși și acceptați
ca șefi.
Comunicarea non verbală este
bidirecțională. Așa cum noi putem să
ne impunem, așa cum „citind” comportamentul altora, putem să-i cunoaștem, așa și ceilalți, din comportamentul
nostru non verbal, pot afla multe despre noi și, mai ales, din ceea ce numim generic „puncte slabe”.
Importanța comunicării non verbale poate fi apreciată și prin numărul
mare de tratate pe această temă, prin
multitudinea de ghiduri de interpretare.
Este o adevărată inflație în domeniu
și, uneori, informația apare, din acest
motiv, distorsionată. Și fiindcă scopul
nostru nu este de a vă prezenta teo-

retic modul cum trebuie să comunicați
non verbal, să trecem la fapte...
Pentru un transportator, comportamentul non verbal are trei direcții de
adresare. Transportatorul se adresează în primul rând subordonaților proprii
(șoferi, dispeceri, personal tehnicoadministrativ etc.), dar intră în contact
direct și cu beneficiarii, cu expeditorii,
cu autoritățile.
Putem vorbi de un comportament
non verbal general, permanent, care
caracterizează și reprezintă o „carte
de vizită” a patronului/managerului de
transport, și de comportamente non
verbale specifice anumitor situații și
persoane.

Ținuta...

O regulă generală se referă la îmbrăcăminte. Modul cum ne îmbrăcăm
este un aspect important al comunicării non verbale. Îmbrăcămintea, podoabele, accesoriile vestimentare comunică apartenența noastră la o clasă
de vârstă, la o categorie socio-economică, la o profesie sau alta. Îmbrăcămintea și înfățișarea sunt simboluri
vizibile, care influențează interacțiunile
cu alții. Iată motivul pentru care (și nu
de ieri, de azi) au apărut, în sfera modei, ținutele specifice unor activități
sau funcții.
Astfel, putem vorbi, în lumea afacerilor, de trei tipuri de vestimentație:
a. Hainele specifice corporațiilor,
autorităților, anumitor evenimente
(design simplu, de culoare gri sau
bleumarin pentru costumele bărbă-

tești, alb imaculat sau albastru deschis
pentru cămăși, iar, pentru femei, rochii,
fuste, pantaloni, neapărat sacouri cu
mici variațiuni) – așa numita ținută
business. Trebuie precizat că ținuta
business nu înseamnă un look conservator sau îmbătrânit, ci un stil care
să te facă să te simți confortabil.
b. Haine menite să comunice, utilizate cu precădere de persoanele
implicate în marketing, industriile în
expansiune – inclusiv transporturi,
educație, (costume și rochii practice,
relaxante, semitradiționale).
c. Haine inovatoare, întâlnite, mai
ales, la artiști, la cei ce lucrează în
domeniul publicității, la vânzătorii cu
amănuntul sau la proprietarii de magazine de lux.
Cum ne îmbrăcăm este un lucru
de care trebuie să ținem cont și, indiferent dacă consultăm un specialist
sau nu, important este nu numai ca
îmbrăcămintea să ne vină bine (să ne
avantajeze), ci să știm să o și purtăm.
Înfățișarea generală este, la rândul
ei, un element de prezentare. Deși la
modă, tatuajele prea evidente, piercing-urile, podoabele în exces, atât la
bărbați cât și la femei, pot inspira celorlalți (mai ales celor conservatori)
un sentiment de neîncredere, de ușoară respingere.

Mașina...

Ce mașină conducem - iată un alt
aspect de care trebuie să ținem cont.
Mașina a devenit (și nu de azi, de ieri)
nu numai un mijloc de transport, dar
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de lux sau oficiale, iar albul este întotdeauna mai ieftin. Putem vorbi și de
un simbol al culorii mașinii în raport
de șofer. Cei care preferă culoarea albastră sunt considerați persoane harnice și conștiincioase, persoanele
practice, metodice, precaute preferă
mașinile de culoare verde, iar cele extrem de sociabile și optimiste pe cele
de culoare roșie.
Îmbrăcămintea care să definească
atât personalitatea noastră, dar și capacitatea de a alege, de a avea și gust
estetic, o mașină care să ne reprezinte
statutul social nu sunt suficiente.

sitatea vocii, intonația etc.) și 55% prin
limbajul corpului.
Contactul vizual trebuie să fie
direct (nu trebuie fixat un punct pe perete, privirea trebuie ațintită asupra
celui cu care comunicăm), micile gesturi nervoase ale mâinilor denotă insecuritate, nervozitate. Importantă este
și direcția brațelor și a palmelor (dacă
sunt deschise spre interlocutor, acesta
va avea impresia că dialoghează cu
un om direct și deschis, dacă sunt închise sau îndreptate spre sine, persoana va da impresia că ascunde
ceva, că este nesinceră).

Este nevoie și de mimică și gestică, de ceea, în mod plastic, se numește limbajul corpului. În urma unui
studiu, s-a ajuns la concluzia că numai
5% din mesaj este transmis prin comunicare verbală, în timp ce 38% se
transmit pe cale vocală (timbrul, inten-

Comunicăm, cu mâinile, cu ajutorul expresiilor faciale, al privirii, dar
comunicăm și prin modul în care folosim un anumit spațiu.
Patronii care vorbesc șoferilor apropiați spațial de aceștia, cu privirea îndreptată spre ei, obțin un alt efect decât
cei care, să spunem, se plasează la o
distanță apreciabilă față de ei, mențin
privirea în pământ, stau cu mâinile la
spate sau cu mâinile în buzunare. O
distanță între 1,25 – 2,10 m, poate fi socotită optimă; este distanța unde le vedem bine fața și corpul în întregul lui.
La rândul lor, și șoferii ne pot vedea și,
fără să se creeze un spațiu de intimitate, aceștia vor percepe această distanță ca una prietenoasă, care creează o comunicare deschisă și sinceră.

Mimica...

Spațiul...

Fii expresiv!

Limbajul non verbal este important
nu numai atunci când comunicăm cu
șoferii; apelăm la el cu succes și pentru întâlnirile de afaceri, pentru cele cu
autoritățile. Important, pe lângă regulile
deja enunțate, este ca atitudinea dumneavoastră, limbajul non verbal să
inducă încredere, dorință de comunicare și, mai ales, faptul că sunteți un
partener egal de discuție. În astfel de
întâlniri, proverbul cu „capul plecat,
sabia nu-l taie” nu este o soluție eficientă. La fel cum și mesajele non verbale care transmit aroganță, superioritate, chiar agresivitate nu își au locul.
Comunicarea non verbală nu este
o formă de comunicare utilizată doar
de mimi, sau surdo-muți. E, mai degrabă, un paralimbaj, care îți permite să fii
expresiv, să transmiți un mesaj fără să
spui un cuvânt și, de asemenea, să
înțelegi mesajele transmise de alții.

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

și o carte de vizită, un mijloc de prezentare a statutului social. Mașina reflectă nu numai cine suntem, dar și
ceea ce dorim să fim în fata celorlalți,
indiferent dacă acest lucru înseamnă
un om de succes, un manager de
transport, o persoană publică sau, pur
și simplu, un om diferit de ceilalți. În
acest context, alegerea mărcii, a tipului
de mașină și, chiar, a culorii mașinii
trebuie să fie în concordanță cu statutul social al celui ce o conduce. Un
director de bancă nu poate veni la
serviciu cu o mașină sport roșie... oricât de scumpă ar fi aceasta. Lui i se
potrivește o mașină masivă, solidă, o
marcă recunoscută prin tradiție, mașină care să simbolizeze seriozitatea,
forța și trăinicia firmei. Ce mașină trebuie să aibă un patron de firmă de
transport, vă las pe dumneavoastră
să alegeți! Ca un reper, de când s-a
inventat mașina, moda culorilor a rămas aceeași: roșul se potrivește pentru mașinile sport, negrul pentru cele

Nu este ușor, dar merită să încercați!

Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat

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

Altceva decât
transport...

... poate, punctul de plecare pentru o echipă sănătoasă. Vă veți
întreba, probabil, „Ce caută într-o revistă dedicată transportului și
logisticii, un interviu care pare, mai degrabă, potrivit unei publicații
cu un specific medical?”. Astăzi, însă, stresul în afacerea de
transport a atins cote noi. Operaționalul pare să îngroape și ultima
fărâmă de libertate, iar incapacitatea de a previziona cum vor arăta
lucrurile anul viitor (de exemplu) se generalizează. În mijlocul
atâtor stimuli negativi, managerul trebuie să găsească echilibrul și
să îl transmită echipei. Poate mai mult decât altădată, e bine să
facă un pas în spate și să analizeze situația. Vă propunem ca, preț
de 10 minute, să vă întoarceți către voi, luând în calcul câteva
adevăruri pe care știința le-a demonstrat deja, pe care prof. dr.
Constantin Dumitru Dulcan, medic neurolog și psihiatru, ni le-a
transmis, în cadrul unui interviu.
Ziua Cargo: Cum
influențează ceea ce
gândim sau simțim corpul
nostru, persoanele pe care
le vizează gândurile și
persoanele cu care intrăm
în contact?
Prof. dr. Constantin Dumitru
Dulcan: Despre influențele gândurilor, emoțiilor și sentimentelor noastre
asupra sănătății proprii, ca și a celorlalți oameni, se știe încă din antichitatea orientală. Astăzi, avem, însă, dovezi concrete, nu doar teoretice, oferite
de studiile efectuate cu mijloace moderne.
Chiar și astăzi, încă, ni se mai pare
ciudat că fiecare gând și emoție pot
avea efecte favorabile sau nocive asupra sănătății noastre. Cu fiecare gând
și emoție, pledăm pentru sănătate sau
boală, pentru că substratul lor este
unul de ordin biochimic, la nivelul creierului și al corpului nostru, și un altul
de ordin fizic, în sensul de emitere a
unui câmp de energie, propagat în
spațiu.
Fundamental în înțelegerea acestui fenomen este conceptul de stres,
intrat deja în limbajul întregii lumi moderne, fiind definit ca reacția organismului la o serie de factori solicitanți de
natură diversă - psihici, fizici, chimici
etc.

Există un stres de scurtă
durată, la care organismul
răspunde prin reacții de
adaptare imediate și reușește
să-și restabilească echilibrul
fiziologic, și un stres de lungă
durată, sau de mare
intensitate, la care reacția de
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adaptare este depășită. Când
reacția de adaptare este
depășită, apar efectele de
ordin patologic ale stresului.

Repetăm, pentru importanța pragmatică pe care o au cele două forme
de stres. Cel de scurtă durată și de
intensitate moderată are un rol fiziologic, fiind menit să ne apere, în diverse
circumstanțe solicitante, prin restabilirea echilibrului fiziologic. În stresul
de lungă durată, sau de intensitate
majoră, posibilitățile de compensare
- adaptare ale organismului vor fi
depășite. Vom cita un exemplu. S-a
observat că multe persoane care au
prezentat brusc un infarct miocardic,
cu circa două ore înainte au avut un
episod de furie, de enervare foarte
puternică. În acest caz, în organism
are loc o descărcare excesivă de adrenalină, care afectează sistemul vascular de la nivelul inimii. Într-un stres
cronic, sistemul vascular va fi, de asemenea, solicitat continuu, generând,
cu timpul, hipertensiune arterială și
tulburări de ritm cardiac, soldându-se,
în cele din urmă, dacă nu se iau măsuri de ordin terapeutic, cu accidente
vasculare cerebrale și cardiace. Prin
excesul și al altor componente biochimice, cum este cortizolul, pot apărea
consecințe patologice la nivelul sistemului nervos, sistemului imunitar, al
ADN-ului etc.

Ce efecte au emoțiile
negative?
Emoțiile negative pot fi văzute ca
focul care inflamează gândurile. Depresia și anxietatea generate de stres
pot fi la originea oricărei boli somatice.
Iată câteva exemple: grijile, frica de

examene, frica și depresia provocate
de evenimente au ca efect, prin excesul de adrenalină și hormoni glucocorticoizi, dincolo de afectările de ordin
vascular, distrucția de celule nervoase
cu apariția de boli neurodegenerative,
scăderea capacității de apărare a
sistemului imunitar, tulburări endocrine, afectări genetice, care pot conduce
până la boli oncogene.
Studiile efectuate în diverse centre
universitare americane au arătat că
studenții aflați în sesiuni de examene
făceau mai ușor boli intercurente (răceli sezoniere). Femeile cu neoplasm
de sân, care nu își puteau depăși ușor
reacția depresivă, erau mai expuse la
o generalizare a bolii. Aidoma, la persoanele în vârstă cu depresie, o fractură necesită un timp de aproape trei
ori mai mare pentru vindecare.
La modul general, stresul, depresia, anxietatea și alte emoții și sentimente negative ca ura, invidia, furia,
răutatea, temperamentul coleric, o
stare de continuă nemulțumire asupra
vieții, constituie obstacole certe în vindecarea oricărei boli. În Clinica de
Neurologie pe care am condus-o, am
constatat că persoanele cu același
diagnostic și tratament se vindecau
mult mai greu, dacă erau continuu
iritate, nemulțumite, revoltate pe toată
lumea, decât cele care erau calme,
optimiste, credincioase și generoase.
Includem în gândirea pozitivă
sentimentele de acceptare a semenilor, de iubire, de compasiune. Calmul
și optimismul sunt, de asemenea, mari
atuuri pentru sănătate.
Ura, invidia, gelozia, bârfa, ironia,
agresivitatea, ostilitatea, avariția, egoismul - au o semnificație negativă, din
punct de vedere efectiv. Ecoul lor bio-
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chimic în organism este acela de
stres, cu eliberarea de substanțe specifice stresului.

