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Apoi, însă, am început să mă gândesc la motivele pentru care am dat
acest răspuns și am ajuns la concluzia
că argumentul principal este „teama”.

Teama de ceva necunoscut, de un
viitor despre care nu avem informații.

Însă nu rezultatul alegerilor din
SUA reprezintă tema acestui editorial,
ci ușurința cu care luăm decizii, capacitatea de a prevedea viitorul, creând
o viziune cât mai armonioasă între
acesta și experiența trecutului.

Este decembrie, final de an și, măcar acum, ne permitem să depănăm
amintiri.
Cum a început?

Mediul de afaceri românesc a
reprezentat, și încă este un câmp de
luptă neiertător. Totuși, avem afaceri
autohtone dezvoltate frumos - prea
puține pentru o economie de piață
funcțională, zic unii, mult mai multe
decât era de anticipat, având în vedere condițiile vitrege, susțin alții.

Un lucru este valabil pentru toate
- afacerile în România s-au născut și
au rezistat „cu spatele la zid”. Ce antreprenor poate uita sentimentul de
singurătate încercat ani la rândul?
Singur și încăpățânat, oferind un serviciu din ce în ce mai util clienților,
însă întotdeauna subapreciat... Deciziile se luau rapid, scopul fiind precis
conturat - supraviețuirea.

Au fost momente de grație, în care
orice om cu judecată ar fi pariat împotriva unui business aparent condamnat. Și totuși...
Depășirea primei etape, cea mai
dificilă într-o afacere, mai ales în România, reprezintă o reușită fantastică!
Nu ar fi păcat ca o asemenea experiență să nu poată fi transmisă mai
departe? Dar cum?

Atingerea stabilității, mult visate
atunci, creează noi provocări. În lipsa

motivării unice, „supraviețuirea”, noi
scopuri trebuie formulate. Simplist vorbind, un scop formulat clar ar trebui
să genereze întrebările corecte, iar,
de aici, lucrurile devin, aparent, ușoare
– succesul va depinde de viteza și
corectitudinea răspunsurilor.

În luna sărbătorilor de iarnă, este
obișnuit să facem o listă cu dorințe
pentru anul viitor. Noi contracte semnate, facturi plătite la timp, recunoașterea calității serviciilor de către
clienți... Sau, poate, este momentul
unei schimbări radicale!

Am știut întotdeauna ce să îi cerem lui Moș Crăciun, iar, pentru mulți,
a sosit momentul să treacă în partea
cealaltă – să devină Moș Crăciun. Ar
trebui să ne asigurăm că generația
următoare va avea parte de propria
aventură, pornind, însă, de la stadiul
deja atins.
Cum se face acest lucru? Cum
poți să schimbi atitudinea concentrată
pe „a obține” către una în care pe primul loc se găsește „a oferi”? Nu există
reguli precise, însă nu poate fi la fel
de greu cum a fost până acum, mai
ales că acest proces înseamnă o rocadă notabilă – teama pălește, fiind
înlocuită de fericire.

Astfel, în loc să vă urez „Crăciun
fericit!” vă doresc să deveniți Crăciuni
de succes.
Radu BORCESCU

Împreună mișcăm lucrurile!

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină și
căldură, alături de cei dragi ție. Dăruiește din
toată inima și deschide-ți sufletul, pentru a primi
dragoste și fericire. Lasă-ți sufletul să renască
și trăiește fiecare zi ca pe un dar neprețuit.
La mulți ani!

ȘTIRI

ȘOFERII DE TIR, PRIMII ÎN TOPUL
OCUPAŢIILOR DIN SECTORUL PRIVAT
Șoferii de TIR se află pe primul
loc în topul ocupațiilor din
sectorul privat, cu 145.000 de
contracte individuale de
muncă, relevă un studiu lansat
recent de Patronatul
Investitorilor Autohtoni
(PIAROM). „Cei mai mulți
angajați din România sunt
șoferii de mașini de mare
tonaj, în principal șoferii de
TIR. În 2015, erau 128.000, iar,
dintr-o analiză preliminară, am
ajuns la 145.000. Vorbim
despre un sector în plină
dezvoltare. Ideea este că
sectorul acesta, de transport logistică, din ce am analizat
noi, nu se regăsește în
strategia de competitivitate a
României, cu toate că este
unul care tinde să devină unul
dintre principalele sectoare
angajatoare”, a declarat Mihai
Cioc, doctor în economie și
coordonatorul „Studiului
privind analiza forței de muncă
la nivelul regiunilor de
dezvoltare ale României,
aferent anului 2015”. Mihai
Cioc a precizat că aproximativ
70% din capital pe sectorul de

PROGRAMĂRI ONLINE LA
DRPCIV PIPERA

La DRCPIV Pipera, se pot face
programări online pentru
înmatricularea sau transcrierea
vehiculelor și pentru preschimbarea
permiselor de conducere.
Rezervarea se poate face accesând
site-ul public al Instituției Prefectului,
www.prefecturabucurești.ro, la
submeniul: Serviciul public comunitar
regim permise de conducere și
înmatriculare a vehiculelor.
Beneficiarii sunt bucureștenii și
locuitorii județului Ilfov, iar măsura a
fost luată după ce televiziunile de știri
au difuzat, în ultima perioadă,
imagini cu cozi de sute de persoane
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transport – logistică este
capital românesc, iar aceste
cifre ar trebui luate în
considerare la proiectarea
unor politici care să susțină
competitivitatea acestui sector
economic. La rândul său,
președintele Patronatului
Investitorilor Autohtoni,
Cristian Pârvan a arătat că
„...în Raportul BNR privind
balanța comercială a
României, observăm că ea se
echilibrează mai mult de
jumătate prin banii aduși de
serviciile de transporturi
internaționale rutiere”. Potrivit
studiului, pe locul doi în topul
ocupațiilor din sectorul privat,
după șoferii de TIR, se aflau,
anul trecut, vânzătorii, cu
125.000 de contracte, iar pe
locul 3 lucrătorii comerciali, cu
120.000 de contracte.
care așteptau reînnoirea permisului
auto. Totodată, au fost alocate 60 de
posturi suplimentare din rezerva
Ministerului de Interne, pentru a
asigura un program în două
schimburi, de la 7.00 la 21.00.

CONDUCERE
INTERIMARĂ LA CNIR

Ministrul Transporturilor, Sorin Bușe,
l-a numit, printr-un Ordin, pe Valentin
Urlan director general interimar al
Companiei Naționale de Investiții
Rutiere (CNIR). CNIR este jumătate
din fosta CNADNR, care a fost
divizată, în urmă cu câteva luni,
cealaltă fiind CNAIR (Compania
Națională de Administrare a

Infrastructurii Rutiere), al cărei
director general interimar este
Cătălin Homor. Totodată, ministrul
Bușe i-a numit pe membrii interimari
ai Consiliului de Administrație și ai
AGA. Aceștia sunt exponenți ai
fiecărei categorii în parte: Alina
Burlacu - expertiza în proiecte și
legislație de drumuri și poduri;
Daniela Șchiopu – economic;
Mădălina Stoian - mediul academic;
Victor Giosan - finanțe publice;
Bogdan Pușcaș - achiziții publice;
Mihaela Ruscior – juridic; Gheorghe
Știrbu - mediul de afaceri. „Selecția
s-a realizat în urma procesului de
recrutare, care a durat o lună, timp în
care au fost evaluate zeci de
aplicații. Peste 20 de candidați
(persoane fizice din România, dar și
din străinătate) au fost selectați
pentru interviu”, precizează MT.
Până la finalul anului, vor fi aleși 5
membri care să compună Consiliul
de Transparență CNIR. Directorul
general va propune spre aprobarea
Consiliului de Administrație structura
organizatorică, organigrama și
numărul de posturi pentru CNIR.
Ulterior, va avea loc recrutarea
personalului, atât pentru funcțiile
suport (economică, juridică, resurse
umane, administrativ, sănătate și
securitate în muncă, IT, informații
clasificate, registratură/secretariat,
secretariat AGA/CA, consilieri,
structuri de control și alte funcții
conexe), cât și pentru funcțiile de
bază (monitorizare și implementare
proiecte, dezvoltare proiecte,
proiectare, achiziții publice,
concesiuni, precum și alte funcțiuni
necesare desfășurării activităților de
bază), conform Ordonanței
111/2015. Tot până la finalul acestui
an, va fi avizat proiectul de buget
anual de venituri și cheltuieli al
CNIR.

ROVINIETE ȘI DE LA
LUKOIL

Lukoil România a devenit distribuitor
autorizat pentru încasarea tarifului de
utilizare a drumurilor naționale și
autostrăzilor (rovinietă). În
consecință, achitarea rovinietei va fi
posibilă în cele 307 stații de
distribuție a carburanților auto
aparținând distribuitorului respectiv,
însă, pentru început, acest lucru se
va putea face doar în unele unități, a
căror listă o puteți consulta inclusiv
pe site-ul www.ziuacargo.ro.
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Cum estimați că va fi anul 2017, în raport
cu 2016?

Puteți răspunde direct pe site-ul
www.ziuacargo.ro, la secțiunea
„Întrebarea lunii” și ne puteți
transmite comentariile
dumneavoastră pe adresa de mail
redactie@ziuacargo.ro.

1. Mai bun.
2. La fel.
3. Mai slab.

ÎNTREBAREA LUNII

Despre 2017

Spune-ți părerea!

Considerați
că afacerile
din
transport
și logistică
respectă
principii
de etică?

PUBLICITATE

Întrebarea lunii trecute a tratat un
aspect ceva mai puțin discutat, etica
în domeniul transportului și logisticii.
În comparație cu alte ediții ale acestei
rubrici, scorul a fost unul extrem de
strâns. 35 de procente dintre respondenți consideră că și atunci când afacerile sunt conduse, în general, pe
principii care țin de corectitudine, din
când în când trebuie făcute unele
compromisuri. Un scor identic, tot de
35%, este reprezentat de voturile celor
care cred că nu se respectă coduri de
etică în cele două domenii. Restul de
30 de procente este de părere că, deși
este greu, afacerile pot fi conduse
respectându-se în totalitate principiile
de etică.

decembrie 2016 ............................................................................................................................................
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RENAULT TRUCKS LA POLLUTEC 2016

Renault Trucks a fost prezent
la ediția din acest an a
expoziției Pollutec, care a
avut loc, la centrul
expozițional Eurexpo din
Lyon, în perioada 28
noiembrie - 2 decembrie 2016.
Vizitatorii acestei expoziții au
fost primii care au descoperit
un vehicul D WIDE CNG, cu
sistem orizontal de evacuare
a gazelor de eșapament,
precum și o machetă a celui
mai recent concept de camion
de la Renault Trucks: Urban
Lab 2. La standul
constructorului francez a fost
expus și un D WIDE, echipat
cu un motor de 11 l, care
îndeplinește normele Euro 6 etapa C, și cu axă directoare

300 SPRINTER PENTRU
POLIȚIA OLANDEZĂ

Poliția olandeză a semnat un
contract cadru pentru 300 unități
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI.
Primele vehicule au fost deja livrate
în noiembrie 2016.
Înainte de semnarea acestui acord,
autoritatea a supus Sprinter-ul unor
teste dificile, în cadrul cărora
vehiculul și-a demonstrat calitatea și
performanțele în conducere,
acestea fiind datorate transmisiei
7G-Tronic, cu șapte viteze și
convertor de cuplu. În plus, raza
scurtă de bracaj oferă flexibilitate
maximă și o manevrabilitate
superioară, chiar și în condițiile unui
spațiu de manevră redus.
Vehiculele comandate pot
transporta un echipaj de opt
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spate. Urban Lab 2 este
rezultatul unui proiect,
Efficient Distribution Truck,
pe scurt EDIT, realizat în
colaborare cu șase parteneri:
Valeo, Lamberet, Michelin,
BeNomad, Lyon INSA
Engineering School
(LamCoS) și IFSTTAR (LICIT).
Acesta oferă o mulțime de
elemente high-tech, în
domeniul aerodinamicii, al
hibridizării motoarelor și al
performanței anvelopelor,
precum și al comunicării
vehiculului cu infrastructura,
ceea ce face posibilă o
reducere drastică a
consumului de combustibil al
vehiculelor destinate
livrărilor.
persoane și sunt dotate cu
echipament tehnic de ultimă
generație, cum ar fi cu un sistem
operațional național, care permite
primirea de imagini live transmise de
un elicopter. Sistemul de
Monitorizare a Poziției este utilizat
pentru comunicarea cu centrul de
comandă, sistemul de sunet permite
polițiștilor să se facă auziți până la o
distanță de 500 m în jurul vehiculului
etc. Operațiunile de conversie au
fost realizate de către MercedesBenz VLD Bus Venlo, în colaborare
cu compania olandeză VanPartner.

MAȘINILE,
50% DIN TOTALUL
EXPORTURILOR

Industria constructoare de mașini a
reușit, după primele 8 luni ale anului,
performanța de a ajunge la 49,37%
din totalul exporturilor României,
potrivit datelor Ministerului
Economiei.
Concret, producătorii auto autohtoni
Dacia și Ford au reușit să exporte
cu 12,9% mai multe mașini față de

perioada ianuarie – august 2015,
depășind 18,4 miliarde euro, iar
ponderea industriei constructoare
de mașini în totalul exporturilor a
crescut cu aproape 4% în primele 8
luni ale anului.
A doua poziție ca procent al creșterii
(11,8%) este reprezentată de
articolele din piatră, ipsos, ciment,
sticlă și ceramică, înregistrând
233 milioane euro. Pe locul 3 se
plasează industria textilă și de
pielărie, cu 2,5%, la 3,88 miliarde
euro.

PETRONAS DE ROOY
IVECO A PORNIT SPRE
DAKAR 2017

Pentru cel de-al șaptelea an
consecutiv, Iveco va fi sponsorul
oficial al echipei Petronas De Rooy
Iveco pentu raliul Dakar, oferindu-i
vehicule, motoare și piese de
schimb. Echipa va aborda ediția
2017 a binecunoscutei competiții cu
un Iveco Powerstar 4x4 și cu două
vehicule Trakker 4x4. Camioanele
sunt echipate cu motoare Cursor 13,
capabile să dezvolte o putere
maximă de 900 CP, special
concepute de către FPT Industrial
pentru acest raliu. Echipa va fi
susținută de șapte alte vehicule șase Trakker și un Daily, care
asigură suport și asistență.
Gerard De Rooy și co-pilotul Moi
Torralardona vor concura pe Iveco
Powerstar. Ton van Genugten și copilotul Anton van Limpt vor urca la
bordul celui de-al doilea camion de
competiție, un Trakker, iar cel de-al
doilea va fi camionul de asistență,
operat de către Wuf van Ginkel și
Bert van Donkelaar.
Dakar 2017, cea de-a 39-a ediție a
competiției, se anunță a fi o cursă
extrem de solicitantă, care se va
desfășura, din nou, în America de
Sud. Raliul va începe pe data de 2
ianuarie, din Asuncion, Paraguay, și
va străbate Paraguay, Bolivia și
Argentina, acoperind peste 9.000
km, pentru a ajunge la finiș în
Buenos Aires, pe 14 ianuarie.
Pe 24 și 25 noiembrie, toți
competitorii europeni și-au îmbarcat
vehiculele pe vapor, în portul Le
Havre, pentru o traversare care va
dura aproape o lună.
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Mobile
web

ziuacargo.ro s-a îmbrăcat în haine noi, oferind o
imagine modernă, o structurare mai clară a
informațiilor și, foarte important, o mult mai bună
accesibilitate de pe telefoanele mobile.

G

ratis, accesibil, util - acestea
sunt promisiunile Ziua Cargo
încă de la apariția revistei, în
urmă cu aproape opt ani. Astfel, atât
zona știrilor, cât și revista au putut fi
accesate gratuit și fără înregistrări prealabile, intrând, pur și simplu, pe site-ul
ziuacargo.ro.
Interesul arătat de către cititorii
noștri on-line a înregistrat un trend
continuu ascendent, încurajându-ne
să ne concentrăm eforturile în direcția
creșterii cantitative și calitative a conținutului site-ului.
ziuacargo.ro oferă, în timp real, informații relevante pentru activitatea
de transport și logistică. Totodată, aici
poate fi accesată revista lunară Ziua
Cargo, integral, în format .pdf. De asemenea, aici pot fi găsite toate informațiile necesare legate de evenimentele organizate de către noi. Și
nu doar atât... Ziua Cargo și-a propus,
permanent, realizarea unui cadru
interactiv - o platformă ce surprinde și
explică tendințele pieței. Astfel, nu este
o întâmplare faptul că „Împreună
mișcăm lucrurile!” a devenit motto-ul
care stă la baza activității noastre.
Bineînțeles, atenția și dorința permanente de a fi utili actorilor din piața
căreia ne adresăm ne obligă la analize
detaliate în ceea ce privește preferințele cititorilor noștri.
În vara acestui an, pentru prima
dată, s-a atins un echilibru grăitor –
numărul accesărilor venite de pe telefoanele mobile l-a egalat pe cel al accesărilor de pe PC-uri. Iar tendința
este evidentă: telefoanele mobile câștigă rapid teren, ca principal instrument
de accesare a internetului.
După aproximativ două luni de
lucru efectiv, precedate de o perioadă
de câteva săptămâni pentru selectarea firmei care să realizeze proiectul,
www.ziuacargo.ro apare într-un nou
format, perfect adaptat pentru telefonul
mobil.

Vă invităm să îl accesați, asigurându-vă că veți trăi o experiență plăcută și utilă.

Totul
la îndemână

Dacă, pentru PC-uri, noul site înseamnă o imagine modernă, regândită
pentru monitoarele de astăzi, cu dimensiuni generoase, în cazul telefoanelor mobile, lucrurile sunt spectaculoase. Meniul poate fi accesat cu
ușurință și fiecare element se așază
perfect pe displayul telefonului.
Structura site-ului a fost simplificată. Fluxul știrilor este ordonat cronologic, fiecare articol putând fi vizualizat și accesat cu ușurință. Revista
rămâne (cel puțin pentru moment) în
format .pdf. Deși aparent simplist,
acest format poate fi vizualizat pe calculator, laptop, tabletă sau telefon și
oferă cititorului o experiență bună.
Există multe posibilități de a posta o
revistă on-line, numeroase produse
fiind dezvoltate special în acest sens.
Cu siguranță, într-un viitor nu foarte
îndepărtat, vom utiliza și noi un astfel
de produs, dar nu înainte de a ne asigura că oferă cititorilor noștri experiența corectă.
Toate revistele Ziua Cargo (am
ajuns la numărul 95) pot fi descărcate
din secțiunea „Arhivă reviste” și, totodată, pentru a facilita căutarea diferitelor informații publicate de-a lungul
timpului, avem și secțiunea „Articole
din revistă”, în care sunt postate în
format web toate articolele publicate
în revistele Ziua Cargo.
Bineînțeles, nu am uitat nici de cititorii care preferă revista în format fizic.
Astfel, oricine își poate face un abonament pentru a primi ediția tipărită,
accesând secțiunea „Abonează-te”.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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INFRASTRUCTURĂ

18 km de autostradă
într-un an
CNADNR va finaliza, în luna decembrie, 18 km de autostradă,
singurii de anul acesta: 3 km de conectare a A3 de București și
15 km din cei 28 ai Lotului 2 Lugoj-Deva.

P

remierul Dacian Cioloș nu își
asumă acești kilometri ca fiind
ai guvernului său: „Dacă noi
nu am avut proiecte pe care să se lucreze în anii trecuţi, nu aveam cum să
inaugurăm anul ăsta. O să vedeţi, anul
viitor, vor fi 150 de km”. El consideră,
însă, că activitatea de anul acesta la
autostrăzi „este un succes”, deoarece
„în urmă cu un an, pe aproape toate
șantierele, nu se lucra, erau blocate
din motive administrative”. „Erau blocate licitaţii, pentru că nu era clară legislaţia, nu erau autorizaţii de la diverse ministere”, a precizat Dacian
Cioloș. Între timp, Guvernul a modificat, prin Ordonanță de Urgență, Legea
achizițiilor publice.
În cazul celor trei kilometri de la
intrarea în București, construirea acestora a început după 4 ani de la darea
în circulație a Autostrăzii BucureștiPloiești. Contractul a fost semnat de
CNADNR în timpul Guvernului Cioloș,
în 19 decembrie 2015. Asocierea Aktor
SA–Euro Construct Trading ’98 SRL

va mai avea, însă, de finalizat, în următoarea jumătate de an, potrivit contractului, două noduri de circulaţie, pe
Centura București (km 6+500) și la
Moara Vlăsiei (km 19+500).
„Această porțiune nu este importantă pentru ieșirea pe autostradă, ci
pentru Petricani. După cum știți, eu
chiar am lucrat în zonă, la Renault, și
toată lumea din Str. Doamna Ghica
vine pe Petricani. Este aglomerație
foarte mare, mai trece și trenul câteodată și se blochează de multe ori.
Dacă deschidem acest tronson, putem
oferi o altă alternativă, în cazul în care
se produce un accident sau un blocaj;
oamenii să poată ajunge în Nordul
orașului pe acea variantă, folosind Șoseaua de Centură. Este programată
(deschiderea n.r.) pe 20 de decembrie”, a precizat Sorin Bușe, ministrul
Transporturilor, la o inspecție pe șantier.
Valoarea contractului este de
129.180.727,51 lei, fără TVA, iar finanțarea a fost asigurată de la buget.

La această sumă, s-au adăugat 1,74
milioane lei, fără TVA, pe care i-a primit firma Consitrans pentru supervizarea lucrărilor. După deschidere,
acest sector va permite desfășurarea
circulației pe autostradă, de la strada
Petricani, până la Ploiești.
Cât privește Lotul 2 al Autostrăzii
Lugoj - Deva, de 28,6 km (între km
27+620 și km 56+220), acesta va fi
deschis traficului auto în două etape:
primii 15 km - în 15 decembrie, ce va
permite circulația neîntreruptă pe autostradă din dreptul localității Margina
(jud. Timiș) până la Vama Nădlac (jud.
Arad) - iar restul de 13 km vor rămâne
în execuție, stadiul lucrărilor fiind de
52%. Constructorul este asocierea italiană Salini – Secol, iar contractul a
fost semnat în octombrie 2013, însă
șantierul a fost pornit cu greu, anul
trecut, în timpul Guvernului Ponta.
Stadiul lucrărilor la celelalte loturi
este următorul: 70% Lotul 3, de 21
km (km 56+220 - km 77+361), executat de Asocierea SC Teloxim Con

Ministrul
Bușe în vizită
de lucru.
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SRL - COMSA SA - Aldesa Construcciones SA - Arcadis Eurometudes SA;
50% Lotul 4, de 22 km, (km 77+361
- km 99+500), care a avut lucrările
suspendate mai bine de jumătate de
an pe două porțiuni, în lipsa autorizației de construire.

Lotul 1 al Centurii
Brașov, în circulație

Altă investiție finalizată, în infrastructura rutieră, este Lotul 1 al Centurii Brașov, care face legătura între
DN1 și DN11. În lungime de 7,3 km,
acesta are 3 poduri, 2 pasaje și 10
podețe, precum și 2 intersecții și un
nod rutier. Licitația a fost lansată în 3
iunie 2011 atât pentru Lotul 1, cât și
pentru Lotul 2, de 6,34 km, între
DN13-DN1. Constructorul desemnat
a fost Alpine Bau GmbH, în 12 martie
2012. Însă lucrarea nu a fost gata în
12 luni, cum prevedea contractul,
compania intrând în faliment, fapt ce
a dus la rezilierea contractului.
Stadiul fizic al lucrărilor la momentul rezilierii contractului era de 56%,
alt contract pentru Lotul 2 a fost semnat în 2013, iar, pentru Lotul 1, la începutul anului 2014. Firma Vectra Service SRL a câștigat ambele proiecte,
însă Lotul 2, de 6,3 km, l-a terminat
în decembrie 2013, iar Lotul 1 - abia
după 2 ani, la sfârșitul lui noiembrie
anul acesta.

Podul de la Agigea,
finalizat

Podul de la Agigea, situat pe
DN39, a fost redeschis circulației
rutiere la sfârșitul lunii noiembrie, după
3 ani de la debutul lucrărilor de reabilitare, când CNADNR a interzis accesul camioanelor, făcând promisiunea că șantierul va fi gata după un
an, în vara lui 2014. Nu s-a întâmplat
așa, iar acum Compania Naţională de

Administrare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) SA a anunțat că șantierul s-a
terminat mai devreme cu trei săptămâni față de termenul estimat, după
înlocuirea ultimelor hobane.

4 km de drum lărgit
pe Valea Oltului

Tot la sfârșitul lunii noiembrie, s-a
finalizat o porțiune de drum lărgit pe
DN7, în zona Comunei Câineni. Astfel,
după o perioadă lungă de restricții,
conducătorii auto pot circula liber pe
3 benzi, pe un tronson de aproximativ
3 km, și pe 4 benzi, pe un tronson de
aproximativ 1 km. Lucrările executate
pe întregul sector pentru lărgirea platformei drumului au inclus poduri, consolidarea zidurilor de sprijin, montarea
parapetului, drenajul și scurgerea
apelor, sistemul rutier, precum și conservarea sitului arheologic Turnu Spart
(Boița).
„Lucrările ce rămân de finalizat
pentru anul 2017 sunt cercetarea arheologică preventivă la situl arheologic
Turnu Spart și realizarea proiectului
tehnic specific pentru conservarea lui.

