




M ihai este șofer de camion și 
lucrează pe intern, pentru că 
vrea să stea cât mai mult 

alături de familie. 
 
Nu este ușor să fii șofer pe intern, 

însă cel mai greu este cu o cursă 
extrem de prost gândită, pe care șo -
ferii firmei unde lucrează o efectuează 
pe rând. Practic, o dată la două săp -
tămâni, trebuie să plece din Timișoara 
foarte devreme (din noapte), să ajun -
gă la București, cu două opriri pe tra -
seu (la una dintre acestea descarcă și 
în carcă singur marfa), iar, apoi, după 
ce așteaptă uneori și trei ore să fie în -
căr cat la depozitul din București, trebuie 
să plece înapoi către casă (Timișoara). 
Ajunge târziu, în noapte... Este cumplit, 
însă este un sacrificiu pe care fiecare 
șofer al micii firme unde lucrează îl face 
de două ori pe lună. Nu pare chiar mare 
lucru, dar fără a ceas tă „broască râioa -
să”, logisticianul pentru care lucrează 
nu le-ar da restul de curse. Așa că, 
șoferii îl înțeleg și pe patronul firmei. 

 
Despre respectarea timpilor de 

condus nici nu se poate pune pro ble -
ma. Acum un an, Mihai îmi spunea că 
s-a mai liniștit puțin. Primise un camion 
mai nou și fusese deja instalat softul 
de manipulare a tahografului, așa că 
nu mai avea teama amenzilor. În plus, 
îl rugase pe un mecanic dintr-un ser -
vice să îi anuleze limitatorul de viteză. 
Nu dorea să exagereze cu viteza, dar, 
măcar pe bucățile de autostradă, 
faptul că putea merge cu 100 km/h 
însemna foarte mult pe cursa aceea 
cumplită... 

 
Când am auzit știrea cumplitului 

accident din Ialomița (camionul care 
a intrat frontal în microbuz) am simțit 
ca o piatră în stomac. Bineînțeles, 
Mihai nu a avut nici o legătură cu acea 
tragedie, însă... Eu știu prin ce trece, 
mai ales în acea cursă infernală, în 
care conduce peste 20 de ore și, în 
plus, am uitat să îl avertizez. Acel soft 
de manipulare a tahografului influen -
țea ză modul de funcționare a ca mio -
nului. Faptul că intervine, printre altele, 
și asupra senzorului de ABS creează 
riscul ca, mai ales în cazul unei frâne 
de urgență, răspunsul sistemului de 
frânare să fie imprevizibil... 

 
Știați că una dintre cele mai a pre -

ciate băuturi din lume, cafeaua, este 
cultivată în unele dintre cele mai să -
ra ce regiuni ale lumii, însă este con -
su mată în special în cele mai dez vol -

tate zone? Relativ de curând, a fost 
ridicată problema condițiilor de muncă 
inumane, a sclaviei și a copiilor ex -
ploa tați pentru cultivarea unor impor -
tante suprafețe cu cafea. Marile com -
panii din domeniu au principii bine 
definite legate de aceste aspecte, 
totuși, puse în fața evidențelor, au re -
cu noscut că există cantități importante 
de cafea achiziționate de la interme -
diari și a căror proveniență nu poate 
fi controlată. Realitatea a izbit pe toată 
lumea, producând revoltă și durere. 
Și, atunci, din motive de marketing, 
sau pentru că, într-adevăr, cred în 
prin cipiile pe care le afirmă, marile 
com panii ale cafelei au decis să își 
asu me responsabilitatea pentru între -
gul drum al cafelei. Chiar a fost inven -
tată și o certificare nouă (UTZ), care 
ne oferă nouă, consumatorilor, garan -
ția că pentru ceașca noastră de cafea 
nu au fost exploatați copii și nu au 
muncit oameni în condiții improprii. 

 
În transporturi, șoferul este respon -

sa bil dacă are loc un accident. Așa 
este firesc să fie. Firma la care lu crea -
ză ar trebui să se asigure că lucrează 
în condiții legale, morale și umane, 
însă este o singură problemă... Banii 
vin de la clienți, iar firma unde lucrează 
Mihai are doar doi clienți importanți. 
Astfel, fără acel sacrificiu, probabil ar 
da faliment. Logisticianul nu are timp 
pentru a face și treaba transportato -
ru lui, doar s-au înțeles asupra con di -
țiilor... Iar clientul final... are principii 
puter nice pe care le respectă și este 
convins că și furnizorul său logistic 
împărtășește aceste principii... Nu ar 
fi neapărat o problemă să plătească 
puțin mai mult, dar pentru ce ar face 
asta? Este totul atât de simplu și clar 
– furnizorul este selectat având la 
bază un singur argument: tariful/km. 

 
Însă cel mai mic cost/km este obți -

nut atunci când ai o medie de 11 sau 
chiar 12.000 km pe lună/camion, în 
ciuda faptului că, în mod normal și 
legal, nu poți depăși 8.000 km/lună în 
traficul național și atunci când nu res -
pecți restricțiile legate de viteză, tonaj 
sau timpi de conducere și odihnă. 