Să luăm un exemplu :
Dacă spunem unei persoane: ești
frumoasă! Informația este prelucrată
în lobul frontal stâng.
Dar dacă spunem: Ești urâtă! procesarea sa va avea loc în lobul
frontal drept, iar timpul de conștientizare a informației este mult mai lent.
Creierul însuși pare să refuze o informație neplăcută.
Am precizat că gândurile și emoțiile cu semnificație pozitivă sunt favorabile sănătății, iar cele cu semnificație
negativă sunt nocive pentru sănătate.
Deducem, de aici, că instanța care face
selecția gândirii după criterii etice nu
poate fi alta decât propria noastră conștiință. Deducem, de asemenea, că, în
funcționalitatea sa, creierul uman respectă un cod etic. Și, cum suntem, cu
toții, un rezultat al evoluției Universului,
înseamnă că însuși Universul are ca
suport o lege de ordin etic, exprimată
la nivel uman, prin propria noastră
conștiință. La această concluzie am
ajuns în 2008, când am formulat conceptul de cod etic al creierului, în momentul în care cercetările din neuroștiințe au realizat o adevărată revelație,
sau revoluție, în fiziologia creierului.
Am amintit, la început, că, dincolo
de efectul de ordin biochimic asupra
organismului, gândurile noastre trebuie să fie înțelese și ca emisii de câmp
ale creierului uman, care vor avea
aceeași semnificație pozitivă sau negativă și care, asemenea oricărui
câmp fizic, se propagă în spațiu. Consecința imediată a fenomenului de
câmp este aceea că purtăm, în permanență, cu noi, impregnată în fiecare
dintre celulele noastre, energia bună
sau nocivă a gândurilor și emoțiilor
noastre - cu efectele deja discutate.
Eu obișnuiesc să spun, metaforic, că,
gândind frumos, purtăm, în permanență, pe umeri o pelerină albă, iar, când
gândim rău, purtăm o haină neagră,
de doliu.
Pe de altă parte, toate gândurile
emise în spațiu se însumează cu celelalte, ale altor persoane, emise pe aceeași lungime de undă, formând nori
luminoși sau întunecați deasupra

Profesorul doctor Constantin Dumitru
Dulcan este specializat în neurologie
și psihiatrie, fiind doctor în medicină
(1962) și în științe medicale (1976).
Este autorul unor monografii
importante în domeniul de bază, dar
și în domenii conexe medicinii,
precum și al unor lucrări cu conținut
eseistic și filosofic de o mare valoare.
A fost premiat, în 1992, de către
Academia Română „Vasile Conta”,
pentru volumul „Inteligența materiei”,
distincție căreia i s-au adăugat de-a lungul timpului alte premii. A participat la
numeroase congrese internaționale, în timp ce evoluția sa profesională
relevă o mare experiență în contactul direct cu pacientul. Iată câteva date:
1971-1974 - Medic Șef Secție Neuropsihiatrie la Spitalul Militar Craiova; 19741982 - Medic principal neurolog la Spitalul Militar Central București; 19821992 - Medic primar al secției Neurologie la Spitalul Militar Central București;
1992- 1995 - Medic Șef secție Neuropsihiatrie la Spitalul Militar Central
București; 1993 - Conferențiar universitar; 1993 - Grad general brigadă; 19952005 - Șef Clinică Neurologie; 1998 - Profesor universitar, Clinica NeurologieSpitalul Militar Central București; 2005 – 2012 - Șef Catedră Neurologie,
Universitatea „Titu Maiorescu”; 2013 - Șef Catedră Neurologie și
Neuropsihosomatică, Universitatea „Titu Maiorescu”.

capetelor noastre. Dacă, astăzi, în
lume, este atâta violență, atâta agresivitate și ură, avem, acum, pe deplin,
explicația științifică.
Consecința: vrem să ne fie bine?
Să renunțăm, atunci, la modul de gândire păgubos care ne afectează, astăzi, atât de mult, atât pe plan social,
cât și al propriei sănătăți.

Un om stresat sau care
resimte teama, pentru că
nu știe dacă obiectivele pe
care le are nu vor fi ușor
atinse, pierde din
productivitate? Reprezintă
multitasking-ul o capcană?
Teama, îngrijorările și îndoiala, în
fața unor evenimente importante pentru viața sau profesia noastră, ne consumă, mai întâi, foarte multă energie.
În al doilea rând, gândurile noastre
de teamă ne însoțesc și ne pot bloca
psihic, scăzându-ne randamentul, sau,
chiar, determinând eșecul.
Optimismul, încrederea, credința
și, desigur, și pregătirea își au rolul
lor decisiv în obținerea succesului, în
orice am întreprinde, inclusiv în procesul de vindecare. Bernie Siegel, oncolog american, a selectat un lot de
bolnavi, aflați în diverse stadii ale bolii
canceroase, i-a învățat să se concentreze câte două ore pe zi - dimineața
și seara - pe ideea de vindecare a
bolii. După șase luni, a constatat că
s-au vindecat 40% dintre bolnavi. Examenele psihologice au evidențiat că
au beneficiat de vindecare cei care
și-au învins depresia și au rămas op-

INTERVIU

Cercetări efectuate relativ
recent au evidențiat un
fenomen foarte curios. Toate
gândurile și emoțiile cu
semnificație pozitivă sunt
procesate în arii corticale
diferite de cele cu semnificație
negativă. Este ca și cum
creierul însuși ar face o
selecție între bine și rău, între
ceea ce este moral și imoral.

Unul dintre cei „100
români din istoria
lumii” – știință și
cultură

timiști, cei calmi, generoși, buni la
suflet și credincioși.

Cum poți schimba
lucrurile, atunci când nu
mai ai liniște?
Învățând procedee de relaxare și
de meditație.
O oră de meditație sau de relaxare
este capabilă să genereze o serie de
reacții biologice pozitive în organism.
Trebuie să insistăm un timp relativ mai
lung, pentru a reuși să schimbăm rețeaua neuronală de suport a vechii
gândiri.
O altă cale de a ieși din tensiunea
gândurilor neplăcute este aceea de a
ne comuta mintea pe ceva plăcut. O
dată cu gândul, aducem, obligatoriu,
și energia lui bună.
Cea mai bună soluție de a îmbuna
pe cineva ostil nouă este aceea de
a-i trimite gânduri bune, de apreciere,
de iubire. Sentimentul de iubire împacă pe toată lumea, chiar și pe dușmani.

Dacă găsești echilibrul din
punct de vedere emoțional
și al gândurilor, se
schimbă și lucrurile din
jurul tău? Efectele
acțiunilor tale vor fi altele?
În mod cert, da, dar timpul de care
avem nevoie de împăcat pe cineva
este diferit de la om la om.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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CONSULTANȚĂ

Cum ne construim mesajele către partenerii de afaceri
sau către angajații noștri?

Vrem să lucrăm pe
bază de încredere?

Încrederea este un subiect pe care l-am mai abordat în paginile acestei
reviste. Vă întreb, încă o data, cui nu i-ar plăcea să aibă clienți care să-i ofere
încredere, care să revină constant, fără a pune sub semnul întrebării ceea ce
primesc, sau care să nu mai fie tentați să dea crezare altor oferte? Cui nu i-ar
plăcea să aibă angajați care să creadă cu adevărat în companie, că sunt
așezați în locul care îi va pune în valoare și că vor primi recompense corecte,
care vor avea încredere în eforturile managerului sau antreprenorului și vor
acționa, la rândul lor, în bună credință?

Î

ncrederea este cuvântul magic,
care leagă oameni și companii și
care generează climatul necesar
reușitei. Putem reflecta la asta și doar
dacă ne uităm, în societate, la multitudinea de aspecte care ne fac să
spunem „nu mai cred în nimic”, „astea
sunt povești”, „iar se schimbă lucrurile,
deci nu mai cred în buna lor credință”
etc.
Și da, așteptăm clienții și angajații
să dea crezare planurilor și mesajelor
noastre și ne frustrează când pierdem
contracte sau angajați către alte companii, din motive pe care fie nu le sesizăm, fie sunt legate strict de aspecte
financiare, cărora, dacă le-am da curs,
ne-ar pune în dificultate de a mai opera: discount-uri la clienți sau măriri de
salarii la angajați, fără a fi susținute
de dedicare și rezultate.
Deci, care ar fi elementele pe care,
dacă le-am lua în calcul de fiecare
dată când dăm mesaje, când comunicăm cu clienții sau cu angajații, ne-ar
putea ajuta să generăm un climat pe
bază de încredere?

1. Gândește bine ce
promiți și ține-te de
promisiune!

Ești unul singur, iar clienții sau angajații tăi, mai mulți. O promisiune
făcută și neîndeplinită va fi, cu siguranță, ținută mine de cineva și dezamăgirea, frustrarea sau furia, exprimate când nici nu te aștepți!
Clienții și, în mare măsură, și angajații pot fi neiertători, când elementele de siguranță, sau legate de încredere, din promisiunea ta sunt
încălcate. De la calitatea serviciilor
sau termenele de livrare, în cazul clienților, la climatul și condițiile de muncă, în cazul angajaților. Dacă există
lipsă de legătură sau lipsă de consec-
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Cu peste 20 de ani de experiență în
training și consultanță, în proiecte
derulate în 11 piețe, la nivelul cel
mai înalt în organizație (top și
middle management), Madi
Rădulescu este Managing Partner al
MMM Consulting. Este Master
Trainer pentru Modelul de încredere
Persona Global. Are mai multe
roluri profesionale, ca, de exemplu,
Consultant de HR, trainer în
management strategic,
managementul performanței și
managementul schimbării,
facilitator de workshop-uri și
Executive și team coach.

vență în ținerea acestor promisiuni,
piața și angajații vor remarca și vor
vorbi, devenind, din avocați ai companiei tale, cei care fac „reclama proastă”. Chiar dacă rezultatele nu se văd
imediat, odată lipsa de încredere insinuată, aceasta va aduce rezultate
negative, sub forma reputației proaste,
într-un termen mai scurt decât ți-ai
dori.
Așa că nu îți dezamăgi clienții, nerezolvând reclamații, sau nu îți dezamăgi angajații, neoferindu-le sprijin,
atunci când au nevoie de el. Și, încă
o dată, revizuiește atent ce promiți și
pune în practică promisiunea în mod
constant! Ea se regăsește în sloganul
companiei tale, în promisiunea de
valoare, este vizibilă tuturor!
Astăzi, totul este despre comunicarea acestor promisiuni: de la respectarea orelor de întâlnire, a termenelor
de ofertare, a unei politici de preț, în
cazul clienților, totul reprezintă mesaje
menite să creeze un climat de încredere.
În cazul angajaților: îmbunătățiri
promise în condițiile de muncă, zile
libere, bonusuri plătite la timp, găsirea
unui curs de formare promis.

2. Creează
experiența de a lucra
cu tine, și clienților
și angajaților

A lucra împreună este o experiență! Am avut multe replici de tipul... „Dar
asta înseamnă să le pun totul la dispoziție?!?” Nu, desigur, o relație bazată pe
încredere are, în continuare, frontiere,
limite, reguli. Dar experiența este una
eminamente pozitivă, cu așteptări clare,
validate și, ulterior, respectate. De cele
mai multe ori, frustrările celor implicați
pornesc de la așteptări nealiniate.
De aceea, pentru a dezvolta o relație bazată pe încredere, o idee bună
ar fi să vă întrebați clienții și angajații
ce așteaptă și, apoi, să decideți cum
aplicați punctul 1 de mai sus.
Nu e o idee rea să întrebați clienții
și ce anume le-au prilejuit experiențe
mai puțin bune și să învățați din asta.

3. Fii un model de
comportament!

Mesajele pe care le dați, ca să câștige încredere, vin nu din ideile voastre
clare în legătură cu ce va doriți, ci sunt
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precedate de o bună ascultare a nevoilor celorlalți! Ascultarea, dialogul,
multe, multe întrebări și ținerea promisiunilor, toate la un loc, fundamentează încrederea. Angajații, investitorii,
partenerii, furnizorii și clienții iau decizii
în ceea ce vă privește, analizând, conștient sau nu, comportamentele voastre. Liderii sunt judecați după ceea ce
fac pentru a câștiga încrederea oamenilor și după sinceritatea și consecvența cu care fac acest lucru.
În acest sens, pentru ca întreaga
voastră companie să câștige încrederea, este nevoie ca acest comportament să poată fi replicat: politici clare
de comunicare, de relație cu clienții și
furnizorii, politici clare, legate de etica
și integritate, de soluționare a situațiilor
dificile, sau a diverselor crize ce pot
apărea în operarea zilnică.

4. Creează
conectarea
emoțională! Da,
emoțiile sunt cea mai
puternică za în lanțul
încrederii!

Așa că nu te strădui să fii altcineva,
fii autentic și consecvent. Este unul dintre „mușchii cel mai greu de antrenat”
mai ales când vrem să reușim repede!
Încrederea cere timp. Pe de altă parte,
chiar dacă nu ne-o spun, clienții și angajații văd și simt atunci când susținem
lucruri în care nu credem, deci, mai
bine nu comunici, decât să încerci să
manipulezi. Fiecare dintre noi poate fi
manipulat. Până când ne dăm seama...