Lucrările vor reîncepe în luna aprilie
2017 și vor fi finalizate în totalitate în
luna mai 2017, însă nu vor mai fi impuse restricții de circulație în zonă”, a
precizat CNAIR.
La deschiderea circulației, a fost
prezent ministrul Transporturilor, Sorin
Bușe, care și-a continuat vizita pe
malul Lacului Cozia, acolo unde, în
octombrie, au demarat lucrările de
consolidare a Viaductului pe DN7. Traficul a fost reluat și pe acest sector.
„Am ținut în mod deosebit ca aceste
sectoare să fie deschise până la
sfârșitul lunii noiembrie, pentru că
Valea Oltului este o zonă critică pentru
traficul rutier din România. Este foarte
important acest progres, iar faptul că,
în primăvară, vor fi finalizate toate lucrările este încă o veste bună pe care
v-o transmit astăzi, mai ales că se va
circula fără restricții pe toată durata
execuției lucrărilor”, a declarat ministrul Sorin Bușe.

Centura de Sud a
Craiovei, inaugurată

Șoseaua de Centură care ocolește
Craiova în zona de Sud a fost inaugurată, în 6 decembrie, de către
ministrul Transporturilor, Sorin Bușe,
și de către directorul general interimar
al CNAIR, Cătălin Homor. În lungime
de 6,3 km, varianta ocolitoare face legătura între Timișoara - Craiova și
Craiova - Pitești. Șoseaua se desprinde din DN6 la km 216+150 (km 0 al
Centurii de Sud) trece prin partea de
Sud-Vest a Craiovei, până la DN65
km 9+360 şi DC87.
Investiția vine în sprijinul producătorului auto Ford, care poate ocoli oraşul atunci când livrează maşinile. Lucrările au durat mai bine de 4 ani și au
costat aproape 36 de milioane de lei,
din care 69,25% finanțare europeană.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Traseul Autostrăzii
Sibiu - Pitești a fost
bătut în cuie

Specialiștii CNAIR au ales prima variantă dintre cele 7 propuse
pentru traseul Autostrăzii Sibiu – Pitești, astfel că aceasta va rula
în paralel cu DN 7 și va avea legături cu Curtea de Argeș și Văleni,
urmând să iasă în localitatea Racovița din județul Vâlcea.

C

oncret, Secțiunea 2 Boița - Racovița va fi cuprinsă de la km
15 la km 43, iar Secțiunea 3
Racovița-Văleni, de la km 43 la km 72,
va asigura continuitatea autostrăzii prin
Valea Băiașului, făcând conexiunea
dintre Defileul Oltului și Defileul Văii Topologului. Celelalte sunt: Secțiunea 1
Sibiu - Boița, de la km 0 la km 15, ce
va face legătura cu DN 7 (Defileul Văii
Oltului), prin continuarea tronsonului de
autostradă existent; Secțiunea 4 Văleni
- Curtea de Argeș, de la km 72 la km
90, va traversa Valea Topologului și va
face conexiunea cu localitatea Curtea
de Argeș; Secțiunea 5 Curtea de ArgeșPitești, de la km 90 la km 123+037, va
lega Curtea de Argeș cu orașul Pitești
și autostrada existentă prin valea Argeșului; Secțiunea 6 constă în reabilitarea a 14 km de Drum Național, respectiv DN 73C - fiind drum de legătură
între Nodul Rutier Tigveni și Râmnicu
Vâlcea -, precum și construirea a 2,5
km de drum nou.
Autostrada Pitești - Sibiu va costa
circa 1,6 miliarde de euro, sumă cofinanțată masiv din fonduri europene, în
exercițiul financiar 2014-2020, conform
Master Planului General de Transport.
Ministrul Transporturilor, Sorin Bușe,
a precizat că aceasta va fi prima autostradă care trece Munții Carpați, făcând
legătura între Muntenia și Transilvania.
Totodată, este cel mai important proiect
de infrastructură rutieră în acest moment, deoarece va permite deplasarea
neîntreruptă pe autostradă între București și granița cu Ungaria. Ministrul susține că lucrările vor începe în anul 2018
și ar putea fi terminate până la sfârșitul
anului 2021, deși spune că „am preluat
un proiect în moarte clinică”, iar data anunțată inițial pentru finalizare era 2022.

6 tuneluri

Constructorul va trebui să execute
un proiect tehnic elaborat de CNAIR
„pentru că, din punctul nostru de vedere, este o greșeală să dăm această
etapă unui constructor. Ei se ghidează

16

după alte valori, pe când noi, Compania, vrem să avem un proiect tehnic
de calitate, care să fie executat ad
litteram”, a precizat Cătălin Homor, directorul general interimar al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Proiectul
tehnic prevede construirea a 6 tuneluri, cele mai lungi la Poiana, de
1,7 km, și la Lazaret – două de câte
1,5 km -, precum și 10 noduri rutiere.
Șeful CNAIR asigură că este o certitudine faptul că acest proiect nu va
mai avea nicio frână până la finalizarea
integrală a lucrărilor. „Elementul care
dă această certitudine este Master
Planul General de Transport, document
strategic catalogat drept prioritate zero.
Există finanțare, există capacitate de
implementare, nu este niciun motiv să
mai creadă cineva că acest proiect mai
poate fi oprit”, a arătat Homor.
Potrivit programului CNAIR, în luna
februarie 2017 este estimată lansarea
licitației pentru proiectul tehnic aferent
secțiunii 4 (Văleni - Curtea de Argeș).
Secțiunile 2 (Boița - Racovița) și 3
(Racovița - Văleni) sunt cele mai dificile. „Ținând cont de complexitate, estimăm ca, la începutul verii 2017, să
avem și aceste sectoare gata”, a adăugat directorul CNAIR.
„Programul nostru este destul de
detaliat: în 2017, se va realiza proiectul tehnic, urmând ca, în semestrul I
2018, pe secțiunea 1 și 5, să începem
lucrările și gradual pe fiecare, astfel
încât tot sectorul să fie gata în 2021.
Pentru secțiunile 2, 3 și 4, primele lucrări
estimate a începe sunt în semestrul I
2018, iar ultimul tronson care va începe
în lucru va fi în semestrul I 2019. Etapele de proiectare, care, până acum,
erau în contractele constructorilor, vor
fi consumate până în momentul în care
va începe șantierul. Se va face licitație
pentru proiectul tehnic pentru fiecare
secțiune. Practic, vor fi cinci contracte
de execuție”, a explicat el.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Gata, s-a terminat.

PĂREREA MEA

Noi am ales. Dar de Europa ce se va alege?
Am avut de ales între un liberalism amator, un socialism de buzunar (propriu),
un populism fără mare conținut sub chelie, un radicalism urât mirositor și un
verde inexistent. Ce a ieșit știm cu toții, sărmanul președinte fiind, probabil,
silit de constituție să înghită broscoiul ce i-a rămas în gât.

U

rmărind campania electorală,
recunosc că am trăit stări
foarte diferite. Îmi pregătisem,
din vreme, și eu, o găleată cu noroi,
din care să arunc, scriptic, feliile bine
proporționate către beligeranții alegerilor, conform tradiției, adică în cei care
inventaseră acest sport. Apoi, am început să le urmăresc discursurile pline
de promisiuni, căutând fără mare succes vreuna aplicabilă și finanțabilă,
deopotrivă. Am sfârșit prin a comuta
canalul de televiziune la un meci de
fotbal din prima noastră divizie.
Nu, rezultatul nu m-a făcut să cred
într-o stabilitate pentru următorii 4 ani.
Traseismul politic pentru lipirea de
scaunul atât de greu cumpărat (pardon,
dobândit) și mestecatul, în continuare,
în ciorba parlamentară a DNA-ului atotprezent, vor face, desigur, ca, la sfârșitul
acestui mandat, să avem o cu totul altă
echipă de conducere, care să se milogească (din nou, inutil) pentru un nou
mandat. Și totuși...
Și totuși, România, cât e ea de șubredă, aproape că dă lecții de stabilitate la suratele mai de firmă din Europa.
Dacă am da sângele Europei la un
laborator, să-i facem analizele, am găsi
pe buletin cam următoarele rezultate,
fără posibilitate de tratament imediat,
dar cu foarte multe contraindicații:

Vitamina D

Această vitamină, de origine germană, care a ținut și ține corpul Europei în mișcare, mai ales în timpurile de
criză, nu se va mai găsi în cantități
suficiente pentru toți. Amenințată de
viruși veniți din dreapta, politica germană își mută și ea scaunul mai la
dreapta, pentru a ocupa aceste locuri
pretențioase. Altfel spus, gata cu mâncărurile orientale importate în masă,
gata cu banii a la grec; acum se urmărește adaptarea urgentă a organismului la fast food-ul american și revenirea la bucătăria originală: sățioasă,
ce-i drept, dar grea la stomac.

Vitamina F

Contra durerilor cumplite de cap,
dar și a traumelor psihice suferite de
francezi, în acest an, existau, până
de curând, două tratamente total opu-

18

se: cel a doctoriței Marie LePen, adepta unei curățenii radicale, inclusiv cu
riscul, calculat, de a lăsa în urmă cadavrele a tot ceea ce nu este original
franțuzesc, și profesorul Hollande, fără
îndemânare proprie, dar specialist în
a delega totul spre farmaciile germane. Pe profesor l-au pensionat francezii, iar noul medic de gardă, Dr.
Francois Fillon, este pregătit să opereze Franța pe creier: gata cu săptămâna de 35 de ore, gata cu pensia la
62 de ani, 500.000 de funcționari să-și
ia pălăria, iar medicul de la externe să
facă bine să învețe limba rusă, că va
fi de mare viitor.

Vitamina I

Nu cred că mai ajută nici un tratament. Ultimul Italian care a crezut în el
și-a dat demisia, în încercarea de a face
din Italia un organism sănătos, de
durată. Nicăieri în Europa nu s-au
schimbat atâția doctori, la conducerea
spitalului, de la război încoace, dar, de
data asta, pericolul este mai iminent ca
niciodată: sistemul bancar este la
pământ, situația datoriilor se apropie de
cataclismul grecesc, zecile de mii de
imigranți din Africa pun piciorul întâi în
Italia și, de acolo, pardon, nu îi mai ia
nimeni. E foarte frumoasă, Italia! E foarte
simpatică, Italia! E foarte bolnavă, Italia...

Vitamina GB

A decis să dispară cu desăvârșire
din organismul european. Dar până și
evacuarea pe ușa din dos nu se lasă
fără dureri. Brexit-ul este o pastilă
cumpărată de populație de la un vraci
fără facultate și care le va da britanicilor mult mai multe maladii decât au
avut înainte. Dacă economia britanică a crescut și s-a stabilizat spectaculos în ultimii 20 de ani, atunci asta
se datorează, în primul rând, trenului
european, de care și-au agățat vagonul. Degeaba dau vina, acum, pe pumnul de români care le-a luat job-urile,
oricum, nedemne de un Gentleman
cu ștaif, degeaba consideră ca au scăpat de aportul pe care-l plătesc în Europa, pentru ca banii să ajungă într-un
sat prăpădit bulgăresc. Nu vor mai veni
nici banii din acel sat pentru tractorul
lor și nici nu vor mai poposi în centrele

Dan
Schnick

financiare din Londra. Nu exclud ca,
în anul ce urmează, cuvântul anului
să fie Brexitexit.
Putem continua lista durerilor și
fără să mai apelăm la metafore: ungurii și-au făcut gard de sârmă ghimpată de jur împrejur și continuă să
semnalizeze la dreapta, spre Europa,
dar au întors volanul la stânga, spre
Moscova. La rândul lui, domnul Putin
schimbă repede vorba, când se discută despre imixiunea evidentă, pe
cale electronică în alegerile din SUA,
sperând că numitul Trump va fi (foarte
probabil) mai fraier decât Obama. Iar,
dincolo de Bosfor, împăratul Erdogan
amenință cu o armată de bărci pneumatice, puse în mișcare spre Europa,
dacă nu i se va permite reinvadarea
osmană pe continent, fără viză pentru
soldații de rând.
Visul unei Europe unite și la bine și
la rău se apropie de o trezire dureroasă. Această Europă nu mai poate demonstra nimănui că statele din care este
formată sunt egale în statut și, deci,
egale și în drepturi. Încălcarea atâtor
norme, considerate sfinte până acum
câțiva ani, de către țări precum Ungaria,
Polonia, Italia, Franța, sau chiar Anglia,
nu numai că nu mai ridică niciun deget
dojenitor la Bruxelles, dar găsește și
copiatori, mulțumiți că își pot fierbe
ciorba singuri, fără amestec de acolo.
Și, uite așa, bunul nostru fabulist,
Grigore Alexandrescu, scrie noua teză
europeană:
„Eu voi egalitate, dar nu pentru
căței!”
Dan SCHNICK

dan.schnick@ziuacargo.ro
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Ford Trucks,
adus în România
prin Cefin Trucks
Producătorul de camioane Ford Trucks a încheiat un parteneriat cu
Cefin Trucks, urmând ca acesta din urmă să ofere servicii de
vânzare, post-vânzare și distribuție de piese de schimb.

C

efin Trucks a fost numit importatorul și distribuitorul exclusiv
al gamei de produse Ford
Trucks în România. Activitatea va începe la București și se va extinde prin
rețeaua de distribuție a Cefin Trucks
sau a unor parteneri special selectați
în acest sens, rețea care va acoperi
cel puțin 8 locații până în 2018.

Gama de produse
Ford Trucks

Vehiculele Ford Trucks se adresează proprietarilor de flote de dimensiune
medie sau mare, care activează în segmentul construcțiilor, al distribuției locale
și al instituțiilor publice (în special municipalități), cu nevoi de transport foarte
specializat. Ford Trucks oferă 3 serii de
produse – Road, Construction și Tractors. Conform oficialilor turci, vehiculele
se remarcă prin consum scăzut de combustibil, o varietate de suprastructuri
pentru solicitări diferite, servisare ușoară și preț competitiv. Ford Trucks a fost
premiat ca fiind cel de-al treilea cel mai
bun brand, în cadrul evenimentului International Truck of the Year 2016, cu
noua linie de camioane pentru construcții. 4 ani de lucru, ai unei echipe
formate din 750 de ingineri, 150 milioane de euro investiți în dezvoltare,
peste 2 milioane de kilometri de test
drive, în 8 regiuni diferite de pe 3 continente, în cele mai dificile condiții din
lume – toți acești factori au ca rezultat
noua serie de camioane grele, echipate
cu motoare Ecotorq®, fabricate de Ford,
cu puteri cuprinse între 330 și 480 CP.

Rețeaua și distribuția

Cefin Trucks va aloca activității Ford
Trucks în România întreaga sa rețea și
infrastructură de vânzare și post-vânzare vehicule comerciale, dezvoltată în
România începând cu 1995. În plus,
va fi adăugată o capitalizare de 1,5 milioane euro, pentru ca activitatea co-
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Stefano Albarosa,
CEO Cefin Trucks:

mercială să înceapă în forță și pentru
a fi asigurată finanțarea de stoc necesară. Activitățile existente (comercializarea de vehicule rulate și service) vor
fi pilonii dezvoltării acestei noi operațiuni.

EVENIMENT

„Pentru a atinge astfel de
obiective și a susține dezvoltarea
continuă a rețelei Ford Trucks în
România, vom mări în mod
semnificativ echipa actuală cu
profesioniștii cei mai buni pe care
îi are piața de oferit. Datorită
îndelungatei noastre experiențe
directe, în calitate de centru de
vânzare și post-vânzare vehicule
comerciale, înțelegem pe deplin
nevoile unei rețele de distribuție
moderne și dinamice. Suntem
dedicați recrutării pentru acest
brand și cooperării cu
antreprenorii cei mai buni existenți
în domeniul nostru, pentru a ne
atinge obiectivul pe termen mediu,
de a face din Ford Trucks un
brand de top în România”.

Baza materială a companiei va fi transferată noii operațiuni comerciale dedicate Ford Trucks: angajați profesioniști,
sisteme, baze de date de clienți, o echipă de management testată și o afa-

cere în derulare. Distribuția Ford Trucks
va deveni o componentă esențială a
strategiei Cefin Trucks în România.
Operațiunile vor fi conduse de la sediul
central din București al Cefin Trucks,
unul dintre centrele reprezentative ca
mărime din Europa de Sud-Est, în ceea
ce privește vânzarea și post-vânzarea
de camioane (suprafață totală: 47.139
mp, suprafață construită: 8.559 mp,
atelier service: 2.400 mp). Aria inițială
de acoperire a rețelei va fi formată din
București, Timișoara, Arad și Deva.

Așteptări de la piața
românească

Pentru primul an integral de activitate (2017), Cefin Trucks plănuiește
vânzarea a 185 de unități noi Ford
Trucks, ajungând la 300 de unități în
2018 (acest volum se va adăuga celui
de vânzări de camioane rulate realizat
de companie). Contribuția Ford Trucks
la cifra de afaceri a companiei este estimată la peste 12 milioane de euro, în
anul 2017. Pentru a susține lansarea
Ford Trucks pe piață, clienții vor beneficia de termeni preferențiali pentru
achizițiile în leasing, în cadrul colaborării
cu UniCredit Leasing, care se extinde
și la nivelul finanțării stocurilor. Mai mult,
fiecare vehicul va veni echipat cu un
sistem furnizat de Viasat Romania, care
îi va permite proprietarului să aibă la îndemână toate informațiile tehnice și
operaționale legate de camioane (kilometraj, consum, poziție), gata să fie
integrat în orice sistem ERP de companie sau să fie folosit ca furnizor independent de informații. Va fi oferit, gratuit, un abonament de doi ani la acest
sistem fiecărui proprietar de vehicul.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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MAN turează
motoarele

Constructorul german a scos la bătaie noua generație de camioane,
cu motoare mai performante și consumuri reduse de carburant, iar
MHS Truck & Bus, importatorul MAN în România, este decis să
transforme avantajele tehnice într-o creștere a cotei de piață.

O

peratorii de transport din România au fost printre primii
care au putut vedea și testa
noile camioane MAN, prezentate în
premieră cu ocazia IAA Hanovra.
„Suntem singura țară în care MAN
este reprezentat de către un importator, unde au fost prezentate aceste
camioane. România este o piață foarte
importantă pentru MAN, iar anul
acesta vom atinge aproximativ 1.100
unități comercializate. Cu ocazia acestui eveniment, am prezentat un număr
mare de modele în două zone din țară
– Timișoara și Adâncata (lângă Urziceni)”, a precizat Miloš Vujanović,
CEO MHS Truck & Bus, cu ocazia
evenimentului desfășurat la Adâncata.
Noua generație de camioane MAN
propune motoare noi, mai puternice și
mai economice, o transmisie mai bine
adaptată condițiilor de exploatare și
elemente noi de design la interior și
exterior.
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Miloš
Vujanović,
CEO MHS
Truck &
Bus:

„Am avut o
politică agresivă
anul acesta, dar
vom deveni și mai
agresivi în 2017.”
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„EfficientLine 3 și intarderul sunt două dintre
specificațiile importante pe care un client MAN ar
trebui să le solicite, având impact pozitiv asupra
costurilor operaționale, dar și a prețului de revânzare.”

EVENIMENT

Am admirat noile materiale, având
culori deschise, utilizate pentru suprafețele textile din interiorul cabinei.
Acestea creează o senzație plăcută,
de spațiu și eleganță.
În ceea ce privește motoarele,
acestea au primit 20 CP în plus și,
totodată, cu 200 Nm mai mult cuplu.
De asemenea, îmbunătățirea sistemului SCR contribuie, la rândul ei, la
reducerea consumului de carburant.
Astfel, noul motor D38 poate fi
oferit în variantele de 540 CP, respectiv 580 CP, iar D26 poate ajunge la
500 CP. Noile motoare au primit în
dotarea standard frâna de motor controlată electronic EVBec.

Atuuri pentru
creșterea vânzărilor

Evenimentul s-a bucurat de un interes ridicat din partea transportatorilor
români, cel mai important aspect fiind
reprezentat, fără îndoială, de reducerea
consumului de carburant comunicată
de MAN pentru noua generație – 6,35%.
„Este o realizarea uriașă, în special
pentru transportul internațional. Practic,
discutăm de aproximativ 1,5 l reducere
a consumului la fiecare 100 km, iar, pentru un parcurs de aproximativ 120.000
km/an, se ajunge la beneficii financiare
importante”, a arătat Miloš Vujanović.
Însă MHS Truck & Bus are în vedere și alte aspecte menite să crească vânzările, în afară de aspectele tehnice.
„Concurența noastră va cunoaște
vremuri grele. În primele luni ale lui
2016, am avut un start mai lent, cu puțin
peste 10% cotă de piață, iar apoi am
recuperat, ajungând la 20%. Ne așteptăm ca piața să crească, anul viitor, cu
5-10%. Sigur, depindem de economia
occidentală, care sperăm să meargă
bine, având în vedere că 85% dintre
camioanele pe care le vindem sunt destinate transportului intracomunitar. Pentru anul viitor, ne-am propus să avem
mai multe vehicule pe stoc, deoarece
tot mai mulți clienți își doresc să scurteze cât mai mult perioada de așteptare.
Vor fi camioane bine echipate, dedicate
în special transportului pe distanțe
lungi”, a completat Miloš Vujanović.
Pentru reducerea perioadei de
livrarea, MHS Truck & Bus are în plan
constituirea unui stoc de 80-100 de
unități. Este vorba atât de vehicule fi-

nalizate, cât și unele aflate în diferite
stadii de producție, păstrând, astfel,
posibilitatea echipării în conformitate
cu solicitările clienților.
Astfel, livrările rapide vor avea loc
pe loc, dacă este vorba despre stocul
din România, sau în câteva zile, maxim o săptămână.
Un alt aspect menit să sprijine vânzările îl reprezintă finanțarea.
„Posibilitatea de a oferi leasing sau
credit, condițiile bune de finanțare și
suportul pentru accesarea finanțării sunt
aspecte importante pentru clienții noștri”,
a arătat managerul MHS Truck & Bus.
Pe lângă transportul internațional,
este de așteptat ca și segmentul construcțiilor să se dezmorțească.
„Așteptăm ca, în 2017, și segmentul construcțiilor să crească, în condițiile în care vor fi demarate proiecte
mari de infrastructură. Acest lucru ar
trebui să devină vizibil încă din primele
luni ale anului”, a declarat Miloš
Vujanović.
În ceea ce privește prețul pentru
noua generație de camioane...
„Am dorit ca și acesta să reflecte
dorința noastră de a câștiga cotă de
piață și, astfel, costurile aduse de inovațiile ce echipează noua generație
sunt, în cea mai mare parte, suportate
de către noi. Astfel, vom avea un preț
foarte competitiv pe piață. Noile echipamente presupun o creștere de peste
5.000 de euro a costurilor de producție, însă această sumă nu se va
regăsi în prețul final”, a precizat Miloš
Vujanović, CEO MHS Truck & Bus.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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100

de ani
la Lyon

ANIVERSARE

RENAULT TRUCKS

Pe parcursul anului 2016, Renault Trucks s-a implicat activ în
omagierea lui Marius Berliet și în celebrarea istoriei oamenilor
care au contribuit, din Vénissieux, Saint-Priest şi suburbiile
Lyon-ului, la răspândirea renumelui camionului francez. Leagănul
mărcii Renault Trucks, uzina de la Lyon continuă să proiecteze și
să construiască soluțiile transporturilor de mâine.

M

arius Berliet a luat, în 1915,
decizia de a cumpăra un număr mare de terenuri în Estul
Lyonului și de a construi o uzină de
producție la Vénissieux. Capacitatea
fabricii de la Monplaisir fiind depăşită,
el avea nevoie de spațiu pentru a-și
realiza ambițioasele proiecte, respectiv pentru a răspunde cererii presante
de camioane și a contribui la eforturile
de război, prin producția de arme pentru Armata Franceză, în timpul Primului Război Mondial. Berliet se confrunta cu o provocare uriașă: în timp
record, trebuia să proiecteze, să construiască și să echipeze uzina, în

același timp cu începerea producției.
După ce a câștigat acest pariu, etape
succesive de extindere au ridicat suprafața totală a fabricii la 387 de hectare, în ajunul celui de-al Doilea Război Mondial.