5. Respecta-le timpul!

Cel mai vizibil mesaj pe care îl transmitem este legat de felul în care ne raportăm la timp! De ce? Timpul trece
pentru noi toți si este imediat vizibil dacă
facem ceva ce nu respectă timpul clienților (întârzieri, sau servicii proaste, care
le provoacă întârzieri) sau al angajaților
(sarcini date în ultima clipă, ținerea lor
peste program, dezorganizare etc.).
Generațiile actuale au pierdut ceva din
rigoarea timpului, dar nu este numai
vina lor. Dinamica actuală, tehnologia,
care a mărit viteza cu care facem lucrurile, a adus, în activitatea de zi cu
zi, provocări noi legate de timp și acestea sunt imediat vizibile.
Cum vă puteți sprijini angajații să
respecte timpul clienților? Prin câteva
reguli simple și clare:
• Să sune clienții cu promptitudine.
• Să răspundă la mail-uri cu promptitudine.
• Dacă lucrați sau aveți întâlniri virtuale, pe Skype sau pe altă platformă,
să se conecteze cu 2-3 minute în
avans.
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• Să se pregătească pentru întâlniri
și să fie scurți și la obiect.
În acest fel, atât voi, cât și echipa
voastră, veți da mesaje care să câștige încrederea clienților și partenerilor.

6. Toate echipele și
departamentele din
firma ta trebuie să
aibă consecvență și
atitudine comună
față de clienți,
politică de preț sau
alte aspecte legate
de serviciile voastre!

Acest tip de atitudine la interior va
da un mesaj de încredere foarte puternic la exterior. Clienții vor vedea că,
indiferent cu ce departament intră în
contact, atitudinea oamenilor din firmă
este similară, aliniată și coerentă.
Toate acestea sunt baza încrederii în
relația cu clienții. Verificați, din când
în când, că această aliniere se menține; într-o companie, oamenii vin și
pleacă, deci, vă trebuie un mecanism
regulat de sondare a felului în care
oamenii voștri pun în practică mesajele pe care le dați în exterior.

7. Și, dacă trebuie să
vorbești despre
concurență, fă-o cu
respect!

Nu uitați că lucrați în același mediu, împărțiți clienți și, uneori, schimbați între voi angajați. Nu se știe niciodată când este nevoie de colaborarea
unor competitori, crearea unor alianțe
sau negocierea comună a unor oferte.
În plus, angajații știu că dacă te raportezi, mental și emoțional, într-un fel
respectuos, la cei ce îți sunt concurenți, cu atât mai mult valorile tale te
vor face să te raportezi cu respect la
cei cu care lucrezi, colaborezi și cu
care obții rezultate în fiecare zi. Dova-

dă mai bună de încredere nici că
poate exista! Și de maturitate!

8. Ai încredere, la
rândul tău: primește
cu deschidere ce ți
se spune!

Oricât de conștient ai acționa, pentru a da mesaje de încredere oamenilor cu care lucrezi, nu le poți vedea
pe toate. Avem „unghiuri închise”, în
care nu vedem, uneori, comportamente evidente altora. De aceea, feedback-ul, cererea feed-back-ului atât
de la angajați, cât și de la clienți, este
unul dintre mesajele cele mai puternice, în legătură cu generarea și menținerea încrederii.

9. Acceptarea sau
primirea de mită sau
cadouri nepotrivite
este ÎNTOTDEAUNA
lipsită de etică și
anulează baza de
încredere.

Dacă doriți încredere, nicio justificare nu poate exista, pentru a încălca principii etice. Integritatea nu se negociază
și orice fel de scăpare, pe aceasta direcție, va deschide uși cu potențial periculos,
atât angajaților, cât și clienților voștri:
furnizorii vor ști că pot da „ceva unui angajat”, pentru a le plăti mai mult, unii clienți vor aștepta „ceva” pentru a vă da
contractul, cu autoritățile veți avea alt tip
de relație. Nu poate fi vorba de încredere,
dacă există astfel de precedente, deci,
probabil, dacă ați citit acest articol până
la acest punct și vă aflați într-o situație
de integritate îndoielnică, nimic din cele
de mai sus nu vi se mai aplică! Nu credem asta, de obicei acest gen de oameni
nu citesc articole despre încredere!
Madi RĂDULESCU, MBA, PCC
Managing Partner MMM Consulting

madi.radulescu@mmmconsulting.ro
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Depozit
ultra moder n
pentru phar ma
și cosmetică
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Testele realizate în depozitele
companiilor care fac parte din
Juriul Concursului
Echipamentul Anului în
România – Ediția 2017 se află
în plină desfășurare.

FAN COURIER
INTRODUCE PLATA CU
CARDUL ÎN SISTEM

FAN Courier, liderul pieței locale de
curierat, este prima companie de
profil din România care introduce
plata cu cardul, la livrare, în sistem
multi-banking. Astfel, FAN Courier
oferă clienților, persoane fizice sau
juridice, opțiunea de a achita
contravaloarea transportului,
folosind un card emis de una dintre
băncile active în România. „Plata cu
cardul este rezultatul unui efort
colectiv de peste 2 ani și, totodată,
este răspunsul nostru la cererile
clienților, exprimate în ultima
perioadă. Suntem convinși că va fi o
soluție acceptată rapid, atât de
comercianții parteneri, cât și de o
bună parte a celor câteva zeci de
mii de clienți cu care relaționăm
constant, pe parcursul anului”, a
declarat Felix Pătrășcanu,
Managing Partner FAN Courier.
Noul sistem prezintă și avantajul că
plata prin card nu generează
clientului costuri suplimentare mai
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Echipa Yazaki, formată din
Robert Radu, Deputy
Manager Logistics Yazaki
Romania (membru în juriu) și
Adrian Arnăutu, responsabil
depozit.
mari decât cele pe care le are la
orice altă tranzacție prin intermediul
băncii cu care lucrează.

FĂRĂ ȘTAMPILĂ PE
CONTRACT

Începând din 30 iulie, persoanele
fizice, cele juridice de drept privat și
entitățile fără personalitate juridică
nu vor mai fi obligate să ștampileze
declarații, cereri, contracte sau orice
alte documente sau înscrisuri, pe
care le depun la instituțiile sau
autoritățile publice, sau le emit sau
încheie în relația cu acestea.
Măsura este prevăzută în OUG nr.
49/2017, ce vine cu unele modificări
la OG nr. 17/2015, care a scăpat,
încă din iulie 2015, firmele și PFAurile de obligația de a ștampila
documentele emise în relația dintre
ele sau depuse la autorități.
Totodată, Guvernul a decis să
sancționeze, ca pe o abatere
disciplinară, solicitarea ștampilării
declarațiilor, cererilor, contractelor
sau altor documente ori înscrisuri de
către o persoană din cadrul
instituțiilor sau autorităților publice.

mai 2017, comparativ cu luna mai
2016, ca urmare a creșterilor
înregistrate la vânzările de produse
nealimentare (+15,4%), de produse
alimentare, băuturi și tutun (+13,3%)
și la retail-ul carburanților pentru
autovehicule în magazine
specializate (+12,7%).
Ca serie ajustată, în funcție de
numărul de zile lucrătoare și de
sezonalitate, cifra de afaceri în retail
a crescut cu 12,3%.
Comparativ cu luna aprilie 2016,
volumul cifrei de afaceri din retail (cu
excepția comerțului cu autovehicule
și motociclete) a crescut, în luna mai
2017, atât ca serie brută, cu 4%, cât
și ca serie ajustată, în funcție de
numărul de zile lucrătoare și de
sezonalitate, cu 4,4%.

SABINE SPIELREIN,
NOUL DIRECTOR DE
AUDIT AL GEFCO

Grupul GEFCO a numit-o pe Sabine
Spielrein în funcția de Director de
audit intern, în cadrul grupului. Ea va
raporta către Luc Nadal,
Președintele Consiliului de
Administrație.
Deținând, anterior, funcția de
Director de audit intern și control în
cadrul companiei Dalkia, Sabine
Spielrein se alătură GEFCO și pune
în folosul grupului competențele sale
în domeniul auditului, experiența sa
în sectoarele industriale și
cunoștințele sale privind mediile
internaționale, una dintre axele
principale de dezvoltare ale
GEFCO.
„Sunt foarte încântat de faptul că
Sabine se alătură echipei noastre,”
a declarat Luc Nadal, „și sunt
încrezător că, datorită experienței și
talentului său, ea va contribui în
mod semnificativ la dezvoltarea
noastră continuă și la politica de
extindere a grupului”.

EKOL, 5 ANI DE
ACTIVITATE ÎN GRECIA

PLUS 14% PENTRU
RETAIL, ÎN LUNA MAI

Cifra de afaceri din retail a crescut
cu 14%, în luna mai anul acesta,
față de aceeași lună de anul trecut,
potrivit Institutului Național de
Statistică (INS). Concret, volumul
cifrei de afaceri din retail (cu
excepția comerțului cu autovehicule
și motociclete), serie brută, a
înregistrat un avans cu 14%, în luna

Ekol deține filiale în 15 țări, peste
5.500 de vehicule, 6 nave RO-RO și
operează 48 de block-trains pe
săptămână. Rețeaua Ekol Logistics
a adăugat, în anul 2012, pe data de
4 Iulie, filiala Ekol Grecia.
„Suntem prezenți pe piața din
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CFR MARFĂ, PE PROFIT

CFR Marfă a înregistrat, în luna mai,
un rezultat brut neafectat de
penalități, pozitiv, de 3,4 milioane lei,
ca urmare a punerii în aplicare a
Strategiei de dezvoltare. Volumul de
mărfuri transportate a crescut cu
24%, iar parcursul mărfurilor, cu
9,3%, față de luna mai 2016.
Societatea a participat la și a
câștigat licitații organizate de
Complexul Energetic Oltenia, SN
Închideri Mine Valea Jiului și SC
Veolia Energie SA, pentru

transportul de cărbune, de
Administrația Națională a
Rezervelor Statului, pentru
transportul de motorină, și de
Societatea Națională a Sării, pentru
manevră la sucursala SALROM
Ocna Dej. Printr-o mai bună utilizare
a vagoanelor de marfă și prin
reducerea cu 18% a perioadei între
două încărcări succesive, s-a reușit
creșterea volumului de mărfuri
transportate din grupa metale,
cereale, ciment. Aceste prestații au
contribuit la înregistrarea unor
venituri obținute din activitatea de
transport mai mari cu 10,7%, față de
luna mai 2016, în timp ce cheltuielile
în exploatare, neafectate de
penalități, au scăzut cu 19%, față de
aceeași perioadă.

PLĂȚILE ELECTRONICE
COMBAT ECONOMIA
SUBTERANĂ

Opt din zece români sunt de părere
că pot lupta împotriva economiei gri
cu ajutorul plăților electronice, relevă
studiul Mastercard „Percepția
asupra economiei gri în România”,
realizat de Ipsos, pe tema

conștientizării existenței economiei
subterane și a atitudinii față de
aceasta. Totodată, 4 din 5
respondenți își doresc să plătească
mai des cu cardul, ca soluție de a
combate economia subterană, în
timp ce jumătate dintre aceștia cred
că ar trebui introdusă obligația de a
deține un terminal POS pentru
comercianți.
Mai mult, 8 din 10 români sunt de
părere că economia subterană
poate fi combătută și prin solicitarea
chitanței.
„Marea majoritate a românilor sunt
conștienți de impactul negativ pe
care îl are economia gri asupra
finanțelor publice și, automat,
asupra nivelului de trai. Ei își
doresc să ajute autoritățile publice
să lupte împotriva economiei
subterane și consideră că plățile
electronice sunt un mod prin care
pot limita efectele economiei
nefiscalizate. Astfel, ei vor să
plătească mai des cu cardul. Și, ca
să poată face acest lucru, ei își
doresc mai multă transparență, atât
din partea autorităților, cât și din
partea comercianților”, a declarat
Cosmin Vladimirescu, General
Manager, Mastercard România.
PUBLICITATE

ȘTIRI

Grecia, deja, de 5 ani și, în 2016,
am avut o cifră de afaceri de 12
milioane de euro. Pentru anul 2017,
estimăm o cifră de afaceri de peste
15 milioane de euro. Astfel, sprijinim
nu doar importatorii și exportatorii
greci în dezvoltarea afacerii lor, ci și
întreaga economie a Greciei”, a
declarat Dimitris Batakis, Country
Manager Ekol Grecia.
Pentru Ekol Grecia, lucrează o
echipă formată din peste 50 de
persoane, cu experiență în sectorul
logistic. Cifra de afaceri a companiei
a crescut, în fiecare an, cu mai bine
de 25%.

EVENIMENT

Depozit ultra moder n
pentru phar ma
și cosmetică

FM Logistic investește 20 de milioane de euro într-un depozit de
20.000 de metri pătrați, amplasat lângă București, dedicat industriilor
farmaceutică și a cosmeticelor. Este piața pregătită pentru servicii
care depășesc cu mult cerințele actuale ale clienților?

C

ătălin Olteanu, directorul general FM Logistic România,
apreciază că această investiție va deschide uși noi, oferind o soluție acelor companii care vor să fie
amplasate strategic, în momentul în
care, la nivelul Uniunii Europene, vor
intra în vigoare cerințe noi în domeniu.
„Este adevărat că piața autohtonă este
încă sensibilă la preț și nu cere nivelul
de calitate pe care îl vom oferi noi,
dar o va face. Sunt, deja, clienți care
au început să se intereseze de provocările pe care perioada viitoare le
va impune”. Directorul general FM
Logistic România a precizat că din ce
în ce mai mulți clienți solicită, de exemplu, informații privind amprenta de carbon a clădirii. „Deocamdată, nu vorbim
decât despre o monitorizare, dar, în
viitor, o să conteze. Acordul de la Paris
este foarte clar cu privire la reducerea
emisiilor de carbon. Și, dacă ne
gândim la reglementări obligatorii în
acest moment, la nivelul UE, care în
urmă cu 10 ani nu reprezentau decât
recomandări, direcția în care ne îndreptăm se conturează.”
Cătălin Olteanu a menționat că,
pentru industria farmaceutică, se pregătește o mare revoluție, care va avea
loc în momentul în care, la nivelul UE,
serializarea va deveni obligatorie.
Concret, în acel moment, fiecare uni-
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tate de produs în parte va beneficia
de o serie unică, aceasta fiind urmărită
prin intermediul unui server general
european. Altfel spus, producătorii vor

Cătălin Olteanu,
director general
FM Logistic România

„Ne dorim ca noul depozit să fie
farmacia farmaciilor și vitrina
cosmeticelor.”

transmite serverului central către ce
depozit au plecat produsele (de la ce
serie la ce serie), pentru ca, ulterior,
să poată fi urmărit traseul fiecărei serii
în parte. „Este o mare provocare. Lucrăm, deja, la punerea la punct a unei
metode de acțiune și control, pe care
să o propunem pieței pharma, care
ne va permite urmărirea seriilor, în
condițiile în care, în depozit, se face,
astăzi, picking la unitate. Soluția va fi
gata la timp.”
Noul depozit va fi finalizat în luna
octombrie, pentru ca, până în luna
martie a anului viitor, să fie realizată
certificarea, utilarea lui și mutarea clienților din depozitul pe care FM îl operează în cadrul parcului P3 din
Chiajna.
„Am luat decizia de a investi într-un
depozit propriu, pentru că depozitul
în care activăm, în acest moment, nu
ne mai permite dezvoltarea din punctul
de vedere al spațiului și nu mai corespunde așteptărilor noastre. Și dacă
tot am decis să construim ceva, de
ce să nu obținem superlativul? Vrem
să fie cea mai frumoasă și cea mai
practică unitate de logistică deservind
industriile farmaceutică și cosmetică.
Am fost și suntem deschizători de drumuri în domeniu. Noi am fost primul
furnizor 3PL care a oferit în România
servicii dedicate industriei farmaceu-
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tice și sisteme dedicate cosmeticelor
în care nu investiseră decât companiile care își făceau inside logistica.” Directorul general FM Logistc România
a afirmat că, în următoarea perioadă,
se așteaptă inclusiv la clienți noi, ținând cont că, în momentul finalizării
mutării clienților pe care logisticianul
îi deservește în Chiajna, noul depozit
va fi ocupat în proporție de 70%.
În opinia sa, piața va crește în următoarea perioadă, ținând cont de
majorarea puterii de cumpărare a
populației.
Și pentru că, în curând, cerințele
vor fi mai mari inclusiv pe segmentul
de bunuri de larg consum, FM analizează implementarea de roboți, în următorul an, inclusiv în depozitele din
România. „Grupul utilizează, deja, astfel de roboți; analizăm, în acest moment, oportunitatea implementării lor
la nivel local, luând în calcul prețul
forței de muncă. În ultima vreme, problema noastră nu a fost să recrutăm
personal, ci să aducem oameni dintr-o
zonă de calificare și cu o responsabilitate minime. Vom implementa, pentru sectorul pharma, e-shopper-ul,
ținând cont de tendința de fragmentare

FM Logistc România a organizat la mijlocul lunii iunie tradiționalul
eveniment Customer Day, dedicat clienților companiei

a pieței, care implică livrări directe în
farmacii, iar, pentru co-packing, am
putea aduce brațe robot. Acuratețea
operațiunilor va fi maximă, în acest
context, ținând cont de faptul că mașina verifică în timp real ceea ce pregătește. Dacă în urmă cu un an estimam implementarea unor astfel de
soluții într-un orizont de timp de 3-5
ani, astăzi intervalul a fost redus la un
an”, a mai arătat Cătălin Olteanu.

50 de ani
de experiență

FM Logistic a organizat, la mijlocul
lunii iunie, în cadrul Clubului Diplomatic din București, tradiționalul eveniment Customer Day dedicat clienților
companiei. Cu ocazia ediției din acest
an, compania a sărbătorit, alături de
clienți și principalii parteneri media,
aniversarea a 50 de ani de FM
Logistic, a jumătate de secol de viață
al unei companii unice.
Povestea FM a luat naștere în anul
1967, într-o dimineață de toamnă, în
luna octombrie, în Saint-Quirin, din regiunea Lorraine, Franța. Familiile Faure și Machet, cu spirit antreprenorial

1967-2017

Pe parcursul a 50 de ani, FM Logistic a devenit unul dintre cei mai importanți
jucători logistici internaționali. Compania operează în 6 sectoare principale
(alimentar, retail, industria bunurilor de uz casnic și îngrijire personală,
cosmetic/ produse de lux, farmaceutic, produse industriale și electronice),
este prezentă pe 3 continente și în 5 regiuni (Europa de Vest, Europa Centrală,
Europa de Est, Asia și America Latină). Are 23.300 angajați și o cifră de afaceri
de peste 1 miliard euro, realizată în proporție de 63% în afara Franței.

în domeniul transportului, s-au unit,
pentru a fi mai puternice. Această
alianță este, de asemenea, o decizie
naturală și logică, deoarece, în anii
1963 și 1965, aceste familii s-au unit
și prin legătura căsătoriei.
În acest an, care marchează această frumoasă aniversare, FM Logistic se
află la jumătatea planului strategic pentru 10 ani, stabilit în 2012, cu scopul
dublării cifrei de afaceri până la 2 miliarde de euro, până în 2022, și, deja,
resimte impactul unor proiecte strategice. Obiectivele de vânzări au fost depășite, cu fiecare an echipele devenind
tot mai autonome, compania a devenit
un jucător de referință în câteva piețe
(Franța, Rusia, România, Polonia) și a
dezvoltat o adevărată cultură a îmbunătățirii continue, în rândul echipelor.
Planul de dezvoltare FM Logistic
se bazează, pe lângă expansiunea
geografică, și pe inovație, aceasta realizându-se în conformitate cu normele
pentru protejarea mediului. FM
Logistic este pionier în crearea unor
soluții logistice inovatoare (AGV, drone, roboți), fiind una dintre companiile
care au implementat „pooling-ul”, o
soluție inovatoare de consolidare a
mărfurilor de același profil și ale cărei
rezultate au fost recunoscute, aducând numeroase premii de-a lungul
anilor (premiată la SITL- târgul internațional de servicii de logistică și transport), sau crearea Collaborative Routing Centres (CRC®) în 2015.
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FOCUS

Internetul Fizic
regândește logistica
Trimiterea de bunuri prin intermediul unor canale deschise, cu
aceeași ușurință ca transmisia de date pe internet – aceasta este
viziunea Internetului Fizic (Physical Internet – PI), care aplică
principiul schimbului de pachete standard de date fluxurilor de
materiale, pentru a face logistica transporturilor mai eficientă,
mai flexibilă și mai ecologică. Acesta este contextul în care s-a
desfășurat, la Graz, la începutul lunii iulie, cea de-a patra
Conferință Internațională pentru Internet Fizic.

D

e când Dr. Benoit Montreuil,
profesor la Georgia Tech,
Coca-Cola Material Handling
& Distribution Center, Atlanta, GA, și-a
prezentat viziunea despre Internetul
Fizic, acesta a evoluat de la o abordare vizionară, la o inițiativă de cerce-

tare internațională. Și a reușit să influențeze substanțial conceptele logistice
în industrie și comerț. „Hiperconectat”,
„sincromodal”, „colaborativ”, „modular”
– sunt cuvintele cheie în conexiune
cu PI. Cutii standardizate modulare,
cooperarea tuturor părților implicate
în depozitare și transport, planificare
și execuție colaborativă a transporturilor, un concept deschis pentru schimburile de informații și date – acestea
reprezintă cerințele de bază pentru
transpunerea PI în realitate.
În ultimii ani, companii importante
au adoptat această abordare vizionară
către un sistem de transport integrat.
Această tendință devine vizibilă, de
asemenea, în cadrul conferinței internaționale, desfășurate la Graz LogisticsWorkshop, are a atras reprezentanți de calibru din domeniul cercetării
științifice, precum și din industrie și
comerț.
De exemplu, organizația GS1 Germany a introdus, recent, un tip special
de containere standardizate pentru livrarea bunurilor. Acest tip de containere a fost dezvoltat și testat ca parte
a proiectului UE MODULUSHCA – primul care merge în direcția implementării PI, coordonat de PTV, companie
care dezvoltă soluții software inteligente pentru transport și logistică.
Transportoarele standardizate, care
permit obiectelor individuale să fie
combinate în cadrul unei singure expediții, stau la baza unui sistem logistic
integrat, la nivel european. Un sistem
singular pentru toate părțile implicate
ajută la coordonarea depozitelor centrale și la implementarea unui concept
deschis. Acest proiect a fost prezentat
în cadrul conferinței.

Clusters 2.0:
conectați-vă!

Marcel Huschebeck, Manager Logistics Research la PTV, este, de asemenea, însărcinat cu coordonarea
noului proiect al UE, Clusters 2.0, la
rândul lui discutat în cadrul conferinței.
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Atelierul s-a focalizat pe inițiativa sincromodală CargoStream, care are ca
scop dezvoltarea unei platforme pentru schimb de date între expeditori și
transportatori. Platforma va combina
expedițiile, astfel încât acestea să
poată fi alocate modurilor de transport
într-o manieră sincromodală. Această
abordare, orientată către cerere, va
lua în considerare toate tipurile de restricții, cum ar fi intervalele de timp
disponibile. CargoStream este o parte
importantă a Clusters 2.0, proiectată
să faciliteze cooperarea dintre expeditori și transportatori, la toate nivelurile.
Mai multe abordări, cum ar fi dezvoltarea unor noi coridoare intermodale
sau rolul unor așa-ziși administratori
în managementul cooperativ al transporturilor, au fost discutate de experți
în cadrul evenimentului de la Graz.

Diavolul stă în detalii

O „geocodificare” inteligentă reprezintă baza pentru toate procesele de-a
lungul lanțului de transport. Coordonatele precise sunt condiții obligatorii
pentru o planificare precisă a transporturilor. Dr. Michael Nutto, Solution
Director PTV xServer at PTV Group,
a prezentat, în acest context, mai multe detalii privind sistemele PTV care
pot ajuta la identificarea și ajustarea
poziției precise și care îi pot oferi
șoferului informațiile relevante în timp
real, inclusiv date detaliate, cum ar fi
descrierea exactă a rutei către o anumită cameră dintr-o anumită clădire.
Deși se fac pași, după cum vedem, în sensul transmiterii de bunuri
pe canale directe, acest tip de transport este încă departe de a funcționa
fără nicio piedică. Și mai trebuie subliniat faptul că Internetul Fizic nu va
înlocui niciodată camioanele, ci le va
integra într-un sistem mult mai inteligent decât cel care funcționează în
prezent.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Inteligența artificială
crește PIB-ul global...

... și schimbă economia, logistica și transportul fiind și ele, într-un
fel sau altul, implicate în această evoluție. Un studiu PwC
concluzionează că PIB-ul va crește, la nivel global, cu 15,7
trilioane de dolari, până în 2030, datorită acestor tehnologii. Se
așteaptă ca progresele la nivelul productivității să reprezinte
jumătate din rata totală de creștere, în acest interval.

P

IB-ul, la nivel global, va înregistra o creștere de 14%, până
în 2030, datorită tehnologiilor
de inteligență artificială (IA) - echivalentul a 15,7 trilioane de dolari. Potrivit
unui nou studiu PwC, aceasta reprezintă cea mai mare oportunitate de
piață, în contextul economic de astăzi.
Pornind de la o analiză detaliată
a impactului tehnologiilor IA asupra
mediului de afaceri, studiul „Sizing the
prize” evidențiază economiile cu cel
mai mare potențial de câștig de pe
urma IA. Inteligența artificială va contribui cu 15,7 trilioane de dolari la economia globală, în 2030, mai mult decât
producția curentă cumulată a Chinei
și a Indiei.

China și America de
Nord, în top

Creșterea productivității muncii este
de așteptat să contribuie cu mai mult de
jumătate din toate câștigurile economice
obținute de pe urma IA, în perioada
2016-2030. Majorarea consumului, care
derivă din îmbunătățirea produselor prin
intermediul tehnologiilor IA, va suplini
diferența. Cele mai mari beneficii
economice obținute de pe urma IA vor

fi înregistrate în China (cu o creștere cu
26% a PIB-ului, până în 2030) și
America de Nord (cu o creștere de
14,5%), echivalentul a 10,7 trilioane de
dolari, reprezentând aproximativ 70%
din impactul economic global.
Europa și economiile dezvoltate
din Asia vor beneficia, de asemenea,
de câștiguri economice semnificative
de pe urma IA (o creștere între 9-12%
a PIB-ului până în 2030). Țările în curs
de dezvoltare vor înregistra creșteri
mai modeste (mai puțin de 6% din
PIB) datorită ritmului mult mai scăzut
de adoptare a noilor tehnologii (inclusiv America Latină și Africa).