Un oraș industrial

Dar Marius Berliet nu avea intenția
să construiască doar o simplă uzină:
„Singura motivație a eforturilor mele
este dorința arzătoare de a-mi realiza,
în sfârșit, visul vieții mele: cel de a
crea un oraș industrial vast și înfloritor”. Această viziune a dat naștere

Orașului Berliet (Cité Berliet) în 1917,
legat strâns de funcționarea uzinei.
Acest orășel autonom cuprindea locuințe, o școală, o creșă și o fermă.
Astăzi, sediul din Lyon reprezintă
inima Renault Trucks și este o componentă cheie a facilităților industriale
globale ale Grupului Volvo, din care
Renault Trucks face parte începând
din 2001. Adăpostește o forță de muncă de peste 4.000 de angajați, într-o
fabrică cu o suprafață de 180 hectare,
împărțită între municipalitățile Vénissieux și Saint-Priest. Fabrica găzduiește o uzină de asamblare motoare,
una de asamblare punți și osii, o presă
pentru metal și un centru logistic pen-
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Shuttle
fără șofer

De asemenea, Renault Trucks și-a
împrumutat zidurile artistului lionez de
graffiti Franck Asensi, cunoscut sub
numele de „Impackt”. El a produs o
operă de 450 mp care retrasează istoria de 100 de ani a instituției, pe o
lungime de 80 m. Artistului i-au trebuit
trei luni să realizeze această pictură.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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tru piese de schimb. În plus față de
sediul central al Renault Trucks și al
echipei manageriale globale, sediul
din Lyon adăpostește numeroase activități conexe, inclusiv departamentul
de cercetare, cu 1.300 de angajați. Acesta este destinat în principal dezvoltării camioanelor de tonaj mediu și a
motoarelor acestora, precum și a soluțiilor de transport pentru zone urbane. Un studio de design se laudă cu
o echipă de designeri internaționali,
cărora li se datorează designul noilor
game de camioane Renault Trucks,
lansate în 2013 și a căror navă amiral,
Renault Trucks T, a fost desemnată
Camionul Internațional al Anului 2015.

În fine, privind către viitorul fabricii
și către transportul viitorului, organizaţia de la Lyon a realizat, între 24
octombrie și 23 noiembrie, demonstrații cu NAVYA ARMA, un vehicul în
întregime electric, autonom, destinat
transportului public. Acest shuttle
inteligent, fără șofer, poate transporta
15 pasageri și călătorește la viteze de
până la 45 km/h, în deplină siguranță.
Punctul culminant al sărbătorilor
din acest an, o ceremonie aniversară,
a avut loc pe data de 10 noiembrie
2016. La eveniment au participat toți
angajații facilităților din Lyon, alături de
Martin Lundstedt, CEO al Grupului
Volvo, și de Bruno Blin, CEO al
Renault Trucks.

Sărbătoare în
stil franțuzesc

Pentru a-și celebra centenarul, sediul din Lyon este pătruns de spiritul
sărbătoresc și organizează o serie de
evenimente, pentru a pune în lumină
această organizaţie și oamenii săi.
În primul rând, familiile angajaților
sunt invitate să realizeze un tur al uzinei, pentru a vedea la lucru oameni
cu diferite meserii, inclusiv în fabrica
de motoare, la presă, în cadrul echipelor logistice și la forje. Un autobuz
Berliet din 1968, special renovat pentru această ocazie, transportă vizitatorii dintr-o locație într-alta.
De asemenea, o expoziție de fotografii istorice și contemporane urmărește istoria uzinei și a clădirilor, de-a
lungul deceniilor. Expoziția, care a fost
organizată alternativ în cele trei restaurante, este instalată acum în holul
de intrare de la Vénissieux.
Tot în contextul acestei aniversări,
Monique Chapelle, vicepreședinte al
Fundației Berliet, a susținut o conferință, în Amfiteatrul Paul Berliet, de la
Saint-Priest, pe data de 4 octombrie
2016. Și-a ilustrat cuvintele cu documente, majoritatea împrumutate din
arhivele Fundației Berliet, și a demonstrat puternica implicare a femeilor din
regiunea Rhône-Alpes în eforturile de
război, între 1914 și 1918.

Renault Trucks T „Real Steel” la BG Transport

Cărăușul francez BG Transport a achiziționat vehiculul T High 520 „Real
Steel”. Acest camion Renault Trucks T High 520, care vine cu un motor de 13
litri, a fost customizat în cadrul expoziției IAA 2016 de la Hanovra, de către
Sven Punke, Marcel Barth și exhipa lor de la Truck Tuning Center. După ce a
câștigat un premiu pentru camionul „Avatar”, în cadrul celui mai recent Truck
Grand Prix de la Nürburgring, echipa a lucrat asupra camionului T High pe
întreg parcursul celor opt zile de expoziție, într-o zonă de 300 mp special
rezervată acestei activități, în cadrul standului Renault Trucks. Vizitatorii au
putut vedea pe viu evoluția procesului de tuning și au putut observa fiecare
etapă a customizării lui „Real Steel”. Interiorul a fost tapițat în piele și
iluminat cu LED-uri. Pictura exterioară a fost realizată prin aerografiere și au
fost adăugate accesorii de natură să sublinieze robustețea vehiculului.
Gérard Barret, directorul BG Transport, a fost atât de impresionat de stilul
acestui vehicul, când l-a văzut, la IAA, încât s-a decis să-l cumpere:
„Acordăm o atenție deosebită designului exterior și dotărilor interioare ale
camioanelor din flota noastră, deoarece ne dorim ca șoferii noștri să se
bucure de cât mai mult confort și să fie mândri de vehiculele lor,” a explicat
el. „T High Real Steel este conceput pentru șoferi care iubesc ceea ce fac:
este un adevărat cadou să conduci un astfel de vehicul.” Camionul va fi
utilizat pentru transportul de mărfuri în Franța și Belgia.

decembrie 2016 ............................................................................................................................................
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Pasagerul
Zburător
Volvo Tr ucks

„The Flying Passenger” („Pasagerul Zburător”) marchează încă o premieră
mondială pentru Volvo Trucks. În cel mai recent film din seria Live Test, un
autocamion Volvo FH tractează un parapantist printr-o trecătoare montană din
Croația, în cadrul unei cascadorii de precizie. Șoferul autocamionului trebuie
să mențină o viteză de croazieră ridicată, pentru ca parapantistul să rămână
în aer. Testul evidențiază performanța lanțului cinematic unic de la Volvo
Trucks, ce include I-Shift Dual Clutch.

V

olvo Trucks revine cu încă un
film spectaculos din seria Live
Test. Pe parcursul unei călătorii incredibile, autocamionul Volvo
FH tractează un parapantist pe deasupra unui drum sinuos de munte,
precum și prin spaţiul de sub un pod.
Trecerea prin spațiul îngust necesită
extrem de multă precizie din partea
șoferului, o viteză de croazieră constantă, fără nicio greşeală. Testul a
fost conceput pentru a demonstra ma-

nevrabilitatea și performanța lanțului
cinematic unic de la Volvo Trucks, ce
include I-Shift Dual Clutch, acesta permițând o performanță excelentă, oferind, totodată, un consum de combustibil considerabil redus.

Fără nicio sincopă

„Condusul în trepte de viteză superioare și asigurarea schimbării line
a treptelor de viteză sunt factori impor-

Actualizări aduse motorului Euro 6 (13 litri, sistem de tip common rail):
- sistem de injecție de tip common rail pentru toate nivelurile de putere;
- compresie îmbunătățită pentru motoarele D13 de 420 și 460 CP;
- turbocompresor nou optimizat pentru motoarele D13 de 500 și 540 CP;
- fricțiune internă redusă;
- software și unitatea de comandă a motorului actualizate;
- masă redusă a motorului.
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tanți pentru eficiența consumului de
combustibil. I-Shift Dual Clutch permite
un condus lin, menținând treptele de
viteză superioare și turații reduse", explică Staffan Wendeberg, Product Manager pentru Volvo FH la Volvo Trucks.
În plus, cutia de viteze unică are un
impact major asupra productivității. I-Shift
Dual Clutch oferă schimbări ale treptelor
de viteză fără întreruperea transmiterii
cuplului, atunci când acestea se produc
în condiţii de drum dificile.
„Pentru clienții noștri, respectarea
termenelor de livrare și menținerea unui
consum de combustibil redus, chiar
dacă se conduce în rampă și pe drumuri sinuoase, sunt elemente esențiale pentru succes. Acest test reprezintă o ocazie perfectă de a pune la
încercare lanțul nostru cinematic, re-
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cent îmbunătăţit. «The Flying
Passenger» ilustrează, într-un mod extrem de concret și vizual, ce înseamnă
performanța și manevrabilitatea de la
Volvo Trucks”, spune Claes Nilsson,
Președintele Volvo Trucks.
„The Flying Passenger” este cel
mai recent film din seria Live Test de
la Volvo Trucks. Printre succesele de
talie mondială apărute anterior, se
numără „The Epic Split”, „The Hamster
Stunt” și „Look Who's Driving”. În total,
seria Live Test a avut peste 100 de
milioane de vizionări pe YouTube.
Testul a fost filmat în Alpii Dinarici,
din Croația, pe drumuri cu circulație
închisă și sub strictă supraveghere.

PREMIERĂ

Volvo Trucks I-Shift Dual Clutch:
- transmisia I-Shift Dual Clutch
menține furnizarea cuplului în
timpul schimbării treptelor de
viteză;
- sistemul complet automatizat de
schimbare a treptelor de viteză
oferă un condus extrem de
confortabil, cu un consum eficient
de combustibil;
- pachetele software adaptează
schimbările treptelor de viteză la
condițiile curente;
- posibilitatea schimbării manuale
a treptelor de viteză;
- masă redusă, datorită designului
compact și carcasei din aluminiu.

Pasagerul Zburător în câteva
cuvinte:
- testul a fost filmat pe
parcursul câtorva zile, în
Croația;
- autocamionul folosit pentru
test a fost un Volvo FH echipat
cu motor D13 actualizat și cutie
de viteze I-Shift Dual Clutch;
- șoferul din „The Flying
Passenger” este Louise
Marriott, din Noua Zeelandă;
- pilotul parapantei din „The
Flying Passenger” este
Guillaume Galvani, din Franța;
- aceasta este prima
cascadorie din lume în care
apar un autocamion și un
parapantist;
- este pentru prima dată când
un autocamion tractează un
parapantist printr-un tunel.

Adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Vin
sărbătorile...

VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ

e ca
O viaţă fără sărbătoare
nuri.
un drum lung fără ha ocrit)
(Dem

Perioada sărbătorilor de iarnă, prin tradiție, trebuie să fie una plină de bucurie
și optimism. Cel puțin așa ne dorim. Peste 3 milioane de beculețe, pe un
traseu de 29 de kilometri luminează sărbătoresc Bucureștiul... La fel, în toată
România, „marele pavoaz” amintește tuturor că vine Crăciunul și că mai este
puțin până la cumpăna dintre ani. Brazii sunt și ei gata. Împodobiți, luminați
feeric, de acolo de sus, de la steluțele care se afla in vârful lor, totul pare o
frumoasa poveste de iarnă... Jos, însă, acolo, printre transportatori și șoferi,
lucrurile par, uneori, cu totul altfel...

T

ransporturile sunt un domeniu
cu foc continuu. Aici, nimeni
nu poate pune celebrul anunț
„Concediu de sărbători” și lacătul pe
ușă. Iată de ce nu toată lumea se poate bucura de vacanţa prilejuită de sărbători, unii muncesc de Crăciun, alţii
de Revelion și mai sunt și cei care se
află departe de casă. Sărbătorile, atât
cele de iarnă, cât și Paștii, aduc, pentru cei din transporturi, fie ei patroni
sau șoferi, pe lângă bucurie, și probleme.
Pot fi ele oare rezolvate?
Cel mai simplu este pentru transportatorii de marfă ai căror beneficiari,
la rândul lor, în perioada sărbătorilor
își întrerup activitatea. Aici, toată lumea este mulțumită; singura relativă
problemă este de a-i convinge pe șoferi să se întoarcă la timp la muncă
(unii prelungesc „șprițul”, alții mai au
încă de făcut ceva prin gospodărie...!).
Mai greu este pentru operatorii de
transport marfă care continuă activitatea – pentru unii, în perioada aceasta, chiar există o creștere considerabilă a ofertei de transport – și care
sunt puși între ciocan și nicovală.
Dacă nu-i lasă pe șoferi liberi de
sărbători, mulți dintre ei vor pleca din
firmă (și, în actuala criză de șoferi,
cine-și permite acest lucru?); dacă îi
lasă liberi, cu cine mai fac cursele?

Alternative

Cum pot rezolva situația? Există
mai multe căi care pot fi folosite. În primul rând, trebuie să încerce să se bazeze, în această perioadă, pe cei care
nu sunt familiști, pe cei tineri, categorii
care pot să nu fie foarte afectate că
lucrează de sărbători. O altă modalitate ar fi și beneficiile materiale mai
mari obținute de cei care acceptă să
lucreze de sărbători, nefiind de neglijat
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Cristian
Sandu

nici varianta unor angajări noi pentru
perioada sărbătorilor, soluție care, însă,
presupune o acțiune promovată și
desfășurată cu mai mult timp înainte.
Mai complicate sunt lucrurile la
transportul de persoane, atât pentru
cei care fac curse regulate, cât și pentru cei care efectuează curse ocazionale. În această perioadă, în ambele
situații, numărul de călători crește
semnificativ, atât pentru transportul intern, cât și pentru cel internațional,
patronii confruntându-se atât cu lipsa
necesarului de mașini, cât și cu creșterea gradului de surmenaj al șoferilor
suprasolicitați.
Când vorbim de oboseală, de suprasolicitare, veți spune că Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind perioadele de condus și de odihnă este
suficient... Să nu uităm că acest re-

gulament este, până la urmă, un act
administrativ care poate diminua, dar
nu elimină oboseala și, mai ales, surmenajul.
În cazul transportului de persoane,
problemele apărute sunt diferite față
de transportul de marfă. Vorbim mult
mai puțin de refuzul de a efectua curse
în perioada sărbătorilor - șoferii de autobuz sunt obișnuiți să lucreze de sărbători - dar, în același timp, apar sau
se amplifică o mulțime de factori de
stres, factori care pot afecta atât siguranța transportului, cât și starea fizică și psihică a conducătorului auto.
Absența și dorul de familie, anumite amintiri, care par a fi îngropate,
undeva, în adâncul subconştientului
șoferului și care, ca prin minune, reapar la ușa memoriei, o agendă prea
încărcată de activități și responsa-
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Factori de stres

Ştiu că sunteţi în febra pregătirilor. Mai aveţi, încă, de făcut cumpărături, mai
aveţi de pus la punct ultimele detalii, unii, poate, încă nu s-au hotărât ce vor
face de Crăciun, unde vor petrece Revelionul, alţii sunt, încă, pe drum, spre
casă. Dar, în curând, totul va fi gata şi fiecare dintre noi va aştepta, în
mijlocul familiei, Crăciunul şi Noul An, cu speranţe mărturisite sau nu.
Perioada sărbătorilor de iarnă trebuie să fie una plină de bucurie şi fericire.
Cel puțin, aşa ne dorim. Din nefericire, însă, uneori, vine cu o mulţime de
factori de stres, care pot umbri veselia zilelor de sărbătoare. Cei mai
importanți factori de stres sunt: situaţia financiară, anumite amintiri, care par
a fi îngropate, undeva, în adâncul subconștientului nostru şi care, ca prin
minune, ne zgârie la uşa memoriei, absenţa persoanei iubite, o agendă prea
încărcată de activităţi şi responsabilități.

bilități, uneori chiar situația financiară,
sunt principalii factori de stres care
pot apărea cu mai multă pregnanță în
această perioadă, la șoferi.
Și în acest caz, soluțiile există, unii
patroni de firme de transport persoane
utilizându-le de mai mult timp.
Acceptarea de către patroni ca, în
cursele externe efectuate în perioada
sărbătorilor, șoferii să își ia și soțiile
cu ei este o metodă care dă roade. O
cursă care, poate, provocă nemulțumire sau chiar anxietate, se poate
transforma într-un adevărat voiaj de
plăcere, atât pentru șofer, cât și pentru
familia acestuia.
Indiferent de natura profesiei (șofer, brutar, doctor, sau polițist), situația
de a merge „la serviciu” când alții se
distrează de Crăciun sau Revelion
duce la o stare psihică de disconfort,
care apare ca o consecință firească
a petrecerii sărbătorilor altfel decât în
mod obișnuit.
Dar nu numai șoferii sunt în situația de a nu putea să petreacă sărbătorile de iarnă. Nu sunt puține cazurile când patronii/managerii firmelor
de transport „se laudă” că nu mai știu
de câți ani nu au mai petrecut un
Crăciun sau un Revelion adevărat.
Acestora le reamintesc că omul nu
este de fier, că așa cum mașinile
trebuie întreținute, și ei trebuie să
aibă grijă de sănătatea lor, de
confortul psihic, lipsa acestora
ducând la scăderea performanțelor profesionale, afectând relațiile cu cei din
jur și calitatea vieții personale.

La final de an...

Haideți, însă, să uităm pentru o clipă
de toate aceste lucruri, haideți să uităm
de legea Milog și legea Macron, de creșterea aberantă și abuzivă a primelor de
asigurare RCA și de prea multele probleme cu care ne confruntăm, haideți
să ne gândim doar că mai este puțin...
Indiferent unde vă aflați, nu uitați că
Sărbătorile de iarnă trebuie să vă
găsească bine dispuși și, mai ales,
teferi. Așa că vă doresc un
Crăciun fericit, iar pe Moșul să-l
rugăm să ne aducă, printre
daruri, mai multă siguranță în trafic, mai multă înțelepciune șoferilor, atunci când se află la
volan, și, bineînțeles, mult succes
în afaceri.
Și fiindcă
2017 bate

la ușă, dați-mi voie, conform tradiției,
să vă spun LA MULȚI ANI!
Psiholog pr. Cristian SANDU
Cabinet de psihologie autorizat
E-mail:

psih.cristian.sandu@gmail.com
Mobil: 0751 364 575
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Napoli de
Transilvania

Corupția oprește dezvoltarea, iar, în România, acest adevăr a fost
și continuă să fie parte din realitate noastră. Cum traversează
aceste realități un transportator mic ne-a arătat Viorel Moldovan,
patron al firmei Moldoviotrans.

„S

ubiectul este mai special,
în Hunedoara. În Transilvania, orașele importante s-au dezvoltat vizibil mai bine decât cele din Hunedoara. Se vede cu
ochiul liber diferența – Deva, Hunedoara, Simeria, Călan, Orăștie, Brad,
Hațeg, Petroșani – toate investițiile din
întregul județ Hunedoara nu se compară cu cele din Sebeș, de exemplu.
Este nevoie de firme care să producă, să exporte, să implementeze
principii de eficiență, să contribuie la
creșterea nivelului de educație a oamenilor, transportul fiind ultima verigă.
Hunedoara a avut firme mamut,
moștenire din perioada de dinainte de
1989, iar privatizarea acestora nu a
asigurat eficiența pe care noul patronat ar fi trebuit să o asigure, ca element de bază pentru dezvoltare. Există asemenea fabrici, care au fost
privatizate de peste 20 de ani și au
ajuns să închidă porțile din cauza pierderilor, a furturilor și a incompetenței.
Rotația cadrelor de conducere nu
s-a realizat pe principiul asumării responsabilității pentru eficiența activității.
Probabil, la acest aspect a contribuit
și modul în care aceste societăți au fost
privatizate. Prețul mic plătit de noii patroni nu a creat presiunea pentru menținerea și dezvoltarea unei activități eficiente. Astfel, au fost interesați doar de
profitul pe termen scurt, iar acum sunt
puși în situația de a acumula pierderi.
Practic, în aceste societăți s-a construit, de la portar până la directorul
general, o rețea cu oameni cărora nu

le pasă de activitatea prestată, având
un singur dușman – patronul.
Transportul resimte din plin această situație. Dacă, până acum, nu se
încărca decât preferențial, astăzi nu
mai sunt mărfuri de transportat.

Viorel
Moldovan

Doar șpaga contează

Conducerea acestor companii a
știut să așeze lucrurile astfel încât să
decidă cine și la ce preț intră, fără a
avea legătură cu competența și eficiența.
Nu se fac licitații și aceste practici
sunt tolerate, cei implicați dezvoltând,
în general, legături strânse în afara
profesiei – prieteni, amanți, rude... Astfel, fiecare și-a căutat propria metodă
de a se «descurca», pentru completarea veniturilor salariale, fără a fi deranjat de către ceilalți.
După 18 ani de colaborare cu o
asemenea firmă, am încercat să mă
opun, am făcut sesizări scrise... Însă
nu am avut nici o șansă, singurele lucruri realizate fiind ura angajaților și
faptul că am devenit persona non
grata.
Practic, ajungi ca portarul să nu
îți mai permită accesul.
În tot județul, se cer bani pentru a
obține o cursă. Pentru transportul internațional, se cere între 100 și 150 de
euro pentru fiecare cursă. La intern,
sub 50 de euro nu poți primi comandă.
Prețul final devine, în aceste condiții,
un factor secundar, important fiind ca
firma de transport să fie una «agreată».

De la directorul general, la șefi de
birou și portar, toți iau bani.

Fără investiții

Efectele sunt vizibile peste tot.
De exemplu, o oră de manoperă
la un service de camioane în Hunedoara costă dublu față de județele învecinate. Același lucru se întâmplă și
în cazul pieselor.
Nefiind investiții și fără presiunea
benefică a concurenței, fiecare face ce
vrea. Iar, la firmele mari, care există
de mult, nu s-a realizat o epurare și
o responsabilizare nominală. Cred că
există doar 2-3 firme în tot județul în
care există reguli care se respectă,
iar competența și respectul pentru clienți sunt vizibile.
Autoritățile nu pot sau nu vor să
se implice în interiorul unor societăți
comerciale private.
«Trendul» de a ocoli județul Hunedoara a apărut, în rândul investitorilor,
după mineriade. În același timp, cei
care au dezvoltat firme mari lucrând
în principal cu statul nu au mai acceptat să vină alte firme private, potențial concurente, decât în anumite
condiții. Cauza principală o reprezintă
mâna de lucru ieftină. În cazul în care
ar veni și alți investitori, salariile ar
crește inevitabil și, în plus, condițiile
de muncă ar trebui îmbunătățite.
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Un metru pătrat de pământ la 15-20 km depărtare de Cluj este mai scump
decât în centrul Devei. Zona industrială din Deva este abandonată, iar
numărul firmelor care activează în oraș este foarte mic. Imaginea halelor
lăsate în paragină este grăitoare.

tre de afaceri, la Simeria, Hunedoara
și Călan, foarte bine dotate, în care
s-au investit peste 2 milioane de euro
și, de un an de zile, nu funcționează.
Nu există interacțiune între firme,
comunicare sau dialog, există doar
panică.
Dacă atragi atenția unui manager
că angajații aflați sub el fură, îți răspunde de fiecare dată: «dar ce, fură
de la mine?»
Pentru a lucra cu asemenea companii, depinzi exclusiv de o persoană
și de relațiile acesteia în respectiva
societate, fără nici o legătură cu principiile economiei de piață.

Schimbarea
este posibilă

Prin poziția strategică pe care o
are, județul Hunedoara ar putea crește enorm, dacă lucrurile s-ar pune la
punct. Investitorii trebuie încurajați să
vină.

Îmi amintesc despre cum era cu
mulți ani în urmă, când transportam
marfă la Napoli; în contract era clar
specificat ca descărcarea să aibă loc
doar ziua. Cu toate acestea, a existat
un caz în care am fost înșelați. Era un
șofer nou, iar indicatoarele de pe șosea au fost schimbate și, astfel, camionul a ajuns în alt loc, în care, însă,
exista sigla și numele firmei la care trebuia să descarce. Marfa a fost preluată, documentele semnate și abia apoi
am aflat că de fapt fusesem victimele
unei înșelăciuni.
Am revizitat Napoli acum doi ani
și partenerul italian mi-a spus că lucrurile s-au schimbat. Situația din trecut
a făcut ca investițiile să fie la un nivel
foarte scăzut, iar acum au luat măsuri.
Toleranța, nepăsarea și lucrurile
lăsate la întâmplare au dus județul
nostru în situația actuală.”

Viorel MOLDOVAN

moldoviotrans@yahoo.com

PUBLICITATE

OPINII DIN PIAȚĂ

Sigur, pare ciudat ca niște entități
private să poată stopa investițiile în
județ, aspect de care ar trebui să se
preocupe autoritățile, însă te întrebi
de ce în județele alăturate lucrurile se
mișcă atât de bine, iar în Hunedoara...
Și asta în condițiile în care suntem
conectați la Culoarul 4 pan-european.
În aceste condiții, firmele de transport dispar. Cele care lucrează pe comunitate își păstrează tot mai greu
șoferii, veniturile și condițiile pretinse
de către aceștia fiind, astăzi, la limita
sustenabilității. Pe intern nu este eficient să lucrezi și, oricum, este foarte
greu să găsești mărfuri de transportat,
iar internaționalul este într-o situație
asemănătoare. Mai mult decât atât,
un operator de transport din Județul
Hunedoara este obligat la dislocări
mari, având în vedere lipsa mărfurilor
în județ.
Probabil și noi va trebui să oprim
activitatea, chiar dacă firma noastră
funcționează din 1996 și chiar dacă
anul trecut am obținut locul întâi la firme mici la nivel județean și locul șapte
pe țară.
Pentru noi toate porțile sunt închise.
Este grăitor faptul că, pentru întregul județ Hunedoara, avem trei cen-

CONSULTANŢĂ

Toți șoferii
sunt la fel?
A

Aceasta nu este o întrebare retorică, ci una la care ar trebui să
avem sau să găsim răspuns!

re nevoie cel care conduce
un camion de mare tonaj,
unul de mic tonaj sau un autobuz, de același tip de competențe (cunoștințe și experiență), respectiv de
același tip de comportamente?
Care sunt riscurile pe care fiecare
dintre cele trei categorii și le asumă,
sau care este așteptarea de la ei? În
mod cert, fiecare are ca scop să ajungă la destinație fără incidente, cu marfa (produs sau om!), cu autovehiculul
- oricare ar fi el, și cu sine în bună
stare.
O cercetare, realizată de către
Thomas International, în cursul anului
trecut, la o firmă din Marea Britanie,
a relevat câteva aspecte interesante
legate de șoferii de autobuze. La studiu, au participat 160 de persoane. Având în vedere că un studiu asemănător s-a mai făcut în urmă cu 15 ani,
și mai interesantă este comparația
între rezultate!