Mai multe avantaje
decât din
automatizare

„Analiza evidențiază valoarea
adăugată semnificativă pe care IA o
poate aduce unei companii, care poate fi chiar mai mare decât cea adusă
de automatizare”, a declarat Florin
Deaconescu, Partener, Servicii de
Audit, membru al echipei integrate de
servicii pentru sectorul tehnologiei informației, media şi telecomunicațiilor,
PwC România.

Transportul și logistica, între sectoarele cu un
impact major

În cadrul PwC AI Impact Index, au fost identificate câte trei domenii, în opt
sectoare economice, în care IA va avea cel mai mare impact potențial:
a. Asistență medicală: diagnosticare bazată pe date, identificarea
pandemiilor, diagnosticare bazată pe imagini (radiologie, patologie).
b. Industria auto: flote autonome pentru „ride sharing”, mașini
inteligente/pilot automat, servicii de predicție și mentenanță autonomă.
c. Servicii financiare: planificare financiară personalizată, anti-fraudă și
spălare de bani, tranzacții automatizate.
d. Retail: proiectare personalizată și producție, generare informații despre
clienți, inventariere și gestionarea livrărilor.
e. Tehnologie, comunicații și divertisment: arhivare media și căutare,
generare de conținut (marketing, film, muzică etc.), marketing personalizat și
publicitate.
f. Producție: monitorizare îmbunătățită și auto-corecție, optimizarea lanțului
de aprovizionare și a producției, producția la cerere.
g. Energie: contorizare inteligentă, eficientizarea operațiunilor în rețele și de
stocare, mentenanță inteligentă a infrastructurii.
h. Transport și logistică: livrare autonomă, controlul și descongestionarea
traficului, securitate îmbunătățită.
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Florin
Deaconescu

Per total, cele mai mari câștiguri
le vor avea comerțul cu amănuntul,
serviciile financiare și asistența medicală, datorită creșterii productivității,
calității produselor și cererii, în urma
implementării tehnologiilor IA. Până
în 2030, se va înregistra un câștig suplimentar de 9 trilioane de dolari, la
nivelul PIB-ului, datorită îmbunătățirii
calității produselor și schimbărilor la nivelul cererii şi comportamentului consumatorilor, pe măsură ce câștigurile,
la nivel de consum, generate de IA le
vor depăși pe cele ale productivității.
„Niciun sector sau organizație nu
va rămâne imună în fața impactului
IA. Efectul pe care îl va avea asupra
productivității poate transforma radical
o organizație şi, mai mult decât atât,
poate avea un impact disruptiv. Organizațiile care nu vor reuși să implementeze tehnologiile IA vor rămâne în
urmă față de concurență, înregistrând
costuri mai mari, și pot pierde o parte
semnificativă din cota lor de piață”, a
adăugat Ionuț Sas, Partener, Servicii
de Consultanță Fiscală, membru al
echipei integrate de servicii pentru
sectorul tehnologiei informației, media
şi telecomunicațiilor, PwC România.
Raportul a fost elaborat pe baza
contribuției experților și partenerilor
de la Fraunhofer, lider mondial în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologiilor emergente.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro
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STRĂBATE ROMÂNIA CU TRENUL
CFR Călători desfășoară,
până în 30 septembrie,
campania „Străbate
România cu trenul”, prin
care va promova împreună
cu pasagerii
#RomâniaPitoreascăDeLaFe
reastraTrenului. Cea mai
frumoasă poveste (eseu) /
cea mai frumoasă fotografie
/ cel mai frumos material
video despre călătoria cu
trenul, trimis la adresa
campanie.cfrcalatori@gmail.
com poate câștiga premiul
lunar, constând într-un set
de călătorie format dintr-un
rucsac, o umbrelă, un
adaptor / încărcător telefon

TRENURI LA
DIVERTILAND

Mai multe trenuri asigură, și în
acest sezon estival, legătura între
București și Divertiland - cel mai
mare parc acvatic și loc de joacă
din țară. Durata este de
25 minute, iar prețul unui bilet
pentru adulți, la clasa a 2-a, este
de 3,9 lei. Copiii și elevii
beneficiază de 50% reducere
(1,95 lei). De asemenea, sunt
valabile și alte reduceri: prin
Cardul TrenPlus - 25%, prin oferta
Minigrup 2 - 5 - între 10% și 25%,
iar pentru o călătorie dus-întors 10%.

AEROPORTUL
SUCEAVA,
CERTIFICAT UE

Aeroportul Internațional „Ștefan
cel Mare” Suceava a fost certificat
de Autoritatea Aeronautică Civilă
Română, cu respectarea
cerințelor stabilite prin
Regulamentul nr. 139/2014 al UE.
Este al doilea aeroport din
România care a obținut un astfel
de certificat, primul fiind
Aeroportul „Traian Vuia” din
Timișoara. Sunt atestate
caracteristicile pistei de aterizare-
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care se cumulează și cu alte
discount-uri. De exemplu, pentru
călătorii care dețin Cardul Tren
Plus, reducerea este de
aproximativ 30%.

ZBORURI NOI, DE LA
TIMIȘOARA
backup, o agendă, un pix,
toate personalizate CFR
Călători. Marele premiu este
un Card TrenPlus, în baza
căruia pot fi cumpărate
bilete cu reducere de 25% pe
orice rută / tren, timp de un
an.

decolare, cu cod de referință 4D,
operarea în condiții de vizibilitate
redusă și un sistem de
management conform normelor
Agenției Europene Privind
Siguranța Aviației Civile - EASA.

BILETE ONLINE LA
TREN, CU 6 ORE
ÎNAINTE DE PLECARE

Biletele de tren pot fi cumpărate
acum online cu cel puțin 6 ore
înainte de plecarea trenului, față
de 12 ore. Biletele în trafic intern
pot fi achiziționate anticipat, cu
până la 30 de zile înainte de
efectuarea călătoriei. Tipărirea
biletului nu este obligatorie.
Identificarea în tren are loc în
baza ID-ului (codului) biletului
electronic, care poate fi notat /
fotografiat, și a unui act oficial de
identitate (Carte de Identitate,
pașaport, permis de ședere).
Aplicația poate fi accesată direct
de pe site-ul oficial
www.cfrcalatori.ro, din secțiunea
MyCFRCălători/Login. Aceasta
facilitează cumpărarea de bilete la
toate trenurile InterRegio și Regio
Expres, cu regim de rezervare în
trafic intern. La cumpărarea de
bilete online, se adaugă o
reducere de 5% la suma finală,

Aeroportul Internațional „Traian
Vuia” Timișoara operează două
zboruri noi spre și dinspre
București-Otopeni. Unul este al
Blue Air, până în 22 septembrie,
joia (decolare Otopeni 22:05 –
aterizare Timișoara 23:00) și
vinerea (decolare Timișoara 20:45
– aterizare Timișoara 21:40).
Astfel, compania operează în
această vară 4 destinații interne,
cu zbor direct din Timișoara:
București, Cluj, Iași și Constanța.
Celălalt zbor este al companiei
Ryanair - cursă suplimentară în
ziua de duminică. Orar: decolare
Timișoara 8:20 – aterizare
București Otopeni 9:25, decolare
București Otopeni 9:50 – aterizare
Timișoara 10:55. Astfel în această
vară, vor fi 34 de zboruri
săptămânale spre BucureștiOtopeni, operate de companiile
Ryanair, Tarom și Blue Air.

TRENUL SOARELUI,
DIRECT DE LA IAȘI,
LA MANGALIA

Trenul Soarelui cu plecare de la
Iași la Constanța și retur și-a
prelungit traseul până la Mangalia
și retur, astfel: în locul trenului IR
1962 Iași - Constanța s-a introdus
trenul IR 1966 Iași (plecare 22:00)
– Barboși – Făurei Ram Cireșu –
Fetești – Constanța (sosire
06:19/plecare 06:56) – Mangalia
(sosire 08:28). În locul trenului
IR 1961 Constanța – Iași, s-a
introdus trenul IR 1965 Mangalia
(plecare 20:35) – Constanța
(sosire 21:54/plecare 22:20) –
Fetești – Făurei Ram Cireșu –
Barboși – Iași (sosire 06:41).
Totodată, Trenul Tineretului –
IR 1921 Sibiu – București Nord –
Mangalia circulă cu orare
modificate pe distanța Fetești –
Mangalia.
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Primăria Capitalei a publicat, pe site-ul Electronic de Achiziții
Publice (SEAP), anunțul privind licitația internațională pentru
achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6.

A

ceste mijloace de transport în
comun vor fi cumpărate în cadrul unui program multianual,
începând de anul acesta, până în
2020. Astfel, Municipalitatea va achita,
în total, pe parcursul a patru ani, 510,5
milioane de lei, cu TVA. Suma ce va
fi pusă la bătaie pentru un autobuz
este de aproximativ 1,5 milioane de
lei. Finanțarea se va asigura din bugetul Primăriei Capitalei, iar sumele
necesare vor fi cuprinse în bugetele
anuale. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor scanate în SEAP este
14 august 2017.
Conform caietului de sarcini, contractul vizează achiziția a 400 de autobuze urbane cu podeaua complet coborâtă, din care 320 din gama de 12
metri, cu o capacitate minimă de 96
de călători, 50 de autobuze din gama
de 10 metri și o capacitate minimă de
70 de călători, precum și 30 de autobuze articulate, lungi de 18 metri, cu
o capacitate minimă de 135 de călători.
Noile mijloace de transport în comun vor fi dotate cu un sistem performant de încălzire, ventilație și aer condiționat, pentru călători și pentru
compartimentul șoferului, un sistem
Wi-Fi de conectare gratuită a poseso-

rilor de telefoane mobile și sisteme
performante de informare a călătorilor.
De asemenea, noile autobuze vor beneficia de facilități pentru persoanele
cu dizabilități: rampă mecanică pentru
persoanele care se deplasează cu cărucior și difuzoare externe pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

Dotări de ultimă oră

Dotate cu motorizare Euro 6, autobuzele vor putea funcționa pe diesel
și biodiesel și vor dispune de echipament de numărare a numărului de
călători (cu precizie de minim 99%),
monitoare TFT/LED pentru informare
și publicitate, sistem care să prevină
furtul 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.
O altă facilitate importantă va fi un
sistem de comunicare performant, conectat, în timp real, cu instituțiile de
intervenție, Salvare, Pompieri, Jandarmerie, pentru un timp de reacție
foarte scurt, în cazul unor incidente,
dar și pentru comunicarea cu dispe-

ceratul, pentru transmiterea datelor
legate de comerțul electronic al titlurilor de călătorie. Autobuzele vor fi dotate cu sisteme de supraveghere
video, ce vor asigura, atât la interior,
cât și la exterior, captarea de imagini,
pentru a preveni actele antisociale.

Reînnoirea parcului

ACTUALITATE

Primăria Capitalei a
lansat licitația pentru
400 de autobuze noi

Amintim că, în luna decembrie a
anului trecut, Consiliul General al Municipiului București a aprobat o hotărâre privind înnoirea parcului auto al
Regiei Autonome de Transport București (RATB) cu 400 de autobuze, 100
de troleibuze și 100 de tramvaie. În
ceea ce privește tramvaiele, Primăria
Capitalei vrea să achiziționeze 90 de
astfel de vehicule de mărime medie,
din gama de 36 de metri, și 10 tramvaie bisens cu două cabine, din gama
de 27 de metri. Vehiculele vor avea,
pe pragul superior al ușii, o bandă
luminoasă, care va asigura iluminarea
pe timp de noapte în zona respectivă,
atunci când ușa este deschisă. De
asemenea, podeaua va avea o bandă
colorată reflectorizantă în zona tuturor
ușilor, la intrare, pentru a fi vizibilă atât
ziua, cât și noaptea.
Primarul general Gabriela Firea a
precizat că parcul auto al RATB este
unul „îmbătrânit”, „depășit, ca uzură,
și morală și fizică”, iar bucureștenii
doresc autobuze și tramvaie noi, performante. „Pregătirea licitației a fost
un proces de durată, din cauza elaborării tuturor documentelor necesare,
dar, prin publicarea anunțului pe
SEAP, intrăm, în sfârșit, în linie dreaptă
cu achiziționarea acestor autobuze.
Noile mijloace de transport în comun
vor oferi bucureștenilor condiții moderne și civilizate de transport, adaptate
standardelor europene. De asemenea, ne dorim ca, prin acest demers,
să încurajăm utilizarea transportului
public de către bucureșteni, în defavoarea autoturismelor personale”, a
precizat edilul.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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EVENIMENT

FlixBus operează
în România

Alis Grup a început colaborarea cu FlixBus, legând, astfel, țara
noastră la cea mai mare rețea europeană de transport de călători
cu autocarul.

P

rocesul de dezvoltare accelerată a Alis Grup continuă, în
urmă cu o lună compania
clujeană anunțând această nouă colaborare importantă.
„Alături de FlixBus, în calitate de
transportatori, vom oferi cetățenilor
din Ardeal și Secuime posibilitatea de
a călători în Europa cu autocare de
ultimă generație, la tarife low-cost, începând cu 23 lei”, a declarat Florin
Crișan, General Manager Alis Grup.

Cea mai mare rețea
de autocare... în doar
patru ani

Un model de afaceri inteligent, utilizarea tehnologiilor inovatoare și libera-
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lizarea piețelor occidentale au făcut
ca FlixBus să crească fulgerător, dezvoltând, în doar patru ani, cea mai
mare rețea de autocare interurbane
din Europa.
Viziunea companiei este, aparent,
simplă, dar foarte puternică – „Oferim
transport inteligent și verde, pentru ca
toți oamenii să poată descoperi lumea.” Autocarele FlixBus oferă un
mod nou, comod și ecologic de a
călători, pentru orice buzunar.
„Este Smart Bus-ul care a unit Europa, cu peste 150.000 de segmente
zilnice de transport, care are un grad
de acoperire de peste 90% a segmentului de transport autocar în Germania
și are o dezvoltare rapidă în toată Europa, depășind 60% din capacitatea

de transport autocar pe zonele acoperite, atingând un număr de peste
60.000.000 pasageri de la înființare”,
a completat Florin Crișan.
FlixBus a intrat pe piață pe data
de 13 februarie 2013, iar, astăzi, cifrele
sunt impresionante - 200.000 de curse
zilnice către 1.200 de destinații din 22
țări, rețele interne în Germania, Austria, Franța, Italia, Danemarca, Olanda
și Croația, sedii în Berlin, München,
Paris, Milano, Zagreb, Amsterdam,
Stockholm, peste 1.000 de angajați și
peste 5.000 de șoferi în 250 de firme
de autocare partenere.
Compania se ocupă de planificarea rețelei, de relațiile cu clienții, de
managementul calității, de marketing
și de vânzări, precum și de emiterea
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Destinații în România

Alis Grup asigură conectarea țării
noastre la rețeaua FlixBus prin hubrile din Viena și Budapesta. Și este
vorba de un număr important de destinații din România: Sibiu, Sebeș, AlbaIulia, Aiud, Turda, Cluj, Oradea, Timi-

șoara, Arad, Miercurea-Ciuc, Odorheiu
Secuiesc, Târgu Mureș.
Practic, un călător român poate
ajunge oriunde în Europa, prin rețeaua
FlixBus, aceasta având o bună predictibilitate în legătură cu tarifele, calitatea
serviciilor și programul călătoriei.
Alis Grup este o companie românească cu 15 ani de experiență pe
piață. Are o flotă de 140 de autobuze
și microbuze și 200 de angajați.
Dintre realizările notabile ale Alis
Grup din ultima perioadă, amintim intrarea în rețeaua Global Passenger
Network (GPN), înființarea agenției
de turism Alis Holidays, lansarea serviciului de transfer pentru aeroport.

EVENIMENT

biletelor, de stabilirea prețurilor și de
dezvoltarea activității. Totul având la
bază tehnologie de ultimă generație.
Partenerii de transport regional, de
obicei firme de familie clădite pe eforturile câtorva generații, se ocupă de
operațiunile cotidiene și de o flotă de
autocare FlixBus verzi. Inovația, spiritul antreprenorial și o marcă puternică în transportul de persoane global
sunt completate de experiența și calitatea unui sector tradițional format
din IMM-uri.
O combinație de start-up tehnologic, platformă de e-commerce și servicii de transport, FlixBus a reușit să
revoluționeze piața europeană de
transport de persoane.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Servicii FlixBus – la
fel, oriunde în Europa:

• Rezervări pe telefon printr-o
aplicație
• Prețuri dinamice
• Monitorizare poziție prin GPS și
informații în timp real
• Wi-Fi la bordul autocarelor pe
toată durata călătoriei
• Prize 220 V la fiecare banchetă
• Spațiu generos pentru picioare
• Toaletă la bord

iulie 2017 ......................................................................................................................................................
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PREMIERĂ

Noul double-decker
S 531 DT
SETRA

La începutul acestei luni, în cadrul unui eveniment dedicat presei
internaționale de specialitate, desfășurat la Stuttgart, Setra a
anunțat premiera mondială a noului autocar etajat, Setra S 531 DT,
din seria TopClass 500.

A

cesta promite eficiență maximă și modularitate, confort de
neegalat și siguranță la cel
mai ridicat nivel. Totodată, așteptările
sunt mari și în ceea ce privește economia de combustibil, grație coeficientului de aerodinamicitate scăzut, 0,35.
Mulțumită platformei sale inferioare
flexibile, autocarul poate deservi întreaga gamă de aplicații din turism,
precum și servicii tradiționale. Utilizarea Active Brake Assist 4 și Sideguard
Assist, la bordul noului autocar etajat,
marchează o premieră la nivel mondial
în materie de echipare a acestor sisteme de asistență în segmentul autobuzelor și autocarelor.

Prêt-à-porter

Double-decker-ul S 531 DT face
parte din gama Setra TopClass 500.
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Cu toate acestea, la nivelul seriei 500,
S 531 T reprezintă un model aparte,
datorită spectrului larg de aplicații și
diversității sale de echipamente și variante. Acest lucru este reliefat și de
aspectul său modern și distinctiv. Partea frontală a noului autocar, cu panoul
de culoare închisă și inscripțiile argintii,
își are originea în modelele TopClass
500. O trăsătură nouă este îmbinarea
elegantă a parbrizelor, demarcată de
bara de aluminiu. Pe pereții laterali,
designerii au adaptat semnul distinctiv
al mărcii – banda de aluminiu „La
Linea” – aceasta extinzându-se, acum,
pe toată muchia acoperișului. Conturul
geamurilor largi este evidențiat de decorațiunea din aluminiu prezentă la
nivelul treptelor din spate. Emblema
cromată cu elemente de marcă de la
TopClass 500 a fost integrată sub
luneta autocarului, reprezentând un

finisaj fin și dându-i o notă de spectaculozitate.

Siguranță maximă

Standardul ridicat de siguranță garantat de Setra este datorat tehnologiei Daimler Group. Sistemul de frânare de urgență Active Brake Assist
4 (ABA 4) este introdus, pentru prima
oară în această clasă, la bordul S 531
DT. Față de funcțiile disponibile anterior (frânare totală ca reacție la obiectele staționare sau obstacole în mișcare aflate în fața vehiculului), acum
încorporează și detectarea pietonilor
aflați în mișcare, declanșând automat
frânarea. O altă premieră mondială în
acest segment este utilizarea sistemului Sideguard Assist. Acesta este
prevăzut cu senzori radar, pentru a
monitoriza latura din dreapta, pe în-
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treaga lungime a autocarului. Astfel,
sistemele autocarului avertizează șoferul de prezența pietonilor, bicicliștilor
și obstacolelor staționare, în momentul
virării la dreapta. În afara zonelor urbane, sistemul oferă asistență la
schimbarea benzilor de circulație.

Frontal, parbrizele au o curbură
mare, pronunțată, ce permite aerului
să curgă ușor în jurul vehiculului, în
timp ce canalele adâncite și marginile
de separare a fluxului de aer din
spatele autocarului ghidează acest
flux în mod controlat. Inginerii germani
au fost atenți și la detalii, ștergătorul
de parbriz de pe puntea superioară
fiind pozițional vertical, în poziția de
bază. Aerodinamica, desigur, contribuie semnificativ la consumul record de
carburant, acesta fiind eficientizat cu
aproximativ 7-10% față de modelul
precedent, în funcție de tipul de utilizare. În funcție de distanța parcursă,
această eficiență poate asigura economii de câteva mii de litri de combustibil anual.

Confort și
modularitate

Beneficiind de un design modern
și de un interior luminos, noul Setra
lasă impresia unui autocar extrem de
spațios. Scările care leagă cele două
punți ale autocarului reprezintă un
punct de atracție, acestea având un
finisaj lucios și fiind prevăzute cu pa-

PREMIERĂ

Aerodinamica aduce
economie de
carburant

nouri realizate din plastic acrilic, semitransparent. Treptele bicolore, cu iluminare individuală, și balustradele dispuse pe toată lungimea scărilor le
conferă pasagerilor un sentiment de
siguranță la parcurgerea treptelor.
Toaleta are, și ea, un design complet
nou, instalațiile de la interiorul acesteia
fiind dispuse diagonal, pentru o cât
mai bună ergonomie. Marginile superioare ale mobilierului, strălucitoare,
și iluminatul LED întăresc senzația de
confort.
Puntea inferioară variabilă este
cea care asigură versatilitatea autocarului, alături de gama variată de mobilier și scaune caracteristică brandului. Complet reconstruită, platforma
de acces din partea lateral-dreaptă a
autocarului poate fi dezechipată, la
cererea clientului, obținându-se, astfel, spațiu suficient pentru noi opțiuni:
locuri dedicate cărucioarelor cu rotile,
instalații speciale pentru restaurante
mobile de lux, o platformă demontabilă pentru facilitarea accesului cărucioarelor pentru copii, în cazul rutelor
intra-orășenești, sau poate fi dotată
cu scaune, pentru cursele pe distanțe
mai lungi. Diversitatea la nivelul opțiunilor de echipare este prezentă
inclusiv în cockpit, unde clienții pot
opta între funcționalitatea elegantă
asigurată de Setra ComfortClass 500
și echiparea luxoasă a TopClass 500.

Pe străzi

Chiar dacă am avut ocazia „să-l
pipăim”, noul autocar încă nu ne-a
demonstrat abilitățile sale în „câmpul
muncii”. Oficialii germani estimează
ca, undeva la jumătatea anului 2018,
acesta să înceapă să fie văzut pe
străzi. Cu puțin noroc, vom avea ocazia să-l vedem și în România, în ultimii ani Setra organizând road-showuri prin țară, pentru cei interesați să
vadă „live” cele mai noi modele de
autocare.
Alexandru STOIAN
Stuttgart, Germania

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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LANSARE

Mer cedes-Benz Tourismo RHD

Perfect (r e)adaptat la
a fa c e r e a d e t r a n s p o r t
L ansar ea no ulu i Tour ismo RH D r ep r ez int ă o nou ă dovadă a
i m p r e s i o n a n t e i c a p a c i t ă ț i D a i m l e r d e a r ă s p u n d e r a p i d și p r e c i s
l a s o l ic it ă r il e p i e ț e i.

T

ourismo RHD înglobează tehnologii moderne, deja testate
de către producătorul german,
precum și componente și elemente de
design ce echipează alte vehicule Mercedes-Benz. Practic, noul Tourismo înseamnă o modernizare „sigură” a acestui model de autocar – cel mai bine
vândut autocar cu podea ridicată din
Europa în ultimii unsprezece ani. „Rețeta” utilizată va asigura, fără nicio problemă, atingerea dezideratelor pe care
Mercedes-Benz le are în vedere pentru Tourismo – mai eficient, costuri mai
mici de operare, siguranță, fiabilitate,
confort.
În plus, autocarul câștigă la capitolul „polivalență”, printr-o gamă extinsă de versiuni, configurări și motorizări.
În ceea ce privește adaptarea la
nevoile pieței, este elocvent faptul că
o parte dintre autocarele prezente la
lansare au fost vopsite în verde, au
fost dotate cu prize de 220 V și USB
la fiecare rând de scaune și dispuneau
de router, pentru asigurarea accesului
la internet pentru călători.
Producția în serie a noului Tourismo
RHD a început în luna iulie, toate mo-

58

delele urmând a deveni disponibile pe
piață până la sfârșitul anului.

(EDF), consumul de combustibil și
emisiile pot fi reduse și mai mult.

Optimizarea aerodinamicii și proiectarea unei caroserii complet noi,
elegante, dar și cu o greutate redusă,
asigură o reducere a consumului cu
4,5% pentru Tourismo RHD. Iar economia atinge 7%, în cazul pachetului
de eficiență al noii generații de motoare OM 470, lansată pe piață în vara
anului 2016.
Configurația pentru Tourismo RHD
are la bază cea mai nouă generație
de motoare Mercedes-Benz OM 470,
cu șase cilindri în linie și cilindree de
10,7 l. Vârful de gamă atinge 456 CP.
O altă noutate a Tourismo RHD
constă în motorul compact MercedesBenz OM 936, cu șase cilindri în linie,
cilindree de 7,7 l și 354 CP. Acesta
îmbină consumul mic de combustibil,
cu o masă redusă a autovehiculului.
Cu noile echipări opționale, precum Predictive Powertrain Control
(PPC) sau Eco Driver Feedback

Noul Tourismo RHD punctează puternic la capitolul confort pentru pasageri.
Am remarcat ușile și treptele de acces,
cu design ergonomic, ce permit un foarte
bun acces în autocar. Un alt aspect ce
merită evidenţiat este apariția scaunelor
Softline: imprimeul în formă de diamant
al scaunelor și tetierelor amintește de
limuzinele Mercedes-Benz. Cu o gamă
variată de imprimeuri pentru podele,
opțiuni de țesături pentru scaune, pereți
laterali, perdele, partea inferioară a
rafturilor pentru bagaje și plafonul central,
noul Tourismo RHD este un autocar ce
impresionează, prin gama de opțiuni de
personalizare.
La fel de atrăgătoare sunt și seturile de serviciu, disponibile cu diverse decorațiuni. Noul design al bucătăriei din
autocarul Tourismo RHD, cu o multitudine de echipamente, îmbunătățește
confortul pasagerilor, la fel ca noul sistem de climatizare: control bi-zonal cu
reglare automată și două circuite sepa-

4,5% reducere
consum

Confort personalizat
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Siguranță fără
compromis

Tourismo RHD este echipat cu
sistemul de frânare de urgență
Active Brake Assist 3 (ABA 3),
funcția Stop/Start Assist, pentru
condiții de trafic aglomerat, și
sistemul de detectare a
somnolenței Attention Assist
(AtAs).
Farurile și bordul ce echipează
Tourismo RHD amintesc de
modelul de succes din lumea
camioanelor – Mercedes-Benz
Actros.

rate pentru încălzire și climatizare asigură o temperatură constantă la bord.