Iată ce s-a constatat

2015
- 48% din cei evaluați au primit cel
puțin o plângere;
- 62% dintre șoferii participanți la
studiu au fost implicați într-un accident
de o anumită gravitate (mai mică sau
mai mare);
- 65% au fost implicați într-o coliziune;
- cei care au primit cele mai multe
plângeri sunt cei cu un comportament
competitiv și cu o atitudine impunătoare/impozantă;
- plângerile au fost pentru atitudine
și pentru faptul că au oprit brusc în mai
multe situații;
- cei care au fost implicați în accidente, chiar dacă legătura nu este demonstrată solid, totuși au fost cei cu
comportamente agresive și cu un grad
ridicat de încăpățânare.

2002
- De 3,5 ori mai mare probabilitatea ca un șofer cu dominanță ridicată
și conformare scăzută să fie implicat
într-un accident;
- cursurile de conducere nu au fost
suficiente pentru a avea un impact

32

Sorina
Bradea

semnificativ asupra reducerii numărului de accidente;
- din statistici, a rezultat că tinerii
proaspăt angajați (chiar dacă care
erau și proaspăt instruiți!) erau cei cu
un număr semnificativ de coliziuni;
- 66% dintre cei care au obținut
risc mediu sau ridicat în urma evaluării
Thomas au fost implicați cel puțin
într-o coliziune.
Din aceste informații se desprind
aspecte de care angajatorii ar trebui
să țină seama, atât când își angajează
oamenii cât și atunci când vor să îi
determine să aibă performanță pe termen lung.

Concluzii

Pentru fiecare șofer, este important
să aibă un comportament bazat pe
stabilitate (calm, răbdător, bun ascultător, neobosit în a menține același
ritm pe termen lung) și respectare de
reguli și proceduri (atenție la detalii,
bună cunoaștere și dorința de a respecta reguli/legislație/proceduri, corect, logic).
Dacă există persoane care au un
comportament mai competitiv, agresiv
și ajung în postura de a conduce, pot
fi implicate în coliziuni/accidente mai

frecvent, de aceea ei trebuie să manifeste o atenție sporită față de propriul
stil de conducere!
Evaluarea Thomas, înainte de a
angaja un șofer, poate să dea o imagine orientativă în ceea ce privește
gradul de risc de accident al celui evaluat.
La nivelul României, încă nu există
o astfel de cercetare, care să prezinte
legătura dintre nivelul de risc rezultat
în urma evaluării și manifestările șoferilor; putem, însă, presupune că nu
există mari diferențe față de rezultatele
de mai sus.
Îndemnul meu este simplu: alegeți
oamenii potriviți, dacă vreți să reduceți
numărul de accidente, amenzile plătite
și dacă doriți ca marfa – oricare ar fi
ea – să ajungă cu bine și la timp la
destinație! Nu-i alegeți doar după câte
cursuri de conducere preventivă au
făcut sau câți ani de experiență au în
spate! Alegeți-i și în funcție de cât sunt
de potriviți pentru munca de șofer! Și
nu vă bazați pe faptul că un șofer este,
automat, un bun dispecer, sau invers!
Aceasta este, însă, altă discuție!
Sorina BRADEA
Managing Partner,
Thomas România
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ȘTIRI

ASIROM PREIA METEHNELE
ASTRA ȘI CARPATICA ASIG

Asociația Societăților de
Service Auto Independente
(ASSAI) atrage atenția că
păgubiții societății Asirom Vienna Insurance Group
întâmpină „probleme grave”
atunci când trebuie să își
primească despăgubirea, în
contextul în care polițele
RCA reprezintă peste 70%
din afacerea acestui
asigurător, care are o cotă
de aproximativ 23% din piața
RCA (465 milioane de lei în
semestrul I al anului 2016).
„Toți coloșii cu picioare de
lut din piața RCA au avut
aceeași soartă, în ultimii doi
ani. Au acumulat o cotă de
piață ridicată pe segmentul
de risc ridicat, cum este
produsul RCA, au deținut un
portofoliu format
preponderent din acest
produs obligatoriu, au
vândut un RCA mai ieftin, au
întâmpinat grave probleme
atunci când a fost vorba de
plata daunelor, au avut un
număr ridicat de reclamații
și care, în final, s-au prăbușit
în brațele Fondului de
Garantare a Asiguraților”, a
declarat Cristian Muntean,
președinte ASSAI.
Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) cunoaște
toate problemele cu care se
confruntă păgubiții RCA ai
acestei societăți de

ERORI ÎN NOUA LEGE
PRIVIND ROVINIETA

UNTRR atrage atenția că noua
Lege 221/17.11.2016, pentru
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asigurări, deoarece a
efectuat, în octombrie, un
control la această societate
cu capital austriac. „Cu toate
acestea, problemele persistă
și, pe alocuri, se
acutizează”, avertizează
președinte ASSAI. Astfel,
despăgubirea se face, de
regulă, în afara termenului
legal, se efectuează doar
parțial, atât cât consideră
Asirom, iar păgubiții RCA
sunt programați la
constatarea daunelor, în
multe situații, în afara
termenului legal. De
asemenea, în multe situații,
Asirom nu răspunde în
termen legal la solicitarea de
comunicare a valorii maxime
de despăgubire solicitată de
păgubit. Cristian Muntean
mai reclamă că valoarea
maximă de despăgubire
comunicată păgubitului RCA
este, de regulă, subevaluată
semnificativ, „păgubitul RCA
primind o despăgubire mai
mică cu 30 - 50%, decât i se
cuvine”. Liderul ASSAI speră
ca viitorul Parlament să
continue „de urgență”
procedurile de destituire a
președintelui ASF, Mișu
Negrițoiu, și să
înlocuiască OUG privind
RCA cu o lege completă,
care să protejeze cu
adevărat păgubitul RCA.

modificarea şi completarea OG
15/2002 privind rovinieta, conține
erori ce vor afecta aplicarea
corectă a tarifelor. Astfel, în textul
legii există două tipuri de vehicule

de transport persoane, prevăzute
atât la categoria C pct. b),
categoria D pct. b), cât si la
categoriile G si H. „Practic, pentru
aceste două tipuri de vehicule,
sunt prevăzute două niveluri
diferite ale tarifelor astfel că legea
este inaplicabilă pentru vehiculele
de transport persoane cu mai mult
de 9 locuri și cel mult 23 de locuri,
precum și pentru cele cu mai mult
de 23 locuri. De asemenea, la
categoria E, masa totală maximă
autorizată – MTMA – a fost
exprimată „12,01”, în loc de „12,0
t”. Aceste inadvertențe nu sunt
simple erori, ci reprezintă și
dezinteresul guvernanților de a
rezolva corespunzător și la timp
alinierea legislației românești la
cea din UE”, precizează UNTRR.
Având în vedere că aceste erori
vor crea confuzii și interpretări,
dar, mai ales, vor face inoperantă
aplicarea legii, UNTRR solicită
Ministerului Transporturilor să
facă demersurile necesare pentru
clarificarea situației, astfel încât,
începând cu 20 ianuarie 2017, să
fie posibilă aplicarea corectă a
tarifului rovinietei.

PATRONATELE CER
AUTORIZAREA
EXIMASIG PENTRU RCA

Reprezentanții patronatelor din
transporturile rutiere – UNTRR,
FORT, APTE 2002, APULUM,
ARTRI – au solicitat Guvernului și
Parlamentului să dispună inițierea
de demersuri imediate, astfel
încât Compania de Asigurări –
Reasigurări Exim România
(EximAsig România) să fie
autorizată de către Consiliul
Autorității de Supraveghere
Financiară (ASF) pentru a emite
RCA. Reprezentanții ASF susțin,
însă, că nu au primit „până la
această dată nicio cerere de
autorizare pentru asigurări auto
RCA din partea societății
EximAsig, societate de asigurări
deținută de banca cu capital de
stat Eximbank”. „ASF încurajează
intrarea pe piața RCA a unor noi
societăți de asigurări, inclusiv
EximAsig, în condițiile legii”,
precizează ASF.
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ACTUALITATE

Ministrul Sorin Bușe
explică Strategia
de siguranță rutieră

Ministrul Transporturilor, Sorin Bușe, a explicat, într-o conferință
de presă, direcțiile de acțiune ale Strategiei Naționale de
Siguranță Rutieră, document aprobat, recent, prin HG 755/2016.

R

omânia are, pentru prima dată, o astfel de strategie iar „subiectul este foarte important
și, de asemenea, unul complex, pentru
că implică multe elemente, de la șofer,
la mașină și la drumuri”. „Este un domeniu pe care eu, personal, l-am cunoscut înainte, pentru că a făcut parte
din atribuțiile mele profesionale, ca
producător și proiectant de vehicule
pentru General Motors, Toyota și
Renault. Dar, acolo, acest subiect
privea mașina, ce poate face ea ca să
protejeze pasagerul, iar, automat, era
implicat drumul și reacțiile normale ale
omului în acest context. Astfel, am descoperit importanța conducerii preventive”, a precizat Sorin Bușe.
Ministrul Transporturilor are în plan
reducerea la jumătate a numărul de
decese din traficul rutier până în 2020,
față de evaluările înregistrate în 2010,
prin aplicarea Strategiei Naționale de
Siguranță Rutieră 2016 - 2020. La acest document se lucrează din 2011,
dar abia în acest an a fost finalizat şi
aprobat. Strategia are mai multe direcții de acțiune, printre care cercetarea, siguranța vehiculelor, transportul
și mobilitatea, siguranța infrastructurii
rutiere.

Costuri sociale
actualizate

Pe cercetare, Ministerul Transporturilor are în vedere „actualizarea costurilor sociale ale accidentelor rutiere,
stabilirea viziunilor și a obiectivelor detaliate de siguranță rutieră, colectarea,
analiza și diseminarea datelor statistice,
implementarea unui sistem de monitorizare și evaluare a siguranței rutiere,
îmbunătățirea cercetării, dezvoltării și
transferului de cunoștințe”.
La capitolul formare în domeniul
siguranței rutiere, Ministerul Transporturilor vizează lansarea, împreună cu
Ministerul Educației, a unor programe
universitare și post-universitare și de
formare pentru auditori de siguranță
rutieră, managementul traficului rutier,
mobilitate urbană, reconstituirea accidentelor și psihologia transporturilor.
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Sorin
Bușe

Evaluări psihologice
şi medicale
mai bune

Totodată, împreună cu Ministerul
Sănătății și cu organizații profesionale
ale psihologilor, MT are în vedere îmbunătățirea evaluării medicale și psihologice a candidaților pentru obținerea permisului de conducere. Acestea
sunt „evidențe medicale integrate și
accesibile pentru organismele interesate, stabilirea profilului psihologic al
candidatului în vederea pregătirii lui
și programe de conducere preventivă,
de consiliere”. Pe de altă parte, se urmărește reducerea perioadelor de
efectuare a verificărilor medicale a
conducătorilor auto în vârstă și obligativitatea absolvirii învățământului
minim obligatoriu de 11 clase (10 clase
fără clasa zero).
În ceea ce privește siguranța autovehiculelor, aceasta se referă la
introducerea inspecțiilor tehnice de
siguranță pentru repunerea în circulație a celor implicate în accidente rutiere. De asemenea, strategia prevede
efectuarea de cercetări pe vehicule
implicate în accidente, privitoare la
comportamentul subansamblurilor și
sistemelor în caz de accident și la
modul de restabilire a parametrilor lor.

Curse regulate
şi transport combinat

Pe transport și mobilitate, se are în
vedere creșterea siguranței transportului rutier de mărfuri și de persoane prin
curse regulate și promovarea transportului combinat. Tot la acest capitol, este
vorba despre revizuirea reglementărilor
de dezvoltare urbană: autostrăzi și centuri ocolitoare, limitarea extinderii intravilanului, restricționarea construirii adiacente arterelor de tranzit și ocolitoare.
Siguranța infrastructurii rutiere prevede îmbunătățirea managementului în
acest domeniu, respectiv tratarea punctelor negre și actualizarea standardelor
de construcție a drumurilor. La siguranța
drumurilor publice, se are în vedere controlul și sancționarea administratorilor/executanților, pentru neasigurarea viabilității drumului în condiții de siguranță,
și inspecții de siguranță rutieră periodică
și la accidentele grave. Se are în vedere
realizarea de amenajări speciale destinate participanților la trafic vulnerabili:
elaborarea de standarde privind pistele
pentru bicicliști, introducerea de cerințe
de proiectare privind separarea traficului
motorizat de cel nemotorizat.
Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro
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Vizibilitate
excelentă la
orice înălţime

ȘTIRI

DEFICIT ÎN CREȘTERE

Deficitul comercial a
crescut cu peste 28%, în
primele 8 luni ale acestui an,
în ciuda avansului cu 4% al
exporturilor. Cauza:
volumul importurilor s-a
mărit cu 6,8%. „Valoarea
totală a comerțului
internațional al României a
fost de 81,019 miliarde euro,
în creștere cu 5,5% față
de primele 8 luni ale
anului 2015, exportul

STILL MATERIAL
HANDLING
ROMANIA

STILL MOTOSTIVUITOARE SRL
a anunțat recent schimbarea
denumirii în STILL Material
Handling Romania SRL. „Noul
nume reflectă perfect varietatea
de soluții personalizate de
intralogistică pe care compania le
oferă încă din 1920, în toată
lumea, și din anul 2008, în
România, prin organizația sa
directă”, se arată în anunțul pe
care compania l-a dat publicității.
Ca toate marile companii
industriale, care trec printr-o a
patra revoluţie industrială, STILL
se aliniaza noii revoluții industriale
4.0, care se referă, în principal, la
digitalizarea unor activităţi
importante, în cadrul propriului
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înregistrând o creștere la
37,436 miliarde euro (+4,0%),
iar importul o creștere la
43,583 miliarde euro (+6,8%).
În aceste condiții, deficitul
balanței comerciale a
României a crescut cu
28,2%, de la nivelul de
-4,795 miliarde euro (la 31
august 2015), la -6,146
miliarde euro (la 31 august
2016)”, informează
Ministerul Economiei.
nivel vertical al valorii, dar și în
relaţia cu partenerii, la nivel
orizontal, din procesul de
aprovizionare.
„Noul nume, STILL Material
Handling Romania SRL, reflectă
întreaga varietate de produse și
servicii din portofoliul STILL, în
care investim continuu: inovație,
entuziasm, resurse”, se mai
precizează în comunicatul citat.

WIM BOSMAN ROMÂNIA
DEVINE MAINFREIGHT
ROMÂNIA

Grupul Wim Bosman, furnizor
global de servicii logistice 3PL+,
anunță oficial că și-a schimbat
denumirea în Mainfreight,
începând cu luna decembrie.
Wim Bosman, fondatorul Grupului
Wim Bosman, și-a cumpărat
primul camion în 1963. În 53 de

ani, organizația a devenit un
important furnizor de servicii
logistice în Europa, cu o echipă
de peste 2.000 de membri.
În aprilie 2011, Grupul Wim
Bosman a fost achiziționat de
către Mainfreight și, drept urmare,
organizația a căpătat un rol pe
plan global, fiind susținută de o
rețea puternică, oferind soluții
integrate de depozitare, transport
și distribuție specifice clientului. În
ultimii cinci ani, au fost deschise
noi filiale în Bergen op Zoom
(Olanda), Cluj-Napoca (România),
Frankfurt și Gelsenkirchen
(Germania), Londra (Marea
Britanie) și Poznań/ Luboń
(Polonia).
Mainfreight este clădită pe o
viziune pentru 100 de ani și pe
atitudinea potrivit căreia „orice
este posibil”.
Pentru primele 9 luni ale anului
2016, Mainfreight România
anunță o cifră de afaceri de 52
milioane RON, în creștere cu 13%
față de perioada similară a anului
2015, precum și dublarea
profitului obținut în același
interval.

EKOL ŞI VIIA,
PREMIAȚI

Ekol și VIIA au fost pemiați, la
categoria „Operator Multimodal”,
în 7 decembrie, pe parcursul celei
de-a 6-a ediții a „Nuit du Shortsea
Shipping et de l’intermodalité
Gala” (Gala Transportului
Intermodal pe distanțe scurte).
Cu 3 luni în urmă, Ekol și VIIA au
anunțat lansarea unui nou
serviciu, bazat pe o conexiune
feroviară între portul Sète și
Noisy-le-Sec, în zona Parisului, o
dată pe săptămână. Trenul pleacă
de la Sète miercuri dimineaţă și
ajunge la Paris, joi, la ora 7 am.
Drumul de întoarcere începe
miercuri, cu plecarea trenului de
la Paris, la ora 8 pm, și sosirea în
Sète joi, la ora 12 am.
Capacitatea și frecvența
serviciului feroviar va continua să
crească în 2017, o dată ce Ekol
va adăuga un al doilea vas la
conexiunea maritimă Izmir – Sète.
„Legătura dintre Sète și Paris este
esenţială pentru noi, pentru că,
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BUCUREȘTIUL,
PE LOC DE FRUNTE
LA IT&TECH
Mihai
Păduroiu

Bucureștiul se află în rândul
marilor orașe europene, din punct
de vedere al competitivității
tehnologice, ocupând locul 8 în
clasamentul celor mai atractive
centre IT din Europa și pe locul 4
în rândul orașelor cu cea mai
mare creștere a numărului de
angajați din domeniu, conform
celui mai recent raport CBRE,
privind dezvoltarea industriei IT.
„Cererile de spații de birouri ale
companiilor din outsourcing și IT
sunt un adevărat motor pentru
dezvoltarea pieței imobiliare.
Practic, jumătate din toate
tranzacțiile efectuate în România
au fost pentru aceste companii.
Ne bucurăm să vedem că
Bucureștiul și România, în
general, își consolidează o
reputație stabilă și performantă în
Europa, în sectorul tehnologic și
în IT, și ne așteptăm, în
continuare, la o dinamică
efervescentă a altor sectoare ale
economiei”, apreciază Mihai
Păduroiu, expert CBRE.

UN SFERT DE MILION
DE ANGAJAȚI
ÎN 10 LUNI

În primele 10 luni ale anului, au
fost angajate aproximativ 250.000
de persoane, prin intermediul
Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă

(ANOFM). „Ca urmare a
implementării Programului
Național de Ocupare a Forței de
Muncă, de la începutul anului și
până la 31 octombrie 2016, au
fost încadrate 248.297 de
persoane, ceea ce reprezintă
68,97% din ceea ce s-a
programat pentru anul în curs. Din
totalul persoanelor ocupate în
perioada ianuarie - octombrie,
48.476 sunt tineri cu vârsta sub
25 de ani, 59.215 se încadrează
în grupa 25-35 de ani, 63.599 au
între 35 și 45 de ani, iar 77.007 au
peste 45 de ani. Similar lunilor
precedente, cele mai multe
persoane încadrate sunt de sex
masculin, 142.451”, informează
ANOFM. Cei mai mulți angajați 140.901 persoane - provin din
mediul urban, iar 107.396 din
rural. Nivelul de pregătire al
persoanelor pentru care a fost
identificat un loc de muncă arată
că cele mai multe au studii liceale
(77.734), profesionale (64.340),
gimnaziale (53.001), 29.377 fiind
cu studii universitare. Suceava
continuă să ocupe primul loc în
clasamentul județelor cu cele mai
multe persoane angajate
(19.386), urmat de Timiș (18.303),
București (16.905), Hunedoara
(12.703) și Neamț (11.357).
Potrivit reprezentanților ANOFM,
în primele zece luni ale anului
2016 au fost incluse în măsuri
active 629.724 de persoane.

BANI PENTRU
ȘOMERI ȘI
ANGAJATORI

Șomerii beneficiază, începând din
luna decembrie, de stimulente
financiare acordate de Guvern,
prin modificările aduse, recent,
Legii nr. 76/2002, una dintre
acestea fiind prima de activare, de
500 de lei, neimpozabilă, pentru
cei care se angajează cu normă
întreagă, pentru o perioadă de cel
puțin 3 luni. Totodată, angajatorii
care încadrează în muncă, pe
durată nedeterminată, absolvenți
ai instituțiilor de învățământ
(indiferent de nivel) primesc lunar,
pe o perioadă de 12 luni, pentru
fiecare persoană încadrată, o
sumă în cuantum de 900 lei. În
cazul persoanelor cu dizabilități,
subvenția se acordă timp de 18
luni. De asemenea, angajatorii
care încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, șomeri în
vârstă de peste 45 de ani,
persoane cu dizabilități, șomeri de

lungă durată, tineri NEET sau
șomeri care sunt părinți unici
susținători ai familiilor
monoparentale, primesc lunar, pe
o perioadă de 12 luni, pentru
fiecare persoană angajată din
aceste categorii, o sumă în
cuantum de 900 lei, cu obligația
menținerii raporturilor de muncă
sau de serviciu cel puțin 18 luni.
Angajatorii care încadrează în
muncă șomeri ce îndeplinesc, în
termen de 5 ani de la data
angajării, conform legii, condițiile
pentru a solicita pensia anticipată
parțială sau pensia pentru limită
de vârstă, dacă nu îndeplinesc
condițiile de a solicita pensia
anticipată parțială, beneficiază
lunar, pe perioada angajării, până
la data îndeplinirii condițiilor
respective, de o sumă în cuantum
de 900 lei.

ȘTIRI

datorită acesteia, putem conecta
mai bine Turcia sau Iran cu
Europa și Maghreb cu Paris.
Suntem foarte fericiţi şi mândri
pentru primirea acestui premiu”, a
declarat Alaa Jennane, Director
Engineering Business
Development, Ekol.
Creată, în 2012, de către SNCF
Logistics, divizia de transport și
logistică SNCF, VIIA oferă o
modalitate unică de transport de
bunuri și a reinventat transportul
European feroviar de marfă.

„SCALE UP”
PENTRU IMM-URI

Guvernul a aprobat, în ședința de
din 8 decembrie, instituirea
schemei de ajutor de stat „Scale
UP”, în valoare totală maximă de
900 milioane lei (200 milioane
euro), pentru perioada 2017-2020,
în scopul stimulării investiţiilor
întreprinderilor mici și mijlocii
(IMM). Finanţarea se va asigura
din bugetul, aprobat anual, al
Ministerului Economiei, iar nivelul
maxim al ajutorului de stat acordat
unui beneficiar nu va putea depăşi
5 milioane de lei. Astfel, numărul
estimat al întreprinderilor care
urmează să beneficieze de ajutor
de stat, în baza schemei, este de
200 beneficiari. Finanțarea va fi
oferită sub formă de: credite de
angajament pentru emiterea de
acorduri pentru finanţare, pentru
perioada 2017-2020, în valoare
de 900 milioane lei; credite
bugetare pentru plata ajutorului de
stat, pentru perioada 2017-2023,
în valoare de 900 milioane lei. Din
bugetul maxim de 900 de milioane
de lei, suma de 270 milioane lei
(60 milioane euro) va fi alocată în
mod egal și distinct celor trei zone
pilot, pentru dezvoltarea unor
programe integrate din fonduri
europene și bugetul național, în
vederea îmbunătățirii situației
socio-economice a locuitorilor:
Valea Jiului, Roșia Montană –
Munții Apuseni și comunitățile
marginalizate din Moldova. Zonele
pilot de intervenție sunt cuprinse
într-un memorandum aprobat de
Guvern în 28 septembrie.
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Cum achiziționăm?

Sau, mai bine zis, cum investim? Echipamentele nu reprezintă un
cost, ci o investiție! Aceasta este concluzia pe care au scos-o în
evidență specialiștii în logistică și reprezentanții furnizorilor de
echipamente care au participat la masa rotundă organizată de
către revista Ziua Cargo, la sfârșitul lunii noiembrie.

E

venimentul, care a reunit reprezentanții juriului „Echipamentul Anului în România”,
s-a axat asupra elementelor care pot
face diferența în evaluarea utilajelor
utilizate în depozit, modul în care trebuie tratată achiziția fiind, de asemenea, abordat.
Chiar dacă, deocamdată, timid,
noțiunea TCO (total cost of ownership)
începe să se audă pe piață. Companiile mari încep să o ia în calcul, în
ciuda PREȚULUI, care este, încă, trecut cu litere mari. Cei care au decis
să analizeze, însă, cu atenție, acest
TCO, care au experiență, care au trecut prin situații generatoare de costuri
care nu fuseseră luate în calcul, și-au
schimbat paradigma.

Atenție la criteriile
luate în calcul!