Sistem modular

Noul Tourismo RHD răspunde cu
precizie la solicitările venite din partea
unei game largi de posibile utilizări, datorită sistemului său modular. Cu patru
modele de trei lungimi diferite, Tourismo
RHD acoperă toate nevoile din segmentul autocarelor cu podea ridicată.
O altă caracteristică deosebită a
noului autovehicul este posibilitatea de
a alege între două cabine pentru oricare
dintre modele: varianta Cockpit Basic
Plus sau varianta Cockpit Comfort Plus,
pentru un plus de confort. Design-ul, volanul multifuncțional și noul panou de
bord cu afișaj color TFT sunt identice, în
ambele variante. Cu toate acestea, diferă forma și modul de funcționare. Cockpit Comfort Plus se diferențiază, de exemplu, prin sistemul Coach Multimedia
System CMS, în versiunea double-DIN,
și prin utilizarea plăcuțelor decorative.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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CNG

Fără a mai aștepta o rețea națională de stații pentru alimentare,
gazul natural comprimat (CNG) prinde contur și cu ajutorul
instalațiilor ce pot fi montate în garajul oricărei companii de
transport.

D

iferența de tarif între gaz și
motorină, investiția suportabilă și, de ce nu, oportunitatea
de a utiliza un carburant ecologic sunt,
la prima vedere, avantaje importante.
Dar cum arată lucrurile în realitate?
Firma Comanto 94 a ales soluția
stației de alimentare CNG „de incintă”
și, după primele luni de utilizare, a
confirmat toate așteptările. Singura
problemă reală s-a dovedit a fi, așa
cum era de așteptat, birocrația.
„Investiția totală a fost de 60.000
de euro, întregul proiect finalizându-se
într-un an de zile. Însă, dacă ne-am
apuca acum de investiție de la început, ar dura maxim trei luni, având în
vedere experiența câștigată. Pentru
o firmă care ar dori să realizeze o investiție similară, dacă lucrează împreună cu noi, ar dura doar trei luni”, a
explicat Gheorghe Ghițulescu, director
general Comanto 94.

Stații calibrate
pentru orice afacere

Pentru Comanto 94, CNG nu a reprezentat doar o oportunitate de a
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abordarea
privată
Gheorghe Ghițulescu,
director general Comanto 94:

„Ne-am asumat această activitate de pionierat,
pentru că nu avea cine să ne învețe. Astăzi, o
firmă care ar dori să investească în CNG și
achiziționează stațiile prin noi ar beneficia
de suportul nostru și, în trei luni de zile, investiția
ar fi funcțională.”

scădea costurile, ci și șansa de a dezvolta o nouă afacere – comercializarea
stațiilor de alimentare CNG.
„Suntem reprezentanții producătorului Schwelm Anlagentechnik, din
Germania, și lucrăm sub licență Motor
Jikov, din Republica Cehă. Stațiile sunt
realizate pentru diferite capacități există mai multe variante și fiecare
companie își poate seta capacitatea,
în funcție de nevoi și efort investițional”, a arătat Gheorghe Ghițulescu.
Practic, combinația între compresoare (capacitate și număr) și butelii
este cea care dă numărul de mașini
pe care respectiva stație le poate
alimenta.

„Stația respectă normativele europene, avem toate certificările legale și elementele sunt proiectate astfel încât riscul să fie zero. Riscuri ar putea apărea
doar în cazul în care s-ar face improvizații”, a spus Gherghe Ghițulescu.
Din punct de vedere al exploatării,
mașinile CNG nu creează nicio problemă, oferind o experiență de condus
similară cu un autovehicul clasic
(motoarele CNG sunt mai silențioase),
„CNG nu este doar o oportunitate
de a scădea costurile, ci a devenit
o necesitate, transportul regulat de
călători fiind la limita
sustenabilității.” - Gheorghe
Ghițulescu
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60% reducere a
costurilor

Deși, la prima vedere, ar părea că
CNG-ul reprezintă o variantă dedicată
marilor companii, cu flote de sute sau,
măcar, zeci de mașini și forță investițională ridicată, realitatea arată altfel.
Comanto 94 a achiziționat, inițial, patru
microbuze CNG, iar rezultatele sunt
spectaculoase. Mașinile au butelii care
asigură o autonomie de 600 km – 72
kg capacitate și un consum de sub 12
kg/100 km.
„Stația noastră asigură necesarul
alimentării pentru o flotă de șase
microbuze, alimentate zilnic. Avem,
deja, în exploatare patru mașini, urmează să vină alte patru și, de aceea,
va trebui să achiziționăm următoarea
stație de alimentare, de nivel mediu,
care va însemna o investiție de aproximativ 140.000 euro. Aceasta va putea
alimenta 15 microbuze”, a declarat directorul general Comanto 94.
Protecția mediului reprezintă o
componentă care vine la pachet, dar
partea financiară este extrem de importantă, mai ales în contextul actual,

FOCUS

iar diferențele de sezon, iarnă-vară,
nu influențează funcționalitatea.
În plus, economiile asigurate de
CNG pot face posibile creșteri salariale pentru șoferi, ameliorând, astfel,
una dintre marile probleme ale transportului – lipsa conducătorilor auto.
De altfel, mașinile CNG sunt utilizate în toată Europa pe toate tipurile
de aplicații, marfă și persoane, local,
distanțe lungi și până la transport
internațional. În România, singura restricție este legată de lipsa unei rețele
naționale de alimentare.
Amintim faptul că, pentru a accelera implementarea CNG în România,
a fost înființată Asociația Producătorilor
și Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat.
„Asociația va avea ca rol principal
urgentarea reglementărilor legislative
în segmentul CNG, ca investitorii care
vor să deschidă stații de alimentare
sau să achiziționeze mașini CNG să
nu se mai lovească de problemele pe
care le-am întâmpinat noi”, a arătat
Gheorghe Ghițulescu.

când piața transportului de călători
este în scădere. CNG poate reprezenta o gură de aer pentru operatori.
„Exploatarea autovehiculelor CNG
aduce multe avantaje. În primul rând,
problema pe care o avem noi, transportatorii cu carburantul nu o constituie
doar consumul, care este mare, și
prețul, care este de asemenea ridicat,
ci avem și furturile șoferilor. Iar în cazul
CNG furturile ies din discuție, consumul este mai mic și totodată prețul
scade. Practic, înregistrăm o scădere
cu 60% din tot ceea ce presupune
costul cu carburantul, față de un vehicul diesel clasic”, a precizat Gheorghe Ghițulescu.
Acest nivel de reducere cu 60% a
costurilor este atins în cazul alimentării
la propria stație CNG. O stație publică
va avea, bineînțeles, prinse în tariful
gazului amortizarea investiției și profitul.
„Alimentând șapte microbuze, stația pe care o utilizăm noi se amortizează într-o perioadă cuprinsă între șapte

Bavaria Bus s-a implicat în proiectul
CNG

„Primim tot mai multe solicitări de prezentare a
conceptului – stație de alimentare și flotă CNG.
Transportatorii își fac calculele și cei mai mulți își doresc
să treacă pe CNG cât mai rapid. Interesant este că acest
proiect a stârnit interes pentru toate tipurile de firme –
mici, medii și mari.
Anticipăm, spre finalul anului, o explozie a cererilor. CNG
este o variantă reală și semnificativă pentru reducerea costurilor în
transporturi.” - Dragoș Ghidibaca, director general Bavaria Bus

luni și un an. Autovehiculele CNG se
amortizează în 3-4 ani. Astfel, având
propria stație, o mașină își plătește
leasingul în 4 ani, doar prin economia
cu carburantul”, a completat directorul
general Comanto 94.
După primele luni de exploatare,
și mașinile au devenit mai economice.
Astfel, dacă, la început, consumau
14 kg/100 km, după două luni de exploatare au ajuns la puțin peste
11 kg/100 km.
Sigur, pe lângă costul gazului,
trebuie avută în vedere și acciza.
„Costul este legat de tariful obișnuit
al gazului, care se achită la furnizorul
cu care ai contract. Un metru cub de
gaz are, astăzi, un tarif de aproximativ
1,30 lei, se ajunge la 1,60 lei/kg, iar,
la final, cu accize, se ajunge la
2,20 lei/kg. Acciza se plătește separat,
pe baza unei cereri înregistrate la
ANAF și în funcție de gazul consumat
ca și carburant (16 eurocenți/kg de
gaz). Practic, ce consumi în luna în
curs, se plătește luna viitoare”, a
explicat Gheorghe Ghițulescu.
În următoarele opt luni, Comanto 94
va mai achiziționa patru autovehicule
CNG – două vor avea capacitate de 21
de locuri și două cu capacitate de 30
de locuri. Vor fi autovehicule marca
Iveco, carosate în Republica Cehă.
În maximum doi ani, întreaga flotă
Comanto 94 va fi CNG.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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DACIA DUSTER EDC
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Dacia automată.
Deschideți șampania!
În debutul acestei veri, producătorul francez de la Mioveni a decis
că piața românească s-a comportat frumos și merită un plus la
capitolul confort, introducând, pentru prima dată, o cutie
automată, pe unul dintre modelele grupului.

M

odelul ales sa fie „primenit”
a fost Duster, acesta fiind,
oricum, pe final de generație, având, astfel, nevoie de un refreshment. Chiar dacă am mai avut
ocazia să conducem vehicule Dacia
echipate cu altă transmisie decât cea
manuală, referindu-ne aici la cutia
Easy-R, totuși, o cutie automată (în

toată puterea cuvântului) pe Dacia
este motiv de sărbătoare.

Explorer-ul la analiză

Am avut la dispoziție un model
Duster, ediția specială denumită Explorer. Acestă ediție prezintă o serie
de elemente distinctive, dar care, la

exterior, se diferențiază doar prin jantele de 16 inch. La interior, deși nu
este una dintre mărcile premium, doar
logo-ul de pe volan te mai poate să
spui „e Dacie”. A dispărut până și claxonul de pe maneta din stânga, cum
era de peste 30 de ani, acum acesta
regăsindu-se pe volan, iar comenzile
pentru acționarea geamurilor electrice
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au ajuns, și ele, unde trebuie, pe ușa
șoferului. Nu putem spune același
lucru și despre butonul de reglaj al
oglinzilor, care este poziționat sub (!)
maneta frânei de mână și este dificil
de manevrat. Poate la modelul viitor…
Discutam de elemente distinctive
ale ediției Explorer, iar sistemul de
infotainment este unul dintre ele. Salutăm faptul că sistemul MediaNav are
și navigație, și conectivitate USB, și
Bluetooth cu smartphone-uri și touch
screen, dar amplasarea acestuia în
centrul consolei, sub gurile de ventilație, este o alegere nefericită, fiind
nevoit să privești mult în jos, pentru
a putea urmări navigația, fapt ce ar
putea afecta siguranța deplasării.
Mai departe, la interior, am remarcat gurile de ventilație, ce poartă o
margine portocalie. Chestie interpretabilă în funcție de gust… la fel ca și
trim-urile piano black. Ah! Și, pe viitor,
musai o cotieră, Dacia, e cazul! La fel
ca și ledul lipsă de lângă maneta de
viteze, să poți vedea în ce mod te afli,
D, N, R sau P. Măcar integrată cumva
această funcție în ceasurile de bord.
Cumva...

Plimbare urbană

Okay, ne-am lămurit în privința dotărilor și a elementelor ce s-au schimbat de la prima generație, la acest
facelift, acum să trecem la următoarea
etapă: traficul urban. Din punct de vedere al ținutei de drum, mașina dă
impresia de vechiul închegat și pe
care te poți baza. Nu are probleme
de frânare sau stabilitate în regim
urban, și nici de demaraj. La ieșirile
din localitate, însă, pentru a păstra aceeași senzație de siguranță, este
bine să nu forțăm mașina peste limitele ei. Indiferent ce ar spune cartea,
părerea personală este că acea limită
este la 120-130 km/h.
Motorizarea de care am beneficiat
a fost un 1.5 dCi de 109 CP și 260
Nm. Un motor despre care legenda
spune că este foarte economic. Da,
dar depinde de caroseria pe care este
pus. Pe Duster, nu se respectă această regulă. Nu este un gurmand, dar
nici un prieten al portofelului. Cu un
consum ce se apropie de 10 litri / 100
km, poate fi numit oricum, numai economic nu. E drept, nici nu putem emite

Motor: 1.461 cmc, dCi
Putere: 109 CP / 4.000 rpm
Cuplu maxim: 260 Nm / 1.750 rpm
Transmisie: EDC, 6 trepte
Masa proprie: 1.349 kg
Dimensiuni (L/l/h) mm:
4.315/1.822/1.625 mm
Volum portbagaj: 475 l
Preț model testat: ~ 17.000 Euro
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Fișa tehnică

astfel de pretenții de la o mașină cu
o transmisie automată cuplată la un
motor de 1.461 cmc (!), cu Start-Stop
(dar dezactivat în permanență), unde
AC-ul a stat mereu cuplat, iar traseul
a fost cu preponderență urban.
Strict legat de transmisie, pentru
că aceasta este, de fapt, noutatea majoră, numai de bine. Nu există termen
de comparație, din punct de vedere al
performanțelor, cu transmisia EasyR. Totuși, nu trebuie să amintim de
timpi 0-100, sau de alte chestii de
genul... Duster-ul își face treaba (sa,
nu mai mult, nu mai puțin) foarte bine.
Nu ai probleme în zona rurală, pe
teren accidentat, dar nici în mediul urban, atunci când trebuie să urci o bordură, să „dai” în vreo groapă sau să
„sari” linii de tramvai. Le face pe toate
foarte bine!
Acum, în plus, însă, poți trece
peste aceste provocări cotidiene cu o
grijă în minus, schimbatul vitezelor.
Cutia de viteze automată crește mult
nivelul de confort al șoferului, iar acest
EDC de ultimă generație, cu dublu
ambreiaj, face toți banii. Care, apropos, nu-s prea mulți în plus. Diferența
dintre cutia manuală și cea automată
fiind de puțin peste 1.000 Euro. E
drept, aveți de ales între transmisia
automată sau tracțiunea integrală, nu
pot fi configurate „în tandem”, dar
acum aveți ce pune în balanță.

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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INEDIT

Bucharest
City Tour s

Orice metropolă care se respectă își are propria sa linie de
vehicule turistice, destinate vizitării - sau vizionării - celor mai
interesante părți ale orașului, reperării obiectivelor turistice și
admirării, cât mai nerestricționate, a frumuseților arhitectonice
sau de alt tip. Fie că este vorba despre un minicar, un vaporaș, o
telegondolă sau un autobuz supraetajat, cu nivelul superior
deschis, acest vehicul devine, cel mai adesea, emblema orașului
respectiv și are ca unică misiune să facă viața turistului mai
ușoară. Capitala noastră are și ea unul, Bucharest City Tours.

O

rice astfel de inițiativă este,
de la bun început, o idee bună. Ești în concediu și ți-e
lene să parcurgi zeci de kilometri pe
jos, într-un oraș complet necunoscut,
pentru a repera „must see”-urile locului
în care te afli? Ai copii mici, care obosesc repede? Ai trecut de o vârstă și
picioarele nu te mai țin ca odinioară?
Hop - în autobuz, hop - jos, dacă ai
văzut ceva ce te interesează, apoi iar
hopa sus, în următorul. Un principiu
simplu și eficient, care te poate face
să scutești mult timp și bani, în efortul
de a-ți prinde urechile într-un sistem
de transport necunoscut, foarte adesea într-o limbă pe care nu o pricepi.
Unde mai pui că orice astfel de tur
include și explicații istorice și culturale
privind obiectivele turistice pe lângă
care treci. Ce mai, o adevărată enciclopedie - sau Wikipedia - pe roți /
cablu / apă.
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Una caldă, una
rece...

Și sistemul nostru, bucureștean, de
double-decker-uri urmărește același
principiu. Din păcate, în balanță cu
toate avantajele enumerate mai sus,
stau câteva aspecte mai puțin favorabile mândriei noastre naționalo-„capitaliste”. Pentru a fi cu adevărat
eficient, un astfel de mijloc de transport
trebuie să aibă, în primul rând, un orar
de circulație bine determinat și pe care
să fie capabil să îl respecte. Din păcate,
în București, chiar dacă s-ar stabili un
orar, nu ar putea fi respectat, din cauza
traficului. Toți cei care locuiesc și
muncesc în Capitală știu asta, pe
propria lor piele, fără să fie nevoie de
prea multe explicații. Păcat că și turiștii
trebuie să o experimenteze...
Dar să nu o mai lungim cu teoria.
Pentru a vedea exact despre ce e

vorba, ne-am înființat, la ora 10:00, la
stația Bucharest City Tours de la Piața
Unirii, unde, spre surprinderea noastră, nu am fost primii care așteptau.
Un plus, care ne-a „luat ochii” din
prima clipă, a fost faptul că, indiferent
în ce stație te afli, poți scana un Qcode, care te va introduce instantaneu
în misterele Bucureștilor, sau poți instala o aplicație pe telefon, cât ai bate
din palme, care include geolocalizare
și tur ghidat audio, în mai multe limbi
de circulație internațională. Dar ce ne
facem cu unii bunici, care nu prea au
tangențe cu tehnologia?
Ignorând maldărul de gunoi neridicat de lângă totemul stației, totem
căruia i-am dat târcoale un sfert de
oră, fără să ne bunghim, până la urmă,
la ce oră ar trebui să vină autobuzul,
sau măcar cu ce regularitate, ne-am
uitat după un chioșc de unde să ne
putem lua măcar o apă plată. Pauză!
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Măcar stația era la umbră... Totemul
are, în schimb, o hartă a traseului.
Așa am aflat că, de fapt, nu suntem
la capăt de linie. Și am mai așteptat
până la 10:45.

Cu capul în nori și cu
nasul în frunze

Ne-am suit, în sfârșit, pe platforma
superioară a double-decker-ului, cu o
hartă pe hârtie, destul de bună, ne-am
ales un loc pe la mijloc, sub un soare
devenit, deja, neecruțător. Apropo, nu
uitați șapca sau pălăria, eventual cre-

Bucharest City Tours

Linia turistică de autobuze double-decker are traseul Piața Presei, Arcul de
Triumf, Șoseaua Kiseleff, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Palatul CEC, Palatul
Parlamentului, cu revenire prin Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană,
Piața Victoriei, Piața Charles de Gaulle, Arcul de Triumf, Muzeul Satului, Piața
Presei și Piața Unirii. Autobuzele circulă zilnic, la intervale de 20-25 de minute,
între orele 10:00 - 21:00, au 77 de locuri, dintre care 50 pe platformă, iar tariful
este de 25 lei. Pentru copiii între 7 - 14 ani, prețul este de 10 lei, iar pentru cei
sub 7 ani, transportul este gratuit. Cardul de călătorie poate fi procurat direct din
autobuz, dar turiștii pot obține vouchere de la hoteluri și agenții de turism.
Cardul este valabil 24 de ore de la prima validare, pasagerii având posibilitatea
de întrerupere a călătoriei.

ma cu ecran solar. Dar asta e valabil
în orice oraș.
Poate suntem noi exagerat de cârcotași, dar, de oriunde, în afară de
locurile din față, nu prea ai cum vedea
mare lucru, în afară de frunzele pomilor pe lângă care treci și imagini ale
orașului... tăiate, la mijloc, de bara de
protecție, de natură să te împiedice să
te apleci prea mult către exterior. Este
absolut normal ca siguranța să se afle
pe primul plan, nimic de comentat.
Dar ne dorim să vedem și alte soluții...
În rest, Bucureștii văzuți de sus, de
la înălțimea Bucharest City Tours, au o
frumusețe specială, care merită descoperită. De ce să nu o recunoaștem?

Cu sau fără bară, cu sau fără frunze,
cu sau fără orar de transport, bătrâna
noastră capitală știe, mai ales vara și
toamna, să își arate nurii, cui dorește
sa îi descopere. O arhitectură specială,
deși nu foarte bine întreținută, ca o domnișoară de pension care nu a cunoscut
prea des fiorii dragostei, mult verde, o
istorie care ar face să pălească de invidie multe dintre capitalele europene
moderne, fantomele lui Dracula și Ceaușescu... toate acestea o fac unică.
Într-așa măsură încât te poți îndrăgosti, iremediabil, de ea. Iar și iar!
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 iulie – 14 august

CALENDAR

15 iulie

K 1858: Au fost tipărite, în Moldova,
primele mărci poștale. Acestea erau
vestitele „Cap de bour” a căror
primă emisiune cuprindea patru
timbre.
K 1975: A avut loc primul zbor
cosmic al unui echipaj Soiuz-Apollo.
K 2016: Are loc o lovitură de stat în
Turcia organizată de un grup de
militari din cadrul Forțelor armate.

16 iulie

K 1965: Charles de Gaulle și
președintele Italiei, Giuseppe
Saragat inaugurează tunelul de sub
Mont Blanc, care leagă localitatea
franceză Chamonix de cea italiană
Aosta; considerat, la inaugurare, cel
mai lung tunel din lume (11.600 m),
în prezent ocupă locul al patrulea.
K 1969: Programul Apollo: Apollo
11, prima misiune cu echipaj uman
care urmează să aterizeze pe Lună,
este lansat de la Kennedy Space
Center din Cape Canaveral, Florida.

19 iulie

K 1900: Se deschide metroul din
Paris.

20 iulie

K Sf. Ilie.
K Ziua Aviației Române și a Forțelor
Aeriene.
K 1969: Programul Apollo: Apollo 11
face cu succes prima aterizare cu
echipaj uman pe Lună, în Marea
Liniștii. Americanii Neil Armstrong și
Buzz Aldrin devin primii oameni
care vor merge pe Lună, aproape 7
ore mai târziu.

21 iulie

K Ziua națională a Belgiei –
instaurarea monarhiei, în 1831.
K 1969: La aproape 7 ore după ce
modul lunar a aselenizat, astronauții
americani Neil Armstrong și Edwin
„Buzz” Aldrin devin primii oameni

66

care pășesc pe Lună, în timpul
misiunii Apollo 11 (20 iulie în
America de Nord).
K 1969: A fost inaugurat Combinatul
petrochimic Pitești.
K 1971: A fost dată în exploatare
definitivă ecluza românească de la
Porțile de Fier.

23 iulie

K Ziua națională a Egiptului.
K 1903: Ford Motor Company
aduce Modelul A pe piața
americană.

25 iulie

K 1909: Pionierul francez al aviației
Louis Blériot a realizat prima
traversare în avion a canalului
Mânecii (37 de minute).
K 2000: Un avion Concorde s-a
prăbușit imediat după ce decolase
din Paris; în accident au murit toți
cei 109 oameni din avion și 5 aflați
la sol.

26 iulie

K 1741: A fost descoperită
Peninsula Alaska de către
exploratori ruși; în 1867 a fost
cumpărată de SUA. În prezent,
Alaska este stat al SUA.
K 1976: Primul card VISA a fost
utilizat pentru prima oară, la
Thompson Travel, în Burlington,
Vermont, SUA, fiind emis de
Howard Bank. Suma tranzacționată
a fost de 178 USD, fiind folosită
pentru cumpărarea unor bilete de
avion.

3 august

K 1492: Cristofor Columb a început
prima sa călătorie spre America din
portul spaniol Palos de la Frontera.
Expediția se va încheia la 15 martie
1493.
K 1929: S-a creat „Regia autonomă
a poștelor, telegrafelor și
telefoanelor” (PTT), care a luat în
exploatare și administrare serviciile
publice de poștă, telegraf și telefon.

4 august

K 1693: Monahul Dom Pérignon
(1638–1715) a inventat șampania,
băutură care a primit acest nume de
la regiunea Champagne din nordul
Franței.

6 august

K Schimbarea la față a Domnului.
K 1863: La Londra a intrat în
funcțiune primul metrou din lume,

de-a lungul sectorului Victoria
Street, cu lungimea de 6,3 kilometri.
Tracțiunea era realizată cu o
mașină cu abur.
K 1945: Bombardierul american
Enola Gay a lansat prima bombă
atomică, denumită Little Boy, asupra
orașului japonez Hiroshima. În jur
de 70.000 de persoane sunt ucise
instantaneu și câteva zeci de mii de
oameni mor în anii următori de
arsuri și de radiații.
K 1991: Programatorul britanic Tim
Berners-Lee și-a publicat primele
sale idei pentru realizarea unui
sistem de documente legate între
ele prin Internet, sistem ce avea să
fie denumit World Wide Web.

7 august

K 1864: Înființarea Primăriei
București. Primul primar ales a fost
Barbu Vlădoianu.

9 august

K 1173: A început construcția unei
clopotnițe care avea să devină
Turnul înclinat din Pisa.
K 1483: Deschiderea Capelei
Sixtine din Roma, cu celebrarea
unei Liturghii.
K 1945: Orașul japonez Nagasaki
este devastat atunci când o bombă
atomică, Fat Man, este aruncată din
Bockscar B-29. 39.000 de persoane
au fost ucise.

10 august

K 1519: Cele cinci corăbii aflate sub
comanda lui Fernando Magellan
pornesc din Sevilla, în prima
călătorie în jurul lumii.
K 1793: Palatul regal Luvru în Paris
va fi inaugurat ca muzeu.
K 1974: Este inaugurată Sala
Polivalentă din București.

11 august

K 1999: Ultima eclipsă totală de
Soare din secolul XX vizibilă în
România; București, singura
capitală europeană situată pe linia
centrală a benzii de totalitate, s-a
aflat în zona de maximum la 14:07,
ora locală.

12 august

K 1908: Primul model al mașinii
Ford „T” a ieșit pe porțile uzinei din
Detroit.
K 1981: Primul calculator personal
IBM, IBM 5150, intră pe piață.

...................................................................................................................................................... iulie 2017