Dar, chiar și în cazul celor care
acceptă să vorbească despre TCO,
foarte puțini sunt cei care iau în calcul,
la adevărata valoare, costul cu operatorii. Costul de capital, considerat
decisiv în majoritatea cazurilor, nu are,
însă, impactul cel mai important în
costurile finale. Concret, atunci când
se ia în calcul investiția în echipamente, cele mai relevante elemente care
trebuie luate în considerare sunt: costul de capital (amortizarea sau rata
de chirie), autorizarea, întreținerea și
repararea, carburantul, costul cu operatorii, costul de ne-funcționare, casarea/vânzarea. „Este foarte interesant

Achiziția este doar un pas din
întregul traseu partenerial cu un
furnizor. Viziunea pe termen mediu
și lung, partea de after-sales și
inovație au, în final, un rol mult mai
important decât pare, în prima fază.

că, în cele mai multe cazuri, nu sunt
luate în considerare aproape deloc
costurile legate de nefuncționarea
echipamentului, sau de pagubele colaterale cauzate de echipamentele de
stivuit (deteriorare marfă, rafturi, uși,
pereți etc.). Potrivit statisticilor consemnate la nivel european, cele mai
mari sunt costurile cu operatorii, urmate de suma costurilor de întreținere și
reparații, abia apoi urmând costul de
capital. Aceleași statistici indică un raport extrem de ridicat, de 1:10, între
costurile de reparație ale echipamentului și pagubele colaterale. Adică pentru fiecare leu cheltuit cu repararea
unui stivuitor care a provocat un accident, se mai cheltuie 10 lei pentru
reparația ușilor, pereților, rafturilor sau
a mărfii deteriorate în accident”, a
arătat Daniel Preda, director general
Toyota Material Handling Romania.

Serviciile pe primul
loc. Prețul pe 2.
Inovația pe 3

„Nu prețul este pe primul loc, ci
furnizorul. Echipamente noi livrează
toți producătorii. Toate funcționează
impecabil câțiva ani, perioadă în care

schimbi consumabilele, ai grijă să nu
le avariezi și totul este în regulă. Atunci
când încep să apară, însă, probleme,
furnizorul devine vital. Este extrem de
important, dacă rezolvă totul foarte repede, dacă deține stocul necesar de
piese și dacă manifestă dorința de a
rezolva problema. Este momentul în
care realizezi că preferi să plătești mai
mult, pentru a primi servicii de calitate”,
este de părere, de asemenea Paul
Niță, Logistic Director KLG Europe
Romania. În opinia sa, abia pe locul
doi se așază prețul echipamentelor și
costurile de operare. Pe locul 3 este
plasată inovația. „Siguranța oamenilor
și a mărfurilor este foarte importantă
pentru orice operator, iar elementele
inovative sunt decisive în acest sens.
De exemplu, în cadrul testărilor făcute
cu ocazia primei ediții a concursului
Echipamentul Anului în România, operatorii din depozit au apreciat opțiunea
de frânare automată atunci când sesiza virajul, de care beneficia una
dintre transpaletele electrice testate”,
a precizat Paul Niță.
Directorul general STILL Material
Handling Romania, Cristian Dolinski,
a opinat, în același context, că percepția clienților vizavi de elementele ce
determină decizia finală de achiziție
s-a schimbat, în 2016, față de anii trecuți. „Dacă în anii trecuți prețul era definitoriu în luarea acestei decizii, acum
întregul pachet, format din partea de
comunicare, încrederea în brand, calitatea produselor și serviciilor, are o
pondere definitorie”, a continuat el.
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Operatorii reprezintă cel mai relevant
element de cost de care trebuie să
se țină cont, inclusiv la achiziția de
echipamente. Din păcate, de cele
mai multe ori, acest aspect este
ignorat sau marginalizat.

Consultanța e
punctul de plecare

Foarte importantă este deschiderea pe care clientul o manifestă în fața
furnizorului de echipamente. Cea mai
bună soluție are la bază o bună comunicare.
„Este constructiv ca utilizatorul să
invite furnizorul de echipamente în depozitul său, pentru a putea discuta asupra particularităților activității desfășurate. Astfel, pot fi făcute recomandări, în
mod corect. Sunt clienți care susțin că
știu exact de ce au nevoie și nu ascultă opinia furnizorilor. Este păcat, pentru
că, uneori, există opțiuni în care merită
să se investească. Este foarte important să comunici în mod corect. Cea mai
mare greșeală este să îți închipui că a
potențialul client a înțeles și să îl lași să
se întrebe dacă a înțeles ce vrei tu să
spui”, a afirmat George Bădescu, manager Vectra Eurolift Service.

„Din păcate, sunt foarte rare cazurile când clienții cer consultanță. De
obicei, ni se spune că au o anumită sumă și că au nevoie de un anumit tip de
echipament”, a observat, la rândul său,
Marius Theodorescu, Director Vânzări
Rădăcini Equipment.
„Bineînțeles, consultanța este definitorie și are consecințe în activitatea
directă a clientului. Dacă a fost potrivit
consiliat sau nu la momentul achiziției,
se poate vedea ulterior, în parametrii de
funcționare a produselor, în eficiența și
productivitatea activității clientului. De
aceea, specializarea în domeniu, învățarea continuă, orientarea către client
sunt aspecte deosebit de importante
ale consilierii”, a subliniat directorul general STILL Material Handling Romania.
Pentru o investiție făcută ca la
carte, este extrem de importantă stabilirea celei mai bune specificații a
tipului de echipament necesar în deÎn momentul în care operatorul are
la dispoziție un echipament mai
bun, mai sigur, cu mai mult confort
în operare, va fi mai mulțumit și mai
productiv. Va putea să manipuleze
mai mulți paleți, într-o anumită
perioadă de timp.

Oamenii au devenit, în ultima
vreme, nu importanți, ci vitali, mai
ales în contextul în care foarte
mulți dintre lucrătorii din depozit
pleacă în străinătate.

pozit. Și în acest caz, consultanța se
află în prim plan. „Subliniez importanța
alegerii corecte a opțiunilor, care înseamnă plusuri de eficiență și siguranță în operare. Altfel spus, folosirea
cea mai corectă a celui mai scump
element de cost: OPERATORUL. Nu
de puține ori, atunci când vorbim despre proiecte mai mari, alegerea unor
echipamente performante și configurarea lor corectă pot conduce la un
necesar mai mic de echipamente,
ceea ce înseamnă și mai puțin service,
și mai puțini operatori!”, a subliniat
Daniel Preda.
În concluzie, lucrați ca o ECHIPĂ!
Atunci când comunică în mod corect,
când știu să asculte, beneficiarii pot
construi, împreună cu furnizorii de echipamente, acea soluție care poate face
diferența... acea soluție PROFESIONISTĂ, unde totul se află sub control.
Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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BT Reflex

Vizibilitate excelentă
la orice înălțime

Toyota Material Handling lansează pe piaţă trei serii noi de
stivuitoare electrice cu catarg retractabil: BT Reflex R, E și O,
care excelează în productivitate și vizibilitate, datorită noului
model de catarg cu înălţimi de ridicare de până la 13 metri.

M

odelele din gama BT Reflex
seria R sunt proiectate pentru performanță la înălțime,
cele din seria E au cabina înclinabilă,
pentru o mai mare precizie și confort
superior (caracteristică unică în domeniu), iar cele din seria O oferă flexibilitate în mişcarea mărfurilor, atât la
interior cât şi la exterior. Aceste trei game, cu capacități nominale de la 1,4
până la 2,5 tone, au, de asemenea,
un compartiment adaptat pentru operator, pentru a oferi o experiență unică
și intuitivă la operare, dar şi o vizibilitate excelentă.

Înălțimi de ridicare
mai mari ca oricând

Noua gamă BT Reflex impune
standardul de performanță la operarea
pe verticală, prin capacități de ridicare
radical îmbunătățite, precum și înălțimi
de ridicare de 13 metri, cu un nou design inovator al catargului: profile mai
subţiri, cu cilindrul de ridicare poziţionat central, repoziţionarea furtunelor
hidraulice și suportul furcii deschis, cu
deplasare laterală integrată. Toate
acestea contribuie la o imagine clară
asupra sarcinii, la creșterea siguranței
și a productivității. Controlul îmbunătățit asupra mişcării catargului oferă,
de asemenea, o stabilitate excelentă
pentru sarcinile ridicate la înălţimi mari.
Toyota introduce, de asemenea, un
acoperiș transparent, proiectat în combinație cu noul catarg, pentru a oferi
operatorului vizibilitate excelentă asupra sarcinii. Noul model de catarg atinge un nou nivel de calitate, are mai
puține componente, care sunt mai
bine protejate, mărind, astfel, gradul
de fiabilitate și întreţinere.

Operare lină

Caracteristicile unice ale electrostivuitoarelor Toyota cu catarg retractabil
sunt cabina înclinabilă şi sistemul Transitional Lift Control (TLC). Aceste dotări
standard adăugă valoare în operare şi
au fost îmbunătăţite. Mişcarea de încli-
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nare este acum mai lină, aducând un
plus de confort la operarea la înălţime
şi îmbunătăţind vizibilitatea pentru operatori. Astfel, manipularea sarcinilor este
mai ergonomică, mai productivă şi mai
sigură. TLC asigură viteze maxime în
manipularea mărfii, datorită mişcărilor
de ridicare şi coborâre fără şocuri. Toate
acestea oferă operatorilor mai mult
control asupra sarcinii şi o îmbunătăţire
a performanţelor.

Confort optim
pentru operator

Aceste echipamente au fost proiectate pentru operatori. Sistemele de
control, virarea, scaunul şi podeaua
sunt complet ajustabile pentru a se
potrivi preferinţelor fiecărui utilizator.
Funcţia de virare a fost îmbunătăţită
cu profiluri diferite de operare, pentru
a optimiza experienţa operatorului.
Roata de direcţie este întotdeauna în
poziţie dreaptă după oprirea echipamentului, pentru a asigura o pornire
de pe loc rapidă şi în siguranţă. Sistemul Optimised Truck Performance
(OTP) este standard pentru întreaga
gamă şi oferă control asupra mişcărilor
de ridicare şi virare, pentru creşterea
siguranţei şi productivităţii. Noile
modele BT Reflex pot fi dotate cu un

sistem de orientare în poziţionarea
furcilor cu ajutorul unui laser, reducând, astfel, posibilitatea deteriorării
bunurilor sau a infrastructurii.

Baterii Litiu-Ion
și sistemul I_Site

„Noile noastre stivuitoare cu catarg
retractabil pot fi optimizate pentru
cerinţe specifice aplicaţiei”, a declarat
Martin Mimer, Product Management
Warehouse Trucks la Toyota Material
Handling Europe. „De exemplu, pentru
aplicaţii intensive, noi oferim baterii
Litiu-Ion, pentru creşterea eficienţei în
consumul de energie, dar şi pentru
facilitarea operării. Pentru depozitele
frigorifice, echipamentele BT Reflex
pot fi dotate cu cabină complet închisă,
care asigură nivele maxime de confort
şi productivitate în aceste condiţii dure
de operare. Toate echipamentele pot
fi conectate cu ajutorul tehnologiei
I_Site oferite de Toyota, având, astfel,
echipamente inteligente, care permit
utilizatorilor să monitorizeze atât performanţele stivuitoarelor, cât şi ale
operatorilor, îmbunătăţind siguranţa şi
reducând costurile de operare.”
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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O carieră
electrică
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Povestea STILL
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(III)

În episodul anterior, făceam cunoștință cu primul stivuitor electric
STILL, EGS 1000, care a marcat începutul unei adevărate
profesiuni de credință a producătorului german. Propulsia electromagnetică a fost întotdeauna populară în Germania, iar, acum, mai
mult ca oricând, la nivel global, devine din ce în ce mai apreciată
și mai solicitată de către operatori.

C

u EDS 1000, cel de-al doilea
stivuitor electric, și cu modelele următoare, STILL abordează o filosofie diferită față de cea aplicată
până la momentul respectiv. În concentrarea sa asupra vehiculelor electrice,
compania se focalizează pe produse
cu profil universal, prin combinarea diferitelor funcțiuni pe o platformă simplă,
în locul dezvoltării unui model independent pentru fiecare aplicație.
Poziția STILL ca lider de piață pentru stivuitoarele electrice în Germania
și Europa, de la sfârșitul anilor ‘60,
arată faptul că această strategie a fost
una de succes.

Cu sistemul de schimbare a bateriei pe laterală, utilizat pentru prima
dată în anii ‘60, pe echipamentele
STILL R 9 cu contragreutate, compania a stabilit un standard pentru această industrie care este valabil și astăzi.
În 1977, STILL își concentrează
toate inovațiile realizate până la mo-

mentul respectiv în dezvoltarea unei
noi serii de echipamente electrice cu
contragreutate, R 50. Această serie
ajunge să joace rolul unui Volkswagen
Golf pentru industria de profil, fiind
cea mai bine vândută gamă de stivuitoare cu trei roți din clasa sa, la nivel
mondial.

Inovația,
cheia succesului

Acest succes pe termen lung se
bazează pe o consistentă strategie
privind inovația, pe care STILL o are
în vedere în permanență și care urmărește schimbările în cerințele clienților.
De exemplu, de la începutul anilor ‘60,
clienții pot alege dintre mai multe tipuri
de anvelope, în plus față de cele solide, din cauciuc, care reprezentau
standardul la vremea respectivă.
Tot atunci, STILL lansează modelul
EGS 2000, primul stivuitor cu funcție
de ridicare laterală. Dezvoltarea economică în Europa și în Republica Federală Germană generează o cerere
crescută de echipamente confortabile
și flexibile. În consecință, vehiculele
care poartă desemnarea de serie „R”,
care este în folosință și în ziua de
astăzi, sunt echipate, pas cu pas, cu
elemente noi, cum ar fi sistemul de
control al accelerației în 5 trepte, axa
pivotantă, ajustarea coloanei de direcție pe trei niveluri sau axa față liftantă.
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Ergonomia capătă
importanță vitală

În 2011, se întâmplă același lucru:
STILL își canalizează din nou experiența în sisteme de propulsie electrice și
în diferite aplicații, care își are rădăcinile în anii ‘50, pentru dezvoltarea noului
RX 50. Elementele de design sunt împrumutate de la RXX, iar îmbunătățirile
ergonomice subliniază importanța în
creștere acordată spațiilor de lucru, care
contribuie la starea de bine a operatorului. Acest lucru arată cum schimbările
majore în societate, cum ar fi modificările demografice, sunt implementate
la nivelul produselor STILL.
Elemente precum un spațiu pentru
picioare mărit, sistem de protecție la
nivelul capului care oferă o vizibilitate
optimă și trecerea fără probleme prin
uși și porți cu o înălțime de numai 2
metri, combină funcționalitatea și con-

fortul, care conduc la o mai mare eficiență în operarea vehiculului. Iar
faptul că STILL RX 50 a câștigat multrâvnitul premiu IF confirmă și onorează eforturile constructorului german.

Din nou,
despre service

Numărul în creștere de funcțiuni
oferite de către echipamente este însoțit de o creștere a cerințelor în ceea
ce privește operațiunile de service.
Din acest motiv, STILL începe, la jumătatea anilor ‘60, să organizeze sesiuni regulate de training pentru tehnicienii de service. Aceste traininguri nu
numai că sunt de natură să consolideze spiritul de echipă, ci și oferă de-

partamentelor de dezvoltare și de vânzări elemente de înaltă importanță în
ceea ce privește partea aplicativă a
echipamentelor.
Sistemul electronic de diagnosticare lansat la începutul anilor ‘70, similar cu dezvoltările din industria auto,
reprezintă punctul de plecare pentru
instrumentele de control pentru flote
complete, disponibile astăzi. Cu soluții
de rețea, precum STILL Fleetmanager
sau instrumentul on-line STILL
ProActive, compania oferă clienților
tot ceea ce este necesar pentru administrarea fluxului lor de material și
informații. Aceste instrumente își au
originea în sistemul de diagnosticare
lansat acum mai mult de 40 de ani.
(Va urma)
Traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Lidl la Lugoj
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Pentru primul său centru logistic din Vestul țării, Lidl a ales
Lugojul. Respectând cele mai moderne standarde, centrul logistic
reprezintă o investiție de peste 20 de milioane de euro.

D

otările și design-ul acestui depozit sunt impresionante,
însă, înainte de a le prezenta,
merită să cugetăm puțin la câteva realități autohtone.
O dată cu această investiție, Lugojul intră pe harta orașelor semnificative pentru logistica românească.
Cum a fost posibil acest lucru? De ce
Lidl ar alege un oraș ca Lugoj, și nu
Arad sau Timișoara, de exemplu?
Răspunsul este banal și demonstrează, încă o dată, miza infrastructurii.
„Construirea centrului logistic din
Lugoj a venit ca o evoluție firească,
datorată ritmului rapid de dezvoltare
a rețelei Lidl. Un factor important în
alegerea terenului a fost proximitatea
față de autostrăzile A1 și A6, lucru
care ne permite optimizarea traseelor
autovehiculelor de transport și, implicit,
ne ajută să reducem impactul asupra
mediului,” a declarat Claudiu Riza,
Director de Expansiune în cadrul Lidl
România.
Sigur, în afara autostrăzii, putem
puncta și alte elemente care au contribuit la decizia Lidl. Printre acestea,
putem aminti lipsa unor investiții majore în Lugoj, până în prezent, ceea
ce asigură o mai mică presiune asupra

pieței muncii, apropierea depozitului
față de oraș și faptul că autoritățile locale asigură extinderea transportului
public de călători până la centrul logistic.
România se dezvoltă și asemenea
investiții creează multă încredere
pentru viitor.
De altfel, Christina Lang, Director
Sediu Regional Lugoj, Lidl România,
face parte dintre românii care au muncit mulți ani în Germania, iar, o dată
cu realizarea acestei investiții, a decis
să revină în România – asta spune
ceva!

Ultimele standarde

Primul lucru care te frapează la
noul centru logistic este dimensiunea.
Depozitul are o capacitate de 22.500
paleți, adică marfa transportată de
aproximativ 680 de camioane.
Zilnic, există intrări de marfă de
2.000 de paleți în acest depozit, care
este al patrulea deținut de Lidl în Ro-

mânia și va asigura distribuția produselor în aproximativ 45 de magazine
din zona de Sud-Vest a țării.
Realizat în colaborare cu firma românească Bog’Art, proiectul are o suprafață construită de peste 45.000 mp
și o arie a terenului de 160.000 mp.
Este cel mai modern depozit Lidl,
din punctul de vedere al tehnologiilor
folosite în construcție, dar și al instrumentelor de operare oferite angajaților.
Nu au fost uitați nici șoferii camioanelor care încarcă sau descarcă
marfă la acest depozit. Astfel, investiția
include sală de așteptare, în zona de
expediție a mărfii, dotată cu automate
de cafea și sandwich-uri și, de asemenea, există băi și dușuri.
Pentru construcția centrului logistic, au fost folosite soluții și tehnologii
moderne, care asigură standarde înalte de eficiență energetică. Pe lângă
betonul concasat, provenit din demolări, în realizarea depozitului s-au folosit atât materiale reciclate, cât și
materiale reciclabile. În plus față de

Christina Lang, Director Sediu Regional Lugoj,
Lidl România:

„Depozitul este construit după cel mai nou standard Lidl. Am ales Lugoj,
pentru amplasarea centrului logistic, pentru că ne dorim o expansiune pe
partea de Vest – avem 46 de magazine și vrem să continuăm dezvoltarea.
Suntem legați de autostradă și, astfel, putem ajunge mai rapid la magazinele
noastre.”
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Claudiu Riza, Director
de Expansiune în
cadrul Lidl România:

procesul de construcție orientat spre
sustenabilitate, clădirea în sine se
remarcă prin consumul scăzut de
energie necesară funcționării, emisii
și amprentă de CO2 reduse și, implicit,
printr-un impact mult diminuat asupra
mediului înconjurător.
„Ne-am dorit să facem parte din
acest proiect, pentru că a fost o provocare în ceea ce privește soluțiile de
construcție, termenul de execuție și
tehnologiile noi. Pe lângă materialele
folosite în timpul construcției depozitului, am implementat proceduri de
protecție a mediului, reducând cantitatea de deșeuri generate pe șantier
cu 75%. Totodată, sistemul de încăl-

zire a clădirii a fost proiectat astfel încât să diminueze cu 50% consumul de
energie, prin reutilizarea căldurii recuperate de la instalația frigorifică,” a
declarat Sorin Greu, Directorul General al companiei de construcții Bog’Art.

Peste 200 de angajați

Deschiderea centrului logistic din
Lugoj a dus la crearea a peste 200 de
locuri de muncă și atrage noi oportunități pentru dezvoltarea unor servicii
adiacente oferite în zonă. Din dorința
de a le oferi angajaților confortul necesar și un mediu de lucru optim, în
incinta centrului logistic au fost con-

struite o cantină, săli pentru întâlniri,
vestiare, și, nu în ultimul rând, un teren
de fotbal.
„Depozitul va facilita fluxul de
aprovizionare a magazinelor din zona
de Sud-Vest. Aici se vor desfășura
toate procesele care ne permit să asigurăm calitatea produselor și livrarea
lor la timp în magazine. Echipa de aici,
de la Lugoj, este pregătită să ofere cele
mai bune servicii. Suntem gata să
facem față oricăror provocări, datorită
faptului că fiecare angajat a beneficiat
de o perioadă de școlarizare într-unul
dintre celelalte trei centre logistice Lidl,
din Chiajna, Nedelea sau Iernut”, a
declarat Christina Lang, Director Sediu
Regional Lugoj, Lidl România.
Activând centre în 27 de țări din
Europa, cu mai mult de 215.000 de
angajați, Lidl se numără printre primii
10 comercianți de produse alimentare
la nivel mondial. Lidl este unul dintre
cele mai mari lanţuri de magazine din
Europa, cu peste 140 de centre logistice, care asigură aprovizionarea pentru aproximativ 10.000 de magazine.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

decembrie 2016 ............................................................................................................................................
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„În 2015, valoarea exporturilor a
fost de 26 de milioane euro,
majoritatea produselor fiind
articole de bază, mezeluri,
panificație, ulei de floarea soarelui,
bere și băuturi alcoolice.”
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Poți scăpa
de problemele
de personal?
P

Se pare că da... atunci când abordezi lucrurile în mod organizat,
apelezi la specialiști în recrutare și, mai ales, o faci din timp.

racticom este o companie cu
un parc într-o continuă creștere, care acordă, în acest moment, o atenție sporită transportului
intracomunitar. În condițiile în care flota va atinge, la sfârșitul acestui an,

308 unități, dintre care 135 cu licență,
și va ajunge, la sfârșitului anului viitor,
la 420 de vehicule, toate acoperite
prin contracte ferme din partea beneficiarilor, problema șoferilor putea da
peste cap planurile bine conturate ale

firmei. Nu, însă, atunci când lucrurile
sunt abordate în mod corect...
„Avem finanțarea aprobată pentru
vehiculele pe care le vom achiziționa,
iar clienții noștri ne-au transmis solicitări ferme, pentru fiecare lună a anului viitor, urmând ca noi să le furnizăm
calendarul și disponibilitatea privind
vehiculele. Singura necunoscută cu
care ne puteam confrunta ține de angajarea șoferilor necesari. Am înființat,
în acest context, în luna octombrie,
un departament specializat destinat
recrutării. Nu sunt de acord cu abordarea potrivit căreia ne confruntăm cu
o criză de forță de muncă. Trebuie să
găsim, însă, angajații de care avem
nevoie”, a afirmat Ionel Cipere, director
Practicom. Într-o primă fază, este important să îți dai seama că ai nevoie
de specialiști în recrutare. „Această
activitate trebuie abordată în mod
profesionist, cu un specialist care se
ocupă exclusiv de acest lucru. L-am
angajat în octombrie, iar rezultatele
s-au văzut din prima lună. Din noiembrie, niciun camion nu a mai stat pe
dreapta din cauza lipsei de șoferi, iar
acum analizăm posibilitatea de a angaja o a doua persoană pe același
segment. Este extrem de important
să obținem o sincronizare impecabilă,
astfel încât, în momentul în care vom
primi camioanele și vom avea licența,
în maximum 3 zile să plece la lucru”,
a explicat directorul Practicom. Astfel,
în prezent, se lucrează inclusiv cu liste
de așteptare, încheindu-se contracte,
la sfârșitul lunii noiembrie, pentru angajări aferente lunii ianuarie. „Pot spune că, pentru cele 10 camioane noi,
care vor porni la treabă în ianuarie,
avem deja oameni, dar, în februarie,
vor veni alte 20 de vehicule. De aceea,
am început, încă de la sfârșitul lunii
noiembrie, să recrutăm șoferi”, a adăugat el.

Recrutarea... altfel

Practicom a decis ca, pe afișele dedicate recrutării șoferilor,
să nu apară cuvântul ANGAJĂM.
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Pentru recrutare, sunt folosite mai
multe canale, precum site-uri de specialitate, presa scrisă sau afișaj stra-
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Ionel Cipere, director
Practicom

„Pentru a fi cu adevărat eficient, un
top manager nu trebuie să își
petreacă mai mult de 20% din timp
în operațional. Într-o astfel de
funcție, ești analist, iei decizii, faci
planuri de lucru, le implementezi și
monitorizezi indicatorii importanți.”

dal. De asemenea, pentru recomandări, angajații sunt bonusați, acordându-se o primă pentru o persoană recomandată care se angajează și încă
o sumă suplimentară dacă persoana
respectivă încheie un ciclu de 3 luni.

„Încercăm să fim diferiți în abordare și să transmitem în mod corect
mesajul nostru către piață. Astfel, pentru elaborarea anunțurilor stradale, am
făcut un brain storming cu reprezentanții departamentului HR, cu privire la
modul în care trebuie concepute anunțurile. Am analizat afișele existente. În
general, este vorba despre foi albe A4,
pe care sunt publicate anunțuri care
încep cu «Angajăm...». Am decis că
anunțurile noastre trebuie să arate
altfel. De asemenea, am abordat diferit
anunțurile care vizează șoferi pentru
Comunitate sau șoferi de distribuție.”
Ionel Cipere a explicat că afișele pentru
comunitate vizează în principal familia
sau prietenii care se află în țară, în timp
ce, pentru distribuție, afișele sunt adresate în mod direct șoferilor. Astfel, dacă
pentru comunitate afișele reprezintă
mai degrabă o prezentare a condițiilor
de lucru ale șoferilor, cele destinate
șoferilor pentru distribuție sunt mult mai
directe. Niciunul dintre ele nu include,
„Pentru a oferi mai multă
flexibilitate, în cazurile în care tipul
de activitate o permite, încercăm și
variante în care angajații să lucreze
de acasă.”

însă, cuvântul „angajăm”. Pentru acest
final de an, au fost printate 7.000 de
afișe autocolante, care vor ajunge în
100 de localități din 40 de județe, unde
Practicom face distribuție.

…nimic pe fugă

„Ținând cont că vizăm angajarea
de șoferi pentru următoarele luni,
putem aborda în mod corect activitatea de recrutare și putem discuta în
mod degajat cu potențialii angajați.
Nu le cerem răspunsul pe loc. Îi rugăm
să analizeze oferta noastră și să se
consulte cu familia și abia apoi să ne
dea un răspuns. Este o abordare total
diferită, iar lucrul acesta se vede și în
atitudinea potențialilor angajați cu care
stăm de vorbă. Nu ne grăbim, nu suntem disperați, iar oamenii implicați în
procesul de recrutare și discursul utilizat au prestanță.” Ionel Cipere a precizat că, în crearea unui cadru corect
de lucru, sunt luate în calcul inclusiv
informațiile pe care șoferii veniți la
interviu le furnizează, de exemplu, cu
privire la motivele pentru care decid
să părăsească vechiul loc de muncă.
„Am observat că sunt români care
lucrează la firme de afară, care ajung
foarte puțin acasă și pe care familiile
PUBLICITATE
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„Credem în proceduri și în metode
pe care le aplicăm bine. Așa facem
și în cazul recrutării. Nu vom scrie
niciodată pe camioane – Angajăm
șoferi”!

îi presează să schimbe locul de muncă. Programul de 2 luni pe comunitate
urmate de o lună acasă pe care noi
îl oferim este bine primit în rândul familiilor, mai ales ținând cont că drumul
(dus-întors) durează 4 zile, ceea ce le
oferă șoferilor o perioadă neîntreruptă
de 26 de zile. Unii șoferi ne solicită,
chiar, să le dăm de lucru în activitatea
de distribuție în această perioadă de
26 de zile. Bineînțeles, sunt plătiți suplimentar pentru aceasta.” Directorul
Practicom a menționat că există, în
plus, un sistem intern de promovare
denumit, în cadrul firmei, „parcursul
de carieră”. Astfel, sunt manipulanți
cărora li se plătesc școlile de șoferi,
ajung șoferi de distribuție. După 1-2
ani, în cazul în care vor mai mult, fac
curse interne pe vehicule de 7,5 sau
20 t, apoi sunt distribuiți pentru contractele unde se lucrează în echipaj,
pentru a fi formați pentru transportul
internațional, pentru ca, apoi, să ajungă pe comunitate. În acest moment,
8 șoferi dintre cei care fac transport
intracomunitar au urmat acest traseu.

Cazare și transport
cu autocarul pentru
șoferi

Tot în ideea de a crea un cadru
corect în relație cu șoferii, transferul
celor care fac transport intracomunitar

se va realiza cu un autocar nou, pe
care Practicom l-a achiziționat recent,
prevăzut cu toaletă, bucătărie, cabină
de dormit pentru șoferi și televizoare.
Autocarul este utilizat pe ruta București – Mainz, iar șoferii, atât cei de
pe autocar, cât și cei de pe camioane,
beneficiază de o noapte de cazare la
Budapesta (la dus) și la Lugoj (la întoarcere). Din Mainz, transportul către
camioane este asigurat de microbuzele Practicom. „În România, asigurăm transportul șoferilor către casă,
de asemenea, cu microbuzul, sau îl
decontăm”, a mai arătat Ionel Cipere,
precizând că, în prezent, autocarul
face, în fiecare lună, două curse, urmând ca numărul lor să crească, pe
măsură ce flota intracomunitară se va
mări.
Practicom lucrează pe baza unui
sistem care implică 3 șoferi la două
camioane. „Este un mod de lucru mai
scump decât altele, pentru că, la 100
de camioane, ai nevoie de 150 de
șoferi, față de 120, în alte cazuri, dar
este un sistem pe care îl considerăm
potrivit pentru a asigura stabilitatea
echipei”, a explicat Ionel Cipere, subliniind că nivelul salariilor se află, de
fapt, pe locul 5 din punctul de vedere
al importanței în motivare.
În opinia sa, foarte important este
că lucrează pe camioane noi, că beneficiază de o siguranță a locului de

Elemente care trebuie păstrate, în mod constant, în motivarea personalului și,
în special, a echipei de management. În ordinea importanței:
1. Crearea unui cadru în care să aibă satisfacție profesională – instrumente
corecte de lucru (laptop, soft, telefoane etc.), training-uri pe linie managerială,
elemente care favorizează obținerea de rezultate.
2. Recunoașterea valorii profesionale – angajații trebuie încurajați, trebuie să li
se recunoască meritele.
3. Crearea unui microclimat de lucru plăcut – biroul în sine, încăperea,
bucătăria chiar. Un grad bun de confort.
4. Modul de lucru al întregii echipe – pe baza unui mod civilizat și corect de
comunicare.
5. Pachetul salarial – salariul corelat cu creșterea valorică, mașina de serviciu,
abonament de top la o clinică privată.
6. Închegarea echipei - team building.
„Toate acestea la un loc creează un mediu în care omul se simte bine la
serviciu și poate avea satisfacții pe plan profesional și material”, a apreciat
directorul Practicom.
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muncă, că banii sunt primiți la timp,
pe card, fără să existe sume plătite la
negru, precum și faptul că beneficiază
de abonamentele la Medicover, condiții de transfer bune și abia apoi vine
salariul. „Sunt șoferi care au venit la
noi de la companii care le ofereau
salarii mai mari, datorită programului
și a condițiilor de lucru”, a precizat directorul Practicom.

Management...
ca la carte

Dar o firmă nu poate funcționa
bine fără un management de calitate.
Proprietarii Practicom au urmărit un
program de formare a managementului eșalonat pe mai mulți ani, astfel
încât să respecte cultura companiei
și să aibă abilitățile cerute de volumul
de activitate în creștere. „Proiectul de
formare a echipei de management a
fost gândit pe o perioadă de 5 ani, începând cu 2012, când am selectat viitorii manageri, niciunul neavând pregătire în acest sens. Am achiziționat
softul din 2013, chiar dacă volumul
de activitate nu o impunea, și au urmat, până la sfârșitul lui 2015, 3 ani
de traininguri. Au fost abordate 11 module teoretice. Apoi, trainerii au lucrat
cu echipe restrânse, de 2-3 manageri,
pentru a se asigura că au aplicat în
mod corect ceea ce s-a învățat la
cursuri, realizând inclusiv analiza a
ceea ce ar trebui să facă fiecare manager. În 2017, se va lucra individual
cu fiecare dintre top manageri. Echipa
de management a asimilat extrem de
bine informația primită. Pot spune că
rata de promovabilitate este de 100%,
nu avem nici un abandon școlar, ceea
ce ne încântă, pentru că înseamnă că
am făcut bine selecția și am văzut în
mod corect potențialul managerilor.
Știm unde vrem să ajungem și suntem
pregătiți pentru fiecare pas pe care îl
facem”, a subliniat Ionel Cipere.
Practicom va termina anul 2016
cu o flotă de 308 mașini (dintre care
135 cu licențe) și 592 de angajați, în
condițiile unei cifre de afaceri în creștere cu 45% față de 2015, când s-a
ridicat la 39,2 milioane lei. „Anul viitor
vrem să depășim 420 de unități de
transport și să ajungem la 780 de angajați. Pentru cifra de afaceri, previzionăm o majorare de 45%”, a concluzionat directorul Practicom.
Meda BORCESCU
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În România, rentabilitatea medie a capitalului uman (exprimată
prin numărul de unități monetare generate de un angajat pentru
fiecare unitate monetară investită de companie în remunerația sa)
a crescut cu 12,5% față de anul precedent, ajungând la 1,44,
potrivit studiului PwC Saratoga 2016.

E

voluția se datorează, în principal, creșterii profitabilității,
ca urmare a reducerii costurilor totale la nivel de companie. „Rata
cea mai ridicată a rentabilității capitalului uman s-a înregistrat în sectorul
bunurilor de larg consum, ca urmare
a creșterii susținute a consumului”, a
declarat Horațiu Cocheci, Senior Manager, Liderul Echipei de Servicii de
Consultanță în Resurse Umane în
cadrul PwC România.
Studiul indică și o creștere a ratei
de încetare a contractelor de muncă,
care ajunge la 18,7%, față de 14,1%
în ediția de anul precedent, determinată de creșterea volumului de încetări
contractuale inițiate de angajat (demisii), concomitent cu o stabilizare a
încetărilor inițiate de angajator (concedieri colective și concedieri individuale). Aceste fenomene reflectă o
dinamică ridicată a pieței muncii și o
accentuare a competiției pentru atragerea angajaților.

Managerii
vizează provocări

„Unele sectoare s-au confruntat,
istoric, cu o rată extrem de ridicată a
încetărilor contractelor de muncă. Un
exemplu în acest sens este retailul, pe
fondul unui profil al angajatului predispus la schimbarea locului de muncă
pentru diferențe salariale mici. Se observă, de asemenea, că toate categoriile de personal, cu excepția personalului administrativ, au înregistrat
creșteri ale ratei încetării contractelor
de muncă, pentru angajații din structurile de management creșterea fiind
de peste 40% față de anul precedent
(de la 6,6% la 9,5%). Spre deosebire
de segmentul de muncitori, unde decizia de a părăsi organizația este determinată de motive de natură financiară,
angajații din segmentul de management vizează, în general, posturi care
presupun provocări profesionale mai
complexe. Din acest motiv, companiile
vor fi nevoite să dezvolte programe
interne, care să dea managerilor oportunitatea de dezvoltare profesională
și avansare în carieră (de exemplu,

programe de «job rotation» sau de
mobilitate internațională)”, a declarat
Nicoleta Dumitru, Manager, Servicii
de Consultanță în Resurse Umane,
PwC România.

Rata recrutărilor

„Strâns corelată cu rata de încetare a contractelor de muncă este rata
recrutărilor din afara organizației, în
creștere cu 36% față de anul precedent, de la 13,5%, la 18,4%. În același
timp, costul recrutării unui angajat a
crescut de la 229 de euro, la 262 de
euro (o creștere de peste 14%). Ne
confruntăm cu o competiție din ce în
ce mai intensă pentru atragerea angajaților care să susțină creșterea și să
valorifice oportunitățile de pe piață.
Pentru a ieși învingătoare din această
competiție, este nevoie ca organizațiile
să utilizeze metode și instrumente din
ce în ce mai sofisticate, pentru identificarea candidaților potriviți (de exemplu, accesarea comunităților virtuale
de experți sau utilizarea canalelor de
social media) și pentru atragerea
acestora (de exemplu, construirea
unui brand de angajator atrăgător și
adecvat pentru caracteristicile segmentelor de candidați vizate)” a explicat Nicoleta Dumitru.
În ceea ce privește investiția în
programe de training și dezvoltare,
studiul Saratoga 2016 reflectă o creștere a numărului de ore dedicate aces-

tor programe (de la 17 la 20 ore per
angajat per an) concomitent cu o scădere a costurilor asociate, acestea
reducându-se de la 155 euro per angajat per an (valoarea calculată în
studiul din anul precedent) la 120 euro
per angajat per an. „Asistăm, pe de o
parte, la o amortizare a investiției în
programe complexe de tipul «train the
trainers» (formare de traineri interni,
care să disemineze conținut la nivel
de toată organizația) și în platforme de
tip e-learning (care presupun un cost
mare de implementare, însă investiții
ulterioare reduse). Pe de altă parte,
devine din ce în ce mai frecventă utilizarea unor metode inovative de dezvoltare (de exemplu, programe de tipul
«peer learning», în care compania facilitează întâlniri între angajați din diverse departamente, în scop de transfer de informații și de împărtășire de
experiențe profesionale), care nu presupun investiții semnificative din partea organizației” a adăugat Nicoleta
Dumitru.
Studiul PwC Saratoga Romania
2016 prezintă date exhaustive referitoare la indicatori ai capitalului uman,
pe baza datelor colectate de la 66 de
companii participante, din cinci sectoare economice (industria farmaceutică,
producție industrială, retail, bănci și
sectorul bunurilor de larg consum).
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Rentabilitatea
românilor, în creștere
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Lucruri corecte,
corect realizate

Logistica modernă presupune mai mult decât schimbul eficient de
mărfuri și informații. Gestionarea inteligentă se bazează pe
competența experților în logistică, vizând soluții pe termen lung.
În calitate de furnizor de servicii logistice complete, Gebrüder
Weiss acționează conform acestei devize.

S

oluțiile logistice sunt personalizate potrivit cererii fiecărui
client, de la aprovizionare
până la livrare și de la transporturile
individuale până la distribuția în masă.
„Soluțiile logistice bine gândite și personalizate, la care se adaugă o rețea
de transport perfect sincronizată, oferă
un avantaj decisiv. Soluțiile inteligente
de depozitare asigură un nivel optim
al stocurilor și un rulaj rapid al mărfii,
în timp ce externalizarea precisă permite o gestionare mai eficientă”, ne-a
explicat Mirela Brojban, Business Unit
Manager Soluții Logistică, Gebrüder
Weiss România.
Iar, pentru a obține rezultate din ce
în ce mai bune, este foarte importantă
preluarea sugestiilor direct de la sursă.
„Avem inclusiv un program intitulat «Am
o idee!», ce are ca scop îmbunătățirea
proceselor în care colegii noștri sunt
implicați direct sau indirect. Comunicarea cu angajații se efectuează direct,
oricând doresc să transmită o informație către superiorul direct, sau în
cadru organizat, prin întâlniri periodice”,

a precizat Mirela Brojban. Pentru ca
lucrurile să fie foarte clare, există
proceduri de lucru descrise pentru
fiecare proces desfășurat în depozit,
care sunt postate pe pagina noastră
de Intranet, putând fi accesate de
angajații din depozit. De altfel, procedurile de lucru sunt prezentate angajaților, care semnează, ulterior, un
proces verbal de luare la cunoștință.
Suplimentar, în fiecare gestiune în
parte, sunt afișate schițe ale fluxurilor
logistice, astfel încât, în orice moment,
angajații pot vizualiza informațiile.

+20% peste
volumul maxim

Faptul că activitatea Gebrüder
Weiss nu este focusată pe o singură
industrie asigură un avantaj suplimentar în perioada în care se înregistrează
vârfuri de activitate. „Oferim servicii logistice pentru clienți din diferite industrii și putem alterna, astfel, vârfurile de
activitate, sau putem avea clienți cu
activitate constantă pe tot parcursul

anului. Desfășurăm activități logistice
și de transport în 8 locații regionale și
gestionăm un număr de 23 microdepozite, distribuite pe întreg teritoriul
României. Având aceste sinergii, putem asigura vârfurile de activitate. Beneficiem, în plus, de experiență și
avem o comunicare foarte bună cu toți
clienții, fapt care face posibilă o planificare din timp a tuturor resurselor suplimentare necesare”, a mai arătat business unit managerul pentru soluții
logistice.
În același timp, layout-ul depozitului este definit și utilat cu sisteme
de rafturi și echipamente de manipulare, în funcție de tipologia mărfurilor
clienților, fiind gândit să suporte un
plus de 20% peste volumul maxim comunicat de client. „În cazul în care
clienții au cunoștință de o creștere a
volumelor peste volumul maxim
agreat, ne informează cu 1-3 luni înainte. Astfel, excesul de volum se poate
depozita fie în restul depozitelor noastre regionale, fie închiriem, pe termen
scurt, spații suplimentare de depozi-
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tare, în care vom efectua temporar
acest serviciu”, a adăugat reprezentantul Gebrüder Weiss.

Cultura înaltei
performanțe

a putea fi un partener de încredere și
de durată pentru clienți, este important
ca fiecare dintre noi să înțeleagă și
să-și asume legătura dintre obiectivele
individuale și strategia de business a
companiei. Derulăm un proces anual
de management al performanței, în
cadrul căruia fiecare angajat își definește, împreună cu managerul direct,
obiectivele individuale de performanță
și dezvoltare. Acestea sunt conectate
cu strategia de business și sunt cascadate de sus în jos, din punct de
vedere ierarhic”. HR Managerul
Gebrüder Weiss România a precizat
că atingerea obiectivelor de performanță individuale impactează valoarea bonusului anual, oportunitățile de
creșteri salariale și accesarea diferitelor poziții în companie.

Siguranța ca
investiție

În tot acest angrenaj bine pus la
punct, siguranța reprezintă unul dintre
elementele centrale. „Au fost create
premisele desfășurării activității angajaților în condiții de maximă siguranță,
astfel încât cei 4 piloni - resursa umană,
financiară, reglementările legale și imaginea companiei - să nu fie afectați negativ”, a afirmat Virginia Fenciuc, HSEQ
Manager. Periodic, sunt organizate
întâlniri cu reprezentanții angajaților din
cadrul departamentelor operaționale

Pentru Gebrüder Weiss, dezvoltarea unei „Culturi a siguranței” s-a tradus prin:
- eliminarea pericolelor în mod pro-activ, înainte de a se produce un incident
tragic sau costisitor;
- angajarea tuturor lucrătorilor, de la toate nivelurile, în soluționarea
problemelor;
- expunerea informațiilor prețioase, care nu ar fi fost discutate altfel;
- abordarea riscului la sursă;
- măsuri durabile în timp, în sensul evitării producerii de accidente, incidente;
- conștientizarea angajaților și a contractorilor cu privire la siguranța de zi cu zi;
- bună comunicare între conducere și angajați;
- îmbunătățirea procedurilor de operare - condiții, practici de lucru, gestionare
substanțe periculoase etc.;
- posibilitatea transferului soluției către alte locuri de muncă (generalizarea
acțiunilor corective);
- crearea unei adevărate culturi a lucrului în siguranță.

pentru consultare, fiind dezvoltat, în
paralel, unui comportament în siguranță, implementându-se conceptul de
„Cultură a siguranței”, care nu înseamnă doar respectarea unui nou set de
reguli, ci dezvoltarea unui comportament nepericulos.
„Pentru Gebrüder Weiss România,
conceptul de Cultură a siguranței s-a
tradus prin: angajamentul de la toate
nivelurile din organizație, abordarea
ca o investiție și nu ca un cost; integrarea în procesul de îmbunătățire continuă (CIP), instruirea și informarea
personalului, prevenirea și controlul
riscurilor, neînvinuirea mediului de
lucru, dar și sărbătorirea succeselor”,
a mai arătat Virginia Fenciuc, subliniind că, atunci când un astfel de concept este implementat, există câteva
elemente care trebuie să constituie
fundația. Este vorba despre promovarea siguranței ca o primă prioritate,
implicarea tuturor angajaților în conștientizarea siguranței, netolerarea comportamentelor nesigure, precum și
despre solicitarea, ca măsură preventivă, a Raportării Near Miss sau gestionarea accidentelor și incidentelor.
„O valoare a companiei Gebrüder
Weiss este Excelența în Servicii. Definim Excelența ca fiind eficacitate +
eficientă, acest lucru însemnând că
facem lucrurile corecte, corect («doing
the right things right»). Pentru a face
posibil acest lucru, avem, cu fiecare
client de logistică, proceduri de lucru
agreate de părți, în baza cărora lucrăm
și unde acțiunile și responsabilitatea
sunt clar definite. În felul acesta, facem
«the right thing». Tot cu fiecare client
în parte, agreăm indicatorii de performanță pe care-i monitorizăm permanent, pentru a ne asigura că sunt realizați. Având performanța peste ținta
agreată, știm că facem «the right
things right»”, a concluzionat Mirela
Brojban, Business Unit Manager Soluții Logistică.
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Pe de altă parte, deficitul de forță
de muncă manifestat pe segmentul
lucrătorilor din depozit reprezintă o
problemă pe care trebuie să o gestioneze și specialiștii Gebrüder Weiss.
„Căutăm constant soluții de gestionare
a crizei de personal. Printre cele implementate în 2016, se numără: calificarea internă a forței de muncă, utilizarea de canale alternative de recrutare,
încheierea de parteneriate cu firme
de recrutare specializate pe zona de
«blue collar», implementarea unui program intern de stimulare a recomandărilor de candidați, precum și revizuirea pachetului de compensații și
beneficii pentru zona de lucrători în
depozit”, a explicat Alexandra Culicovschi, HR Manager. Ea a precizat
că, pentru ca adaptarea să fie mai
facilă, fiecare angajat primește, la
angajare, un plan de inducție pe rol,
care acoperă atât zona generală
(companie, linii de business, cultura
organizațională), cât și zona specifică
(cunoștințe și abilități specifice postului). Deși are un caracter de repetabilitate pentru mai mulți angajați în
cadrul aceleiași poziții, el este customizat în funcție de experiența anterioară și de nivelul de cunoștințe al
fiecărui angajat. Concret, planul de
inducție conține: training 1:1; studiul
individual, „job shadowing” și suport
din partea managerului direct. „Procesul de integrare pe poziție este condus de către managerul direct și
durează, de regulă, între 3 și 6 luni.
Echipa de HR oferă suport ori de câte
ori este necesar și, cel puțin o dată la
2 luni, are o discuție formală cu noul
angajat”, a menționat Alexandra
Culicovschi.
Ea a subliniat că Gebrüder Weiss
susține construirea unei culturi a înaltei
performanțe, într-un mod corect și
echitabil pentru toți angajații. „Pentru
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Cum asigurăm succesul unei angajări
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Procesele de recrutare și angajare au devenit deja o mare provocare.
Discutăm cu angajatori îngrijorați de faptul că nu mai există
(suficienți) oameni de angajat, iar ei au proiecte, idei, fabrici și
depozite, clienți interesați să cumpere produsul/serviciul dezvoltat.

C

andidații, în special cei buni,
sunt din ce în ce mai selectivi
în alegerea viitorului angajator, după criterii tot mai variate: corectitudine, posibilități de dezvoltare, posibilitatea de a realiza proiecte inedite,
stilul de management, cultura organizației, capacitatea acesteia de a fi sustenabilă pe termen mediu sau lung
etc.
Dacă recrutarea este atât de
dificilă și costisitoare (costul recrutării
în sine, costul neutilizării capacității
de producție/depozitare până la angajarea și intrarea în producție a persoanei, costul pierderii unor clienți sau
proiecte din lipsă de personal), care
ar fi, prin comparație, costurile păstrării

unui nou angajat și care este efortul
pe care îl poate face un angajator în
acest sens? Dacă rezultă că integrarea și păstrarea sunt mai ieftine, atunci
este clară direcția în care este necesar
să fie orientat efortul.
Cum poate influența angajatorul
prima experiență a noului angajat, încă
din prima zi? Lista de mai jos reprezintă o serie de acțiuni relativ simple
și la îndemâna oricui, tocmai pentru
a arăta că acțiuni cu impact major sunt
trecute cu vederea.
Premergător parcurgerii și implementării acțiunilor din listă, este esențial ca angajatorul să aibă un plan de
afaceri și o direcție, obiective cât se
poate de clare și o strategie bine defi-

nită. În absența acestora, orice demers reprezintă un consum de timp și
resurse fără o miză clară, care generează costuri nejustificate.

Interacțiunea directă
cu mediul de muncă partea materială

1. Amenajarea unui spațiu de
muncă. Spațiul de muncă va fi unul
care respectă standardele privind lumina, curățenia și un mediu de lucru
potrivit. Pentru situațiile în care nu vorbim de activitate de birou, este necesar să fie gândit un mediu care indică
preocupare pentru calitatea vieții la
locul de muncă și asigurarea unor
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Oxana
Rusu

Integrarea
în noul rol
și în cultura
organizațională

Dincolo de spațiul fizic, echipamente și procese, un rol substanțial
îl are factorul uman – cultură, comportamente, atitudini, stil de management.
Ce se va urmări din acest punct de
vedere?
4. Facilitarea cunoașterii rolului,
a obiectivelor, a responsabilităților,
a așteptărilor, precum și modalitatea
de măsurare a performanței pentru
jobul pe care a fost angajat. Managerul direct sau un angajat senior este
cel care va comunica aceste lucruri și
o va face cât mai clar și transparent.
5. Facilitarea cunoașterii colegilor și a clienților interni și/sau externi. Managerul direct și/sau un coleg
mai vechi din companie pot să se asigure de acest lucru. Deși noul angajat
va avea responsabilitatea de a cunoaște aceste persoane, o primă introducere din partea companiei va echivala cu un gest de ajutor și de bun
venit.
6. Prânz cu șeful direct și colegii
în prima zi de lucru – ca inițiativă din
partea companiei. Chiar dacă, în mod
normal, cei din departament nu iau
masa împreună, se vor organiza să
iasă la un prânz sau cină, în prima zi
de muncă (sau să comande la birou,
dar să stea împreună). Chiar și o cafea împreună poate fi o soluție. Este
important de reținut că acest gest poate fi foarte benefic pentru integrarea
noului angajat și, chiar, pentru consolidarea echipei. Nu este de așteptat ca
lipsa mesei de prânz în prima zi să
ducă direct la plecarea angajatului din

companie, însă se va rata o ocazie
importantă de integrare.
7. Comunicarea față în față, cu
o anumită frecvență prestabilită (întâlniri 1 la 1, ședințe de echipă). În
multe companii, se vorbește despre
fenomenul „prea multe ședințe” ca
fiind o problemă în calea productivității
și poate că așa și este. Beneficiile
unor întâlniri care au o frecvență rezonabilă cresc mult capacitatea de
integrare, de înțelegere a culturii, de
cunoaștere a colegilor, proiectelor, clienților, situațiilor actuale cu care se
confruntă ceilalți. Acest „față în față”
umanizează colaborarea și creează
sentimentul de apartenență la organizație.
Dacă, sub nici o formă, acest lucru
nu este posibil, va exista cel puțin o
agendă de comunicare cu șeful direct
și cu colegii/clienții, astfel încât să
existe un ritm al comunicării între
aceștia. Respectarea comunicării frecvente poate contribui la dezvoltarea
unui sentiment de apartenență și de
responsabilitate față de companie, la
diminuarea senzației că angajatul lucrează singur și că nu are vizibilitate
sau impact în organizație.
8. Asigurarea unui training solid
privind procese, proceduri, reguli din
organizație, asigurarea accesului la
documente și informații, training privind
utilizarea echipamentelor. Noul angajat
va fi ajutat să cunoască și să stăpânească, într-un timp cât mai scurt,
procesele pe care le presupune activitatea sa. O cunoaștere insuficientă
poate conduce la erori din partea noului
angajat, ceea ce generează frustrare și
sentimente negative față de companie.
9. Se va asigura noului angajat
realizarea unei munci pe măsura
calificării/abilităților și se va acorda
posibilitatea reală de dezvoltare. Planul va fi, de regulă, pentru un an și
va fi agreat cu angajatul, deoarece
este important să înțeleagă motivele
pentru care compania este interesată
ca el/ea să cunoască anumite lucruri
și care este legătura între acestea și
profitabilitatea business-ului.
Toate acțiunile de integrare a noului angajat prezentate mai sus se vor
face cu o atitudine pozitivă și de acceptare, cu răbdare și empatie. În mod
normal, este de așteptat să funcționeze legea reciprocității și persoana
nouă din echipă să manifeste un comportament în oglindă, dând dovadă
de implicare, atenție, spirit de echipă
și performanță, și să devină un angajat
de cursă lungă în companie.
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standarde corespunzătoare (căldură,
aerisire, spațiu pentru luat masa etc).
De multe ori, condițiile de muncă pot
face diferența între angajatori și îi pot
atrage pe cei mai buni candidați din
piața muncii.
2. Asigurarea echipamentului de
lucru – de la laptop, telefon, produse
de birotică, până la trusa de instrumente de lucru necesare, dar și echipament de protecție - dacă vorbim de
joburi de tehnicieni, ingineri sau alte
meserii care nu pot fi executate doar
din butoane și din telefon. Dotarea corespunzătoare a angajaților are semnificații și implicații pozitive: transmite
noului angajat că firma are un plan
de afaceri și un plan pentru noul angajat, că deține resursele necesare,
deci angajatul va avea o șansă sporită
să își realizeze sarcinile și obiectivele
muncii sale.
Pentru unele organizații, această
dotare este ceva de la sine înțeles,
însă, în piață, există companii în care
angajatorii par că se așteaptă ca un
angajat să își asigure singur instrumentele de lucru și, eventual, să facă
mentenanța pentru acestea din buzunarul propriu, fără vreun suport din
partea angajatorului. E o diferență
dacă, de exemplu, un nou angajat își
va folosi mașina personală în interes
de serviciu, iar angajatorul îi va deconta cheltuielile, față de situația în care
toate cheltuielile pentru mașină vor
reveni doar în sarcina angajatului.
Eventual, venitul asigurat ar trebui să
fie unul suficient de mare ca să acopere cheltuiala respectivă, iar acest
lucru să fie pre-agreat de la bun început de părți.
Anumite companii reușesc să
atragă angajații, mai ales în departa-

mentele tehnice, tocmai datorită unor
echipamente inovatoare, care, prin
expunerea la acestea și utilizare, deja
îi oferă un avantaj competitiv angajatului și, pentru un candidat, este un
motiv să vină și să lucreze în acea
companie. La fel, lipsa de echipament
necesar jobului și frustrarea asociată
îi determină pe unii angajați să caute
posibilitatea de a evolua în companii
mai moderne.
3. Procesele de lucru – asigurarea unui flux de activități logice și eficiente în derularea activității companiei/departamentului. Dacă aceste
procese nu există, iar noul angajat are
capacitatea să le creeze și să le integreze, însăși contribuția poate fi un
factor atractiv și motivant. Este bine
de verificat dinaintea angajării dacă
un candidat dorește un mediu reglementat, sau dacă preferă să lucreze
într-un mediu mai dinamic și fără reguli
stricte.

Oxana RUSU,
Owner & Developer
TalentReserve

Project Manager www.foxsalesjobs.ro
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Co-packing
de la FM Logistic

În cadrul târgului All4Pack, ediția 2016, grupul FM Logistic, prin
subsidiara din Franţa, a prezentat STA BM - primul aplicator de
manşon stretch.

E

ste vorba despre o soluţie
nouă pentru co-packing, economică şi ecologică - o alternativă mai atractivă la ambalajul din
carton sau cel de tip blister.

Inovație în ambalare

Cei de la FM Logistic au creat propria soluție de ambalare, pentru că, în
momentul de față, cele existente pe
piață sunt destul de costisitoare şi, de
cele mai multe ori, au un grad de rezistenţă redus, în condiţii de umiditate (în
frigidere), sau la temperaturi foarte scăzute (în congelatoare). Mai mult decât
atât, nu sunt întotdeauna compatibile cu
procesul de co-packing, iar, cel mai adesea, nu permit un design foarte creativ. În acest context, FM Logistic
Franţa, în parteneriat cu PDC Europe,
au lucrat la dezvoltarea unei soluţii patentate. Această soluţie este văzută ca
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fiind potrivită pentru co-packing, datorită
unei rate de transfer corespunzătoare
şi pentru că oferă alternativă pentru
ambalajele din carton convenţionale,
prezentându-se sub forma unui manşon din polietilenă stretch cu o serie de
avantaje, precum rezistenţa, aspectul
atractiv, costurile minime şi un impact
redus asupra mediului. Bazându-se pe
experiența PDC Europe în industria ambalajelor ecologice şi pe angajamentul
FM Logistic faţă de îmbunătăţirea continuă, această inovaţie reprezintă un
mare pas înainte în domeniul co-packing-ului. O soluţie inovatoare, care respectă mediul înconjurător, menţinând,
în acelaşi timp, costurile sub control.

Modus operandi

Principiul care stă la baza soluției
STA BM este acoperirea tuturor etapelor unui proces de ambalare utili-

zând un aplicator de manşon stretch.
Patru indicatoare, reglabile în mod independent, permit manșonului să fie
întins atât pe orizontală, cât și pe verticală. Ele operează într-un model de
stea, permiţând o prindere uşoară.
Apoi manşonul coboară, din poziția
sa iniţială, pe produs, pentru a garanta
ambalarea perfectă, urmând ca, la
final, o ghilotină să taie manșonul,
pentru obţinerea unui rezultat optim.

Caracteristicile
STA BM

Dezvoltat pentru a fi utilizat pe
toate tipurile de produse (tuburi, boluri,
sticle, vase, aerosoli etc.) cu diferite
dimensiuni, ori pentru decorarea sau
gruparea produselor, STA BM este, în
același timp, o soluţie ecologică,
economică și rapidă, conform celor
ce au „orchestrat“ această inovație.
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Reprezintă o soluție ecologică, deoarece manșonul din polietilenă este
100% reciclabil și nu necesită o substanţă adezivă sau utilizarea unui tunel
cu aer cald. Fiind realizat dintr-un material cu o densitate joasă (<1), îi permite să fie ușor de separat de alte
materiale, în timpul fazei de reciclare.
Totodată, amprenta de carbon este
de 3 ori mai mică, în comparație cu
folia termocontractabilă. Datorită extensibilităţii materialului, este folosit
mai puțin plastic în procesul de producție, realizându-se economii de până la 30% în costurile de fabricare.
Și, pentru prima dată, un aplicator de
manșon automat este adaptat pentru
domeniul co-packing-ului, STA BM
făcând posibilă realizarea şi prezenţa
pe piaţă a pachetelor promoţionale
mai rapid decât oricând.

Soluție
„made in France”

STA BM oferă numeroase posibilităţi pentru decorare datorită manşonului imprimat la 360°. Imprimarea se
face folosind un proces special highdefinition (HD Flexo), garantând o redare optimă a culorii și un efect estetic
impecabil. Chiar şi după depozitarea
în frigider sau congelator, materialul

arată perfect datorită polietilenei utilizate, rezistentă la umiditate și condiţii
de temperatură redusă. Această soluție poate fi utilizată în cadrul unei
game diversificate de produse, de la
cele alimentare şi cosmetice, până la
produse de lux, farmaceutice, textile,
sau mărfuri generale şi echipamente
industriale. STA BM este deja patentat,

fiind dezvoltat în cadrul depozitului
PDC Europe din Montdidier (Somme,
Franţa) de către o echipă de proiectare dotată cu cele mai recente modele de software pentru designul industrial.
Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Fiecare se așază
pe locul lui în piață
Pentru GTI Logistic, 2016 a fost un an foarte bun, cu creșteri de
80-90 de procente. Cum va influența acest fapt compania și care
sunt planurile de viitor, am aflat de la Mihai Iancu, directorul general
al companiei.

„C

reșterile înregistrate se
referă atât la cifra de afaceri, cât și la profitabilitate. 2016 este cel mai bun din istoria
companiei. Pentru anul viitor, însă,
preconizăm că vom consemna o ușoară scădere, pentru că obiectul
unuia dintre marile noastre contracte
se va finaliza. Scopul nostru este, însă, acela de a ne menține la un plus
de 50%, în comparație cu cifrele din
2015”, a afirmat Mihai Iancu.
El a precizat că există zone care,
în ultima perioadă, au înregistrat
creșteri impresionante, precum Clujul,
unde majorarea este semnificativă.
„Pentru noi, din punctul de vedere al
cifrei de afaceri, Cluj a devenit al doilea centru de profitabilitate. Evoluții
pozitive au fost înregistrate inclusiv în
Moldova. În ceea ce privește Bacăul,
avem în continuare așteptări pozitive.
Se simte că unii producători se orientează către această zonă, iar dezvoltatorii, care și-au dat seama de potențial, au început să construiască deja
centre logistice în Bacău, Iași, chiar
și în Roman. Piața devine dinamică”,
a apreciat directorul GTI Logistic.

Mihai Iancu, director general GTI Logistic:

„«Rețeta» este o atitudine corectă, echilibrată față de furnizori, față de clienți
și față de angajați. Dacă greșești abordarea pe unul dintre aceste segmente,
poți dezechilibra serios compania.”

Strategia
resursei umane

Și în opinia lui Mihai Iancu, principala problemă care afectează segmentul de personal ține de fluctuația
angajaților. Dacă, însă, depășești acest hop, îți creezi nucleul tare al
firmei, rezultatele devin vizibile. „Din
punct de vedere al personalului, la
Cluj, ne bazăm pe aceeași echipă de
câțiva ani. Am ținut pasul cu creșterile
salariale și condițiile din zonă, le-am
acordat atenție, iar rezultatele arată
că am procedat bine. I-am tratat corect, ei au observat că și firma crește,
iar, la fiecare ședință, le recunoaștem
meritele în această creștere și, astfel,
am reușit să îi ținem aproape. După
3-4 ani de încercări, acum pot spune
că și managementul de la Cluj a început să performeze, iar concluzia a fost
că, după ce o parte din segmentul «operațional» a fost «lăsată din mână»
de noi, cei de la «centru», către ei,

am avut mai mult timp să planific viitorul companiei. La rândul lor, și ei au
început să delege mai jos. De exemplu, la mine se ajunge, acum, la angajări, doar pentru o scurta discuție, la
final. Și asta mai mult ca un moft, să
spunem, pentru că șefii direcți își construiesc singuri echipa. Am încredere
în ceea ce fac. De asemenea, am
implicat echipa de management în
discuții de strategie de business. Anul
trecut, pentru prima dată, am reușit
să lucrăm bugetat, pe hub-uri, situație
în care au devenit co-interesați. Atunci
când apare o depășire de buget, până
să îmi pun eu semne de întrebare, ei
deja investighează motivele. Fluctuația
ce caracterizează personalul din depozit nu este valabilă și pentru zona
de mijloc din companie, unde există
mai multă stabilitate. Nucleul, cel puțin
la noi, a rămas același” afirmă Mihai
Iancu.
O tendință similară s-a păstrat și
în ceea ce privește colaborarea cu
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transportatorii. „Am păstrat un nucleu
cu care lucrăm, fapt reușit prin corectitudine. Am achitat facturile la 30 de
zile, nu am avut firme privilegiate și
s-a creat o ordine de încărcare la depozit (FIFO) care să nu dezavantajeze
pe nimeni. Furnizorii noștri de transport au încredere în noi, iar noi în ei,”
a subliniat directorul GTI Logistic.

2017...

Mihai Iancu se așteaptă la o evoluție pozitivă a pieței de transport și
logistică, în 2017. „2016 a fost un an
bun, dar cu ceva dificultăți. Comenzile
clienților au fost, în general, mai dese
și mai mici din punct de vedere cantitativ, generând o mai mare nevoie
de consolidare. Mă aștept ca această
tendință să se accentueze, în perioada
următoare. Ne vom strădui să păstrăm
termene de 24 de ore pentru livrări în
orașele importante și de 48 de ore în
toată România.” Directorul general
GTI Logistic a precizat că, în prezent,
există inclusiv clienți medii-mici care
au început să ia în calcul, din proprie
inițiativă, ideea externalizării.
„Acest segment este unul important pentru noi și îl tratăm ca atare.
Noi punem bază pe această categorie
de clienți. Jucătorii mari din logistică

par să se orienteze, din nou, către clienții mari, iar ceilalți, mici și mijlocii,
care i-au ajutat să facă volume atunci
când aveau nevoie, se reîntorc, și ei,
către logisticieni mai mici. Fiecare se
așază pe locul lui din piață”, a concluzionat Mihai Iancu.

Alexandru STOIAN

Made in simplicity
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Transport G Distribuție G Depozitare

Servicii cu
valoare adăugată

Adresa: Şoseaua Berceni, nr. 110
Telefon/Fax: +4 021 352 23 44; 0740 148 255
E-mail: office@gtilogistic.ro

www.gtilogistic.ro
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Furnizori de soluții

Într-un context economic din ce în ce mai competitiv, identificarea
unor surse suplimentare de eficiență operațională poate
reprezenta un avantaj major pentru afaceri. CHEP România a
continuat să aducă valoare adăugată, asumându-și, în paralel, și
rolul de consultant în supply chain.

L

a baza soluțiilor propuse pe
piață stă, potrivit lui Gabriel
Andronescu, Country General
Manager CHEP România, experiența
dobândită de către companie, mai ales
pe plan internațional, în sisteme logistice moderne și complexe. Obiectivul
vizat ține de oferirea de transparență și
de eficientizare prin standardizare, sau,
altfel spus, un serviciu specific unui lanț
de distribuție adaptat tuturor participanților din supply chain, de la furnizorii
aflați în amonte, până la clientul final.
„Soluția de externalizare a paleților se
potrivește celor mai mulți, dar nu tuturor.
Însă și celor care nu văd schimbarea
oportună, în acest moment, le oferim
consultanța de care ar putea avea nevoie, pentru a lua o decizie în cunoștință
de cauză. Au fost multe cazuri în care
diverse companii au spus că nu sunt
interesate de externalizare, la un moment dat, pentru ca, după 2-3 ani, să
solicite colaborarea cu CHEP”, a precizat Gabriel Andronescu.

Jumătăți și
sferturi de paleți

Country Manager-ul CHEP a explicat că, în magazin, se manifestă o
nevoie acută de spațiu. Din dorința
de a optimiza spațiul de vânzare și a
oferi clienților o gamă variată de produse, dar, în același timp, de a reduce
costurile operaționale, se observă o
creștere semnificativă a cererii de jumătăți și sferturi de paleți.
De exemplu, dacă ne uităm la
ceea ce se întâmplă în Marea Britanie
sau Spania, observăm că, în multe

Gabriel Andronescu,
Country General
Manager CHEP:

situații, s-a renunțat la partea inferioară de rafturi, în favoarea jumătății de
palet care se încadrează în acest spațiu, fiind utilizat pentru produsele cu
rotație rapidă. În acest context, devine
importantă activitatea de consultanță,
foarte interesantă pentru zona in-store,
prin care CHEP oferă analize de identificare a poziționării optime a produselor, în funcție de viteza lor de rotație.
„Fluxurile operaționale sunt, astfel,
mult îmbunătățite, nemaifiind necesară
reaprovizionarea manuală la raft, jumătatea de palet fiind amplasată fără
alte operațiuni suplimentare. Pasul
următor ține de plasarea secundară,
care oferă nu numai eficientizare operațională, ci și posibilitatea de a avea
cât mai multe produse într-un spațiu
limitat, cu o vizibilitate sporită.” Gabriel
Andronescu a explicat că, în cele mai
multe cazuri, astfel de soluții țin de
zona promoțiilor. „În general, fie pe jumătatea de palet, fie pe sfertul de palet, am adus standardizarea promoți-

„Am dezvoltat un proiect pe baza
tehnologiei Virtual Reality, în care
simulăm diverse soluții de
eficientizare a reaprovizionării
direct în spațiul comercial și de
creștere a vânzărilor prin plasări
secundare. Astfel, comerciantul
beneficiază de o comparație clară
între aspectul actual al spațiului
său de vânzare și cel în care sunt
implementate soluțiile noastre.”

ilor. Orice produs promovat poate să
fie folosit într-o multitudine de ipostaze. Jumătatea sau, mai ales, sfertul
de palet oferă o flexibilitate mare adaptată la layout-ul magazinului”, a menționat Gabriel Andronescu

Costuri reduse

Pentru reducerea costurilor înregistrate în supply chain, CHEP a implementat, împreună cu o parte dintre
clienți, un sistem care permite preluarea
directă de către client a paleților albaștri,
de la retailer. Mai departe, inspecția lor
este efectuată de utilizator, iar paleții
deteriorați sunt livrați către CHEP pentru
un proces riguros de reparație. „Economisim, astfel, timp și costuri aferente
transportului și depozitării, iar toate
aceste economii se reflectă într-un cost
de închiriere mai mic. De altfel, echipa
CHEP oferă consultanță în supply
chain, prin analiza situației existente și
conturarea de soluții potențiale de îmbunătățire.” Gabriel Andronescu a subliniat că, în perioada următoare, compania pe care o reprezintă în România
va privi cu atenție și către alte sectoare,
diferite de cel al bunurilor de larg consum. „Am primit inclusiv solicitări din
sectorul materialelor de construcții, care
are un potențial foarte mare, dar un alt
specific. Avem clienți care nu sunt din
sectorul FMCG, dar trimit către acesta,
spre exemplu, electrocasnicele. Suntem atenți la orice înseamnă modernizare și eficientizare în supply chain, de
la A la Z”, a concluzionat Country Manager-ul CHEP.
Andreea ALECU

andreea.alecu@ziuacargo.ro
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Integrați la nivelul
Europei Centrale
și de Est
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TRANSLOG Connect 2016

Ca în fiecare an, TRANSLOG Connect - cunoscut deja ca un
eveniment major pentru sectorul de logistică din Europa Centrală și
de Est - a facilitat noi parteneriate și cooperări, care promovează
colaborarea între furnizorii de servicii și soluții, într-o regiune aflată
într-o dezvoltare accelerată.

P

orțile conferinței, desfășurate
pe 23-24 noiembrie, la Budapesta, s-au închis, dar, în cadrul evenimentului, s-au deschis noi
oportunități de afaceri, în confruntarea
profesioniștilor din domeniu cu provocările viitorului, ale tehnologiilor inovative și ale serviciilor. Digitalizarea,
creșterea flexibilității supply chain-ului
în linie cu reducerea costurilor au fost
definite ca provocări cheie care trebuie
depășite, din diferite unghiuri, în piețele din Europa Centrală și de Est.

Omul sau mașina?

O operare optimă a supply chain-ului reprezintă un factor critic în succesul
unei afaceri. Transformarea și actualizarea acestuia implică, în general, nu
numai introducerea unor tehnologii noi
și puternice, ci și o revizuire fundamentală a proceselor și organizării. Programul și activitățile TRANSLOG Connect
au fost foarte bine primite de către audiență, aflată în cunoștință de cauză.
Printre foarte apreciatele prezentări,
una dintre cele mai populare a fost cea
a Prof. Dr. Sebastian Kummer (Universitatea Economică și de Afaceri din

Viena). Carismaticul prezentator, care
a fost și președintele evenimentului, a
subliniat provocările globale ale digitalizării, precum și cele specifice Europei Centrale și de Est: modul în care
realitatea augmentată ne poate schimba viețile și performanța logistică, mai
mult, cum anume inteligența artificială
poate sprijini procesele din supply chain
și, în final, cum inteligența robotică devine din ce în ce mai utilizabilă în multe
domenii logistice. Epoca autoturismelor

Prezentarea „Full truckload” a fost susținută de către Ferenc Lajkó,
CEO Waberer’s.
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și camioanelor autonome se apropie
din ce în ce mai mult de domeniul în
care activăm, de afacerea noastră și
chiar de viața noastră de zi cu zi.

Noi modele
de business

„Camion complet (FTL), și mai
ce?” – a fost întrebarea lui Ferenc
Lajkó, CEO al Waberer’s International
Zrt., în cadrul unei fascinante prezentări despre noul model de business și
despre filosofia companiei pe care o
conduce. Datorită acestei prezentări
memorabile și a întâlnirilor de afaceri
pre-programate, compania s-a bucurat
de mai multă atenție decât era de așteptat. Flote omogene, echipamente
complementare, compatibilitate completă, intervale de service programate
în avans, achiziții centralizate, o putere
de cumpărare semnificativă, mentenanță centralizată, prețuri la combustibili optimizate în funcție de țară - sunt
numai câteva elemente de suport pentru succesul Waberer’s, care durează
de decenii întregi.
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De la stânga la dreapta: Dennis Lantos, Managing Director al TEG The
Events Group, organizatorul TRANSLOG Connect; Gábor Kiss, membru al
juriului, Director de Supply Chain la METRO; Jérémy Laurens, Director
Marketing și Vânzări al Winner BluLog; Vladimir Despotovic, Import &
Sales Manager la interCLEAN, Dagmara Glowacka, membru al juriului,
Global Logistics Director la Kronsberg Automotive, Prof. Dr. Sebastian
Kummer, președinte, șeful Institutului de Transport și Logistică, WU Viena.

Premiu pentru o
companie
românească

Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului a fost reprezentat de ceremonia celei de-a patra
ediții a Trofeului de Excelență în Logistică și Supply Chain în Europa Centrală și de Est. Aceasta a fost deschisă
de către același Prof. Dr. Sebastian

Kummer, care a anunțat câștigătorii,
înmânând premiile reprezentanților
companiei franco-poloneze BluLog,
pe categoria furnizorilor de servicii, și
ai firmei românești interCLEAN, în
categoria producătorilor.
Trofeul de Excelență în Logistică
și Supply Chain în Europa Centrală și
de Est a fost stabilit pentru a onora și
promova cele mai inovative soluții din
logistică și supply chain și companiile

din spatele lor. Și în acest an, un număr mare de producători, retaileri și
furnizori de servicii s-au înscris în competiție, din diferite sectoare industriale,
cu proiecte care au fost evaluate din
punctul de vedere al inovației, transferabilității, sustenabilității și eficienței
costurilor.
Aplicanții au avut oportunitatea
unică de a-și prezenta proiectele în
mod direct unor profesioniști de top din
logistică și supply chain și unor
importanți factori de decizie din regiunea ECE.
Nu este nevoie ca o companie să
fie de dimensiuni mari, pentru a avea
idei bune - a subliniat unul dintre membrii juriului, în timpul recepției-cocktail,
care a oferit un mediu exclusivist și un
fond de discuții pentru dezvoltări viitoare, pentru bune practici și strategii
pentru atingerea „următoarei frontiere
în operațiunile din supply chain.”
Organizatorul - TEG The Events
Group – îşi propune să aducă laolaltă,
în fiecare an, în noiembrie, în Budapesta, reprezentanții și creatorii de
inovație din logistică și supply chain,
pentru a crea coeziune în regiunea
Europei Centrale și de Est.
Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

C ON CU R S

MĂSOARĂ-ȚI

cunoștințele de logistică!

Câștigătorii lunii NOIEMBRIE

Florica Sârcă, Marian Călinoiu și Florin Ceangu
Ei au fost aleși, prin tragere la sorți, dintre concurenții care
au răspuns corect la întrebările lunii noiembrie, cea de-a
84-a etapă a concursului de logistică.
Lista concurenților care au răspuns corect:
Gheorghe Ginga, Elena Sima, Florica Sârcă, Dumitru
Stancu, Marcel Vlase, Attila Turi, Florin Ceangu, Maria
Zodieru, Iustin Mureșan, Adrian Vlase, Marian Călinoiu și
Adina Gabriela Cruceru.

Concursul de cunoștințe generale în
domeniul logisticii, lansat de ZIUA CARGO
și compania de consultanță și training în
logistică Supply Chain Management
Center, continuă cu etapa a 85-a. În fiecare
lună, publicăm 3 întrebări tip grilă, pentru
ca, în luna următoare, să dăm publicității
variantele corecte de răspuns. Câștigătorii
sunt stabiliți, prin tragere la sorți, dintre
persoanele care răspund corect.

Întrebările lunii NOIEMBRIE (etapa 84) și răspunsurile corecte:

1. Etapele implementării SOP sunt:
a. Etapa 1 - Experimentare; Etapa 2 Integrare; Etapa 3 - Dezvoltare
b. Etapa 1 - Pilot; Etapa 2 - Extindere;
Etapa 3 - Integrare financiară CORECT
c. Etapa 1 - Big Bang; Etapa 2 Abordarea rezistenței la schimbare;
Etapa 3 - Integrare în Supply-Chain
2. Ce este Planificarea Vânzărilor
și Operațiunilor (SOP)?
a. Un grup de procese de afaceri care

ajută companiile să își echilibreze
cererea și oferta - CORECT
b. Un program al echipei de vânzări
c. O aplicație software de programare
3. Implementarea SOP are șanse
mai mari de succes dacă este
susținută de un ………., cu
experiență în astfel de
implementări.
a. Expert executiv SOP - CORECT
b. Director al companiei
c. Manager de vânzări

Întrebările lunii DECEMBRIE (etapa 85)

1. Modelul celor 5 forțe analizează:
a. Competitivitatea unui sector
industrial/unei piețe
b. Politicile de marketing ale
competiției
c. Competențele furnizorilor din
Supply Chain
Premiile sunt oferite de

HENKEL

GTI

(85)

2. Printre motivele rezistenței la
schimbare, se află
și:…………………
a. Nivelul de educație
b. Înțelegerea eronată și lipsa
încrederii
c. Nivelul de școlarizare

URSUS BREWERIES

Fiecare întrebare are un singur
răspuns corect.
Puteți răspunde, până pe 10
ianuarie, prin e-mail, la adresa
redactie@ziuacargo.ro,
menționând variantele de răspuns
și datele de contact (nume, telefon,
e-mail), sau direct pe site-ul
nostru, www.ziuacargo.ro, pe
pagina dedicată concursului.
Câștigătorii ediției din decembrie
și variantele corecte de răspuns
vor fi publicate în numărul din
ianuarie al revistei ZIUA CARGO.

3. Analiza câmpului de forțe poate
fi o măsură: …………………
a. Lipsită de finețe, care polarizează
personalul
b. A evaluării personalului
c. A receptivității angajaților cu privire
la schimbare

IFPTR

PA S A G E R I

Gazul - o
opțiune reală

ȘTIRI

NOUL MERS AL TRENURILOR ADUCE MAI
MULTE GARNITURI
Mersul Trenurilor 2016-2017
a intrat în vigoare la 11
decembrie, cu o ofertă de
transport generoasă,
aducând mai multe garnituri.
Astfel, s-au introdus noi
trenuri InterRegio cu durata
de parcurs redusă, de 5 ore
și 40 de minute (mai puțin cu
aproximativ o oră), de la
București către Suceava, și
9 ore și 40 de minute (mai
puțin cu două ore), de la
București la Cluj Napoca. La
retur vor face același timp.
Trenuri noi pentru studenți
circulă pe ruta Bacău –
Pașcani – Iași și retur, cu
plecare duminica de la
Bacău și vinerea de la Iași.
Trenurile Studenției vor
prelua fluxul mare de
studenți din Centrul
Universitar Iași.
Pentru cei care fac naveta pe
Valea Prahovei, circulă,
acum, un nou tren
InterRegio, de la Brașov, cu
sosire în București la ora

CEL MAI LUNG
AUTOBUZ
ARE 30 DE METRI

07:30. Pentru pasagerii din
zona Țăndărei, Slobozia
Veche și Fetești, s-au
introdus trenuri noi, cu
legături către București și
Constanța, astfel: 2 trenuri
Regio pe ruta Fetești –
Slobozia Veche și retur; 6
trenuri Regio pe ruta
Țăndărei – Slobozia Veche și
retur; 2 trenuri InterRegio pe
ruta București Nord –
Slobozia Veche și retur.
Totodată, pentru a asigura
legătura cu Aeroportul
„Henri Coandă”, există
trenuri, zilnic, la cadență de
aproximativ o oră, de la
București la Otopeni și retur.
Noul autovehicul va transporta cu
până la 30 de pasageri mai mult
față de precedentul model.

IRIZAR A LANSAT I6S

detaliilor. Faruri LED, sistem
adaptiv de pilot automat, aer
condiționat îmbunătățit, scaune
noi - sunt câteva dintre
elementele pe care propune i6s.
Noul model punctează puternic la
capacitatea de personalizare:
șase lungimi, trei tipuri de toalete,
scaune noi, diferite sisteme audiovideo, numeroase culori și finisaje
pentru interior...
Autocarul poate fi realizat în două
variante: integral, cu motor DAF,
sau caroserie, pentru șasiurile
existente pe fiecare piață. Sunt
două înălțimi disponibile, 3,5 m și
3,7 m, și șase lungimi, trei cu
două punți - 10,8 m, 12,2 m și
12,9 m, și trei cu trei punți 13,22 m, 14 m, respectiv 15 m.

BILET INTERRAIL
GRATUIT LA MAJORAT

Grupul PPE din Parlamentul
European a lansat o campanie
pentru ca tinerii care împlinesc 18
ani să primească un bilet Interrail
gratuit. Astfel, fiecare european ar
putea primi, cu ocazia majoratului,
un bilet pe baza căruia să
călătorească gratis, în scopul
consolidării identității europene.

SETRA SHOW 2016,
CU 2000 VIZITATORI

Volvo a lansat, recent, cel mai
mare șasiu pentru autobuze, în
cadrul expoziției FetransRio, în
Rio de Janeiro, Brazilia.
Noul șasiu dublu articulat, Gran
Arctic 300, are 30 de metri
lungime și poate transporta până
la 300 pasageri. Proiectul a fost
dezvoltat în Brazilia, în special
pentru sistemele BRT – sisteme
ce oferă capacitate mare de
transport, unde autobuzele
rulează pe drumuri dedicate.
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Irizar a lansat noul model Irizar i6s
în Spania și Italia, un autocar
high-tech ce înlocuiește Irizar pb.
Prezentarea noului model a avut
loc pe 17 octombrie, la sediul
companiei din Ormaiztegi, pe 18
octombrie la Madrid și pe 26
octombrie în Rimini (Italia), în
prezența a câtorva sute de clienți.
Dezvoltarea noului produs are la
bază tehnologii de ultimă
generație, menite să ofere cele
mai bune rezultate în materie de
calitate, robustețe și fiabilitate.
Noul Irizar i6s este disponibil
pentru toate piețele europene, cu
excepția Marii Britanii, Irlanda și
Israel.
Prin i6s, Irizar pășește și mai
adânc pe calea inovației, utilizând
soluții tehnologice avansate și
acordând o și mai mare atenție

La jumătatea lunii noiembrie,
aproximativ 2.000 de vizitatori, din
peste 10 țări europene, au
participat la Setra Show. Pe lângă
prezentarea ultimelor noutăți, a
avut loc și o serie de demonstrații
și activități, la centrul pentru clienți
din Neu-Ulm. Cea mai mare
atenție a fost acordată modelului
cu trei punți S 418 LE business,
aparținând seriei Setra MultiClass,
precum și S 516 MD și S 515 HD,
aparținând ConfortClass. Nu au
lipsit modelele TopClass S 517
HDH și S 431 DT.
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Gazul - o opțiune
reală

Până în anul 2019, Grupul Antares va finaliza rețeaua de stații
publice de alimentare cu GNC. Zece asemenea stații vor acoperi
principalele coridoare de transport.

R

educerea costurilor a rămas o
prioritate pentru afacerea de
transport și, în condițiile în care
salariile nu pot decât să crească, mai
ales în contextul lipsei șoferilor, toți
ochii sunt ațintiți asupra carburantului.
Gazul a reprezentat întotdeauna o
opțiune apetisantă – reducerea costurilor este mare, oferă condiții de exploatare asemănătoare cu motorina
(performanță motor, fiabilitate, autonomie, timp de realimentare), este pu-

țin poluant... Însă orice intenție serioasă de a achiziționa mașini pe gaz s-a
lovit de lipsa unei rețele de stații de
alimentare, care să asigure măcar un
minimum de acoperire la nivel național.

De la Constanța,
la Arad

Deschiderea primei stații publice
de alimentare cu GNC, la Vâlcea, a

reprezentat un eveniment important,
însă, aparent, izolat...
„Așa cum am declarat de la început, cred în acest business. Am investit
în prima stație și, în paralel, am achiziționat o flotă de autobuze cu motorizare GNC. Iar, astăzi, prima rețea de
stații GNC în România a devenit o
certitudine. Este vorba despre zece
stații dezvoltate de grupul Antares, care
vor acoperi rutele naționale importante
– Arad, Timișoara, Deva, Sibiu, Vâlcea
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85% Fonduri
europene

Rețeaua de stații GNC dezvoltată
de Antares Group este cofinanțată prin
fonduri europene.
„Este vorba despre o agenție, IMEA,
a Comisiei Europene, care se ocupă

Dumitru
Becșenescu,
președinte
Antares
Group:

„Estimăm o dezvoltare
spectaculoasă a
parcului de mașini
GNC din România,
similară cu ceea ce s-a
întâmplat cu GPL-ul.
Iar, la acel moment,
exista o reticență mult
mai mare în piață
referitoare la gaz
pentru mașini.”

cu măsuri integrate pentru creșterea
eficienței energetice, iar contractul a
fost semnat direct cu Comisia Europeană, fără implicarea autorităților române, care au rol doar de monitorizare
a proiectului”, a explicat președintele
Antares.
Comisia Europeană acoperă 85%
din valoarea proiectului, adică 4,4 milioane de euro, fonduri nerambursabile,
restul sumei reprezentând investiția
Antares.
Proiectul de dezvoltare a celor nouă
stații se va derula pe o perioadă de trei
ani, urmând să fie finalizat în 2019.
Până la finalul anului viitor, vor exista
deja trei stații funcționale.
„Atunci când am gândit și realizat
stația de la Vâlcea, am sperat să putem dezvolta, ulterior, o rețea, fără a
avea, însă, la acel moment, o perspectivă precisă. Am fost, bineînțeles, conștienți că nu vom putea dezvolta rețeaua cu resurse proprii sau apelând la
bănci, care, de altfel, sunt foarte greu
de atras în asemenea proiecte, mai
ales că nu există datele necesare pentru întocmirea unui plan de afaceri”, a
precizat Dan Becșenescu.
Proiectul pentru obținerea fondurilor europene a demarat în urma unei
întâmplări fericite.
„După lansarea primei stații, am fost
contactați de către un consultant din
Germania, care ne-a ghidat în realizarea proiectului pentru obținerea fondurilor europene, asumându-și rolul de
coordonator. Și, în condițiile în care majoritatea solicitărilor de finanțare au fost
aprobate cu procente mai mici decât
cele solicitate, sau sume mai mici, proiectul nostru a fost aprobat conform solicitărilor noastre, adică 85% din toată
valoarea. Am trimis contractul la Bruxelles, a fost semnat și prima tranșă de
1,3 milioane euro a fost deja plătită.
Plățile intermediare reprezintă un alt
aspect care ne ajută să finalizăm proiectul”, a completat Dan Becșenescu.

FOCUS

(lansată anul trecut), Pitești, București,
Constanța, Turnu Severin, Craiova”, a
arătat Dumitru Becșenescu, președinte
Antares Group. Rețeaua va putea
deservi inclusiv traficul internațional pe
direcția Sud-Est – Vest.
Noile stații vor fi mai mari decât cea
din Vâlcea, vor avea două sau trei
dispensere, cu câte două capete, astfel
putând alimenta două sau șase mașini
în același timp.
„Credem într-o dezvoltare puternică
a carburanților alternativi. Având rețea
la nivel național, vom depăși reticența
oamenilor de a investi în mașini pe gaz.
În plus, România a rămas singura țară
din regiune fără o rețea GNC”, a explicat
Dumitru Becșenescu.

Parcul
de mașini GNC
va crește accelerat

Antares a acumulat o dublă experiență, atât cea de furnizor de GNC,
cât și de utilizator.
Înlocuirea autobuzelor diesel cu
cele pe GNC a însemnat pentru compania de transport o înjumătățire a
costurilor cu carburantul.
În aceste condiții, este de anticipat
o creștere rapidă a parcului de autovehicule GNC la nivel național.
De altfel, primul an de funcționare
a stației din Vâlcea este grăitor în
acest sens. „Am estimat inițial 0,5%
activitate pentru stație ca urmare a
solicitărilor venite din partea terților și
s-a ajuns la 15%. În plus, pentru a accelera creșterea flotei GNC din țară,
vom dezvolta și proiectul privind montarea kiturilor GNC pe mașinile care
utilizează carburanți clasici”, a explicat
Dan Becșenescu.
Deși gazul face primi pași în România, a fost deja înființată Asociația
Producătorilor și Utilizatorilor Gazului
Natural Comprimat.
„Asociația este parte din proiect,
având rolul de a acoperi partea de
promovare și impulsionare a factorilor
decizionali, pentru stimularea carburanților alternativi. Totodată, trebuie
să lucrăm la conștientizarea potențialilor utilizatori și a populației, în general, în privința avantajelor GNC”, a
completat Dan Becșenescu, ce ocupă
funcția de președinte al Asociației Producătorilor și Utilizatorilor Gazului Natural Comprimat.
Asociația își propune o bună colaborare cu decidentul politic, care să
ajute la transpunerea în legislația internă a directivelor europene pe tema
GNC.
Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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SOR a spart
gheața
A

Constructorul ceh de autobuze și autocare, SOR, livrează, anul
acesta, primele trei unități în România.
nadolu Automobil Rom, distribuitor al autobuzelor SOR
în România, a câștigat licitația
pentru trei autobuze organizată de către Ministerul Afacerilor Interne – Direcția de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, ca achizitor,
și Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Jandarmeriei
Române, ca utilizator al acestora.
Autocarele pe care Anadolu Automobil Rom le-a propus la această licitație sunt produse de SOR Libchavy
spol. s.r.o., în Cehia, au o lungime de
10,5 m și capacitatea de a transporta
45 de călători.
Autocarele beneficiază de o motorizare FPT Industrial (Iveco) Euro 6
de 6,7 l și dezvoltă o putere de 286
CP. Transmisia autocarelor este asigurată cu o cutie de viteze produsă
de ZF, manuală cu 6 rapoarte.

Peste 70 de unități
livrate în 2016

În afară de marca SOR, Anadolu
Automobil Rom mai este distribuitor
autorizat și pentru alte trei mărci de
autobuze și autocare, Isuzu, Karsan
și Temsa, iar anul acesta a livrat către
societăți cu capital public sau privat
peste 70 de autobuze.

Magda Peșu,
director general Anadolu Automobil Rom:

„În 2016, au fost livrate și primele trei autocare Temsa HD 12 în România.
Acestea au o motorizare DAF MX 11 și transmisie manuală ZF. Performanțele
tehnice sunt impresionante, puterea dezvoltată este de 435 CP, cuplul de
2.100 Nm la 1.000 – 1.400 rpm, iar clienții care le au în exploatare au raportat
un consum mediu de 25 l/100 km.”

Printre clienții Anadolu Automobil
Rom în 2016, se numără SC Braicar
SA, care și-a completat flota cu 12

microbuze Karsan Jest pentru transportul urban.
Primăria Municipiului Tulcea, Primăria Orașului Bocșa și Serviciul de
Transport Voluntari au achiziționat autobuze urbane Isuzu Citibus.
Tot anul acesta, au fost livrate și
primele autobuze Isuzu Citiport. Beneficiarul acestor autobuze este Primăria Municipiului Iași, care a achiziționat patru astfel de autovehicule.
Isuzu Citiport este un autobuz urban
de 12 m, cu capacitatea de a transporta 103 călători (24 pe scaune și 79
în picioare). Acest autobuz a câștigat,
la Busworld Kortrijk, premiul pentru
„Ergonomie și Confort” acordat de
Marele Juriu al expoziției.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Luminile
d e Cr ă c iu n
din B ucur eș ti

Du pă un mo del a pl i cat pest e tot î n l ume, d e ceva vr eme , par t e
i ndi spe nsab il ă și a săr băt ori l or de i ar nă d in Româ ni a, l umi ni țel e
m u lt ic o lo r e i n u n d ă c e n t r e le m a i m a r i l o r s a u m a i m ic il o r
l oca li t ăți din Ro mâni a, cont ri bu in d din p li n la sp ir it ul
s ă r b ă t o r e s c și l a b u c u r i a d i n i n i m i l e n o a s t r e . Î n a c e a s t ă e d i ț i e ,
vă i nvit ăm să l e de sc ope ri m î mpr e ună p e cel e di n Bucu r ești .

A

dmirate sau criticate, adorate
sau respinse cu vehemență,
luminițele de Crăciun din București fac parte, mai nou, din Crăciunul nostru, cei care trăim în Capitală,
poate în aceeași măsură ca sarmalele
și cozonacul. Aprinse, de obicei, pe
data de 1 decembrie, în timpul sărbătorilor ocazionate de Ziua Națională
a României, devin o adevărată atracție
nu numai pentru cei mici, ci și pentru
cei mari, ba chiar și pentru turiștii care
ne vizitează. Și care, anul acesta, neau făcut onoarea de a ne include în
rândul celor mai frumos decorate capitale europene, pe perioada sărbătorilor. Mai mult sau mai puțin oficial,
anul acesta ne batem aproape de la
egal la egal cu Parisul și Berlinul, din
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acest punct de vedere. Ar fi interesant,
însă, de realizat și un top al celor mai
„sclipitoare” orașe românești, atât
Sibiul, cât și Brașovul reprezentând o
competiție serioasă pentru bătrâna
noastră Capitală!

Simfonia
culorilor

În acest an, în București, Târgul de
Crăciun este organizat pentru prima
dată în Piața Constituției și își așteaptă
vizitatorii cu o mulțime de standuri de
bucate tradiționale, cadouri și surprize,

din care nu putea lipsi, bineînțeles,
Căsuța lui Moș Crăciun.
În ceea ce privește iluminarea
sărbătorească, au fost instalate, în
Capitală, peste 3 milioane de beculețe
multicolore, în 52 de locuri, traseul
total acoperit de ghirlandele luminoase
fiind de nu mai puțin de 29 km. În
premieră, în acest an, a fost decorat
cu luminițe festive și Centrul Istoric.
Dar haideți să le descoperim
împreună...

Text și foto: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Istoria Lunii în Istoria Lumii
15 decembrie - 14 ianuarie

CALENDAR

15 decembrie

K 1995: La Conferința Uniunii
Europene, desfășurată la Madrid, șefii
de stat și de guvern au convenit asupra
noii monede europene. Aceasta a fost
denumită „EURO” și a înlocuit moneda
națională din Germania, Franța, Belgia,
Olanda, Luxemburg, Italia, Spania,
Portugalia, Austria, Irlanda, Finlanda,
Grecia la 1 ianuarie 2002.

16 decembrie

K 1910: Are loc, la Issy-lesMoulineaux, lângă Paris, primul zbor
experimental din lume al unui avion cu
reacție, inventat și pilotat de Henri
Coandă.

K 1989: Timișoara. De la nemulțumiri
locale (hotărârea judecătorească în
urma căreia pastorul reformat Laszlo
Tokes trebuia să fie strămutat în altă
localitate), se ajunge la revendicări pe
plan politic. Timișorenii se strâng în
Piața Catedralei. În noaptea de 16
spre 17 decembrie, au loc confruntări
între manifestanți și forțele de ordine.

17 decembrie

K 1903: A avut loc, în Kitty Hawk,
statul american Carolina de Nord,
primul zbor cu un aparat mai greu
decât aerul, realizat după planurile
fraților Orville și Wilbur Wright. Durata
zborului a fost de 12 secunde, timp în
care a parcurs 37 de metri, la o
înălțime de circa 10 metri.
K 1989: Timișoara. La ordinele lui
Ceaușescu, se trage în manifestanți,
din Piața Libertății până la Operă, în
zona Podului Decebal, pe Calea
Lipovei. Tab-urile blochează intrările în
oraș, elicopterele efectuează zboruri
de supraveghere.

20 decembrie

K 1191: Prima atestare documentară
a cetății Sibiului, într-un document
emis de papa Celestin al III-lea.
K 1989: Nicolae Ceaușescu a
calificat, într-o intervenție televizată,
evenimentele de la Timișoara drept
opera unor „huligani”, respectiv a unor
„grupuri fasciste și antinaționale”.

21 decembrie

K Solstițiul de iarnă în emisfera nordică
și cel de vară în emisfera sudică.
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K 1969: Un echipaj românesc a
efectuat ocolul lumii în 80 de ore, cu
un avion IL–18 din dotarea TAROM,
parcurgând 46.000 km.
K 1989: Miting organizat de
Ceaușescu în actuala „Piață a
Revoluției”. Pe lângă lozincile
cunoscute, în mulțime se fac auzite
fluierături și huiduieli. Începutul
Revoluției la București.

22 decembrie

K 1989: După o săptămână de
demonstrații populare și reprimări
sângeroase, Nicolae Ceaușescu este
înlăturat de la conducerea României.

24 decembrie

K Ajunul Crăciunului.
K 1893: Industriașul american Henry
Ford a testat primul său motor de
automobil.

25 decembrie

K Nașterea Domnului (Crăciunul).
K 1989: În urma unui proces sumar,
Tribunalul Militar Extraordinar Român a
condamnat la moarte cuplul dictatorial
Nicolae și Elena Ceaușescu. În
aceeași zi, sunt executați în
Târgoviște, prin împușcare.

26 decembrie

K A doua zi de Crăciun.
K 1989: Frontul Salvării Naționale
formează un guvern provizoriu.
Guvernul anunță modificările din
Constituție, garantează drepturile
minorităților naționale, autorizează
libera angajare în câmpul muncii,
introduce în țară economia de piață
liberă și promite desfășurarea liberă a
alegerilor.

27 decembrie

K A treia zi de Crăciun; Sfântul Ștefan.

30 decembrie

K 1947: Regele Mihai I este forțat să
abdice și să renunțe la conducerea
statului. Este proclamată Republica
Populară Română (RPR).
K 1976: Se constituie societatea
româno-franceză Oltcit.

1 ianuarie

K Sfântul Ierarh Vasile cel Mare.
K 1880: Ferdinand de Lesseps începe
construcția franceză a Canalului
Panama.
K 1892: Insula Ellis se deschide:
începe primirea imigranților în SUA.
K 1901: Cele șase colonii autonome
(New South Wales, Victoria, South
Australia, Tasmania, Western Australia
și Queensland) se unesc, formând
Commonwealth of Australia, cu statut
de dominion în cadrul Imperiului
Britanic (din 1907). Provizoriu, capitala
a fost stabilită la Melbourne.
K 1914: La St. Petersburg, Florida,
intră în funcțiune prima companie
aeriană din lume, St. Petersburg
Tampa Airboat Line.
K 1999: Moneda euro este introdusă
ca monedă oficială a Uniunii
Europene, în formă electronică (fără
bancnote).
K 2002: Moneda euro este introdusă
în 12 țări din Uniunea Europeană Austria, Belgia, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Olanda, Portugalia și
Spania.
K 2007: România și Bulgaria devin
membre ale Uniunii Europene.
K 2008: Cipru și Malta adoptă oficial
moneda unică europeană.
K 2014: Letonia adoptă oficial moneda
unică europeană.

3 ianuarie

K 1899: Prima utilizare a cuvântului
„automobil” - a apărut într-un editorial
din New York Times.

6 ianuarie

K Botezul Domnului.
K 1926: Crearea Companiei germane
aeriene „Lufthansa”.
K 2007: La Bâlea Lac, județul Sibiu,
s-a inaugurat prima biserică
ecumenică de gheață din România.

7 ianuarie

K Soborul Sfântului Prooroc Ioan
Botezătorul.
K Crăciunul pe stil vechi - în
Republica Moldova, Ucraina, Rusia și
alte țări ortodoxe.
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