 
Ar putea, oare, o nouă certificare 

să ofere argumentele necesare? Să 
îi spunem „volanul verde”. Și chiar 
dacă mărfurile transportate sub aceas -
tă siglă vor fi puțin mai scumpe, clienții 
și consumatorii finali vor ști că merită. 
Pentru că au fost transportate de șoferi 
care respectă regulile de circulație și 

nu conduc în condiții de oboseală ex -
ce sivă; camioanele sunt în parametri 
tehnici optimi; parcările utilizate sunt 
sigure; depozitele au toalete curate și 
funcționale și deschise pentru șoferi; 
veniturile/km nu reprezintă singurul 
criteriu de plată a șoferilor... 

 
Este doar un vis... Până atunci, 

însă: o invitație la dialog. Întrebați-vă 
clienții dacă ar accepta o majorare a 
tarifelor pentru a elimina zonele de 
transport imoral, inuman și cu riscuri 
ridicate de accident. Nu cred că există 
prea mulți oameni care să rămână 
insensibili la posibilitatea de a deveni 
coautori morali la o tragedie. Pentru 
că, astăzi, la riscurile pe care și le 
asumă șoferii, întrebarea corectă nu 
este „dacă”, ci „când” va avea loc 
următoarea. 

 
Sau putem, pur și simplu, să în -

toar cem privirea, să continuăm să ne 
ascundem în spatele responsabilității 
celorlalți... să ne așezăm în propriul 
fotoliu și să savurăm cafeaua pe care 
am plătit-o la prețul pieței... însă gustul 
nu va mai fi același. 

 
 

Radu BORCESCU 
radu.borcescu@ziuacargo.ro 

 

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE 
„Orice lucru în mâinile omului poate să fie 

și bun și rău. După cum îl folosești.” 
Părintele Teofil Părăian

ASOCIAȚIILE 
PATRONALE VS. ASF 

 

Federația Operatorilor Români de 
Transport (FORT) pregătește noi 
proteste în Piața Victoriei din 
București, acuzând ASF că a intrat 
într-o etapă „neagră”. În aceeași 
idee, reprezentanții UNTRR solicită 
Guvernului, MFP și ASF să nu 
modifice legea RCA, în condițiile în 
care scrisoarea de la Comisia 
Europeană este încă secretă. Cele 
mai importante modificări propuse 
prin proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea legii 
RCA urmăresc abrogarea 
prevederilor ce limitează cheltuielile 
administrative și de vânzare ale 
poliței de asigurare, ce pot fi incluse 
de către asigurători în calculul 
tarifelor de primă (în acest moment 
plafonate la 25%). De asemenea, 
se elimină obligația ASF de 
reglementare a modului de calcul al 
tarifelor de primă, al criteriilor de 
risc, al indicilor de încărcare, al 
coeficienților de majorare și corecție 
ori alte instrumente de ajustare a 
tarifelor de primă. Cărăușii atrag 
atenția că impactul adoptării acestor 
măsuri se va transpune prin 
creșterea tarifelor RCA, fără să mai 
fie necesară nicio justificare.  

Reamintim, după ultimele proteste 
ale transportatorilor împotriva 
tarifelor RCA, ASF a avut o 
contribuție esențială la menținerea 
echilibrului în piață, prin aplicarea 
noilor prevederi ale Legii 132, iar 
tariful de referință a contribuit 
esențial la acest echilibru. 

LEONARDO BADEA A 
DEMISIONAT DE LA 
ȘEFIA ASF  

 

Leonardo Badea, președintele 
Autorității de Supraveghere 
Financiară, a demisionat. Acesta a 
preluat, din 11 octombrie, funcția de 
viceguvernator al Băncii Naționale a 
României (BNR). Noul Consiliul de 
Administrație al BNR a fost numit de 
Parlament la începutul lunii iulie anul 
acesta. Leonardo Badea a preluat 
funcția de șef al ASF în luna iunie 
2017, după revocarea, de către 
Parlament, a lui Mișu Negrițoiu. 
Badea a fost reales președinte al 
Consiliului ASF, în noiembrie 2018. 
Leonardo Badea are și studii în 
domeniul securității, efectuate la 
Institutul Diplomatic Român și la 
Colegiul Național de Apărare, 
precum și o diplomă obținută de la 
Colegiul Național de Informații. 

RAR A AMENDAT 
SERVICE-URILE AUTO  

 

Registul Auto Român (RAR) a 
amendat cu peste 1,2 milioane de 
lei service-urile auto găsite în 
neregulă, în urma controalelor din 
ultimele două luni, prin 
Departamentul de Supraveghere 
Piață. Inspectorii RAR au verificat 
891 de service-uri auto și au 
constatat următoarele 
neconformități: 
• lipsa autorizației tehnice de 
funcționare 
• comercializarea unor componente 
provenite din procesul de 
dezmembrare a sistemelor de 
frânare și direcție 
• utilizarea în procesul de reparații a 
unor componente provenite din 
procesul de dezmembrare a 
autovehiculelor, fără a avea 
acceptul proprietarului 
autovehiculului reparat 
• lipsa inspecțiilor finale care să 
demonstreze conformitatea 
lucrărilor de reparații efectuate.  

BANI PENTRU 
EXPROPRIERI 

 

Guvernul a aprobat alocarea a 
peste 5,6 milioane de lei pentru 
exproprierea a 642 de imobile 
aflate pe amplasamentul 
Autostrăzii București-Brașov. 
Totodată, a fost suplimentată cu 
80.000 de lei suma alocată în anul 
2017 pentru exproprierile de la 
Pasajul rutier suprateran Centura 
București-DJ602 (Domnești). 
Lucrările CNAIR la pasaj, 
programate să dureze 2 ani, până 
în toamna lui 2021, sunt corelate 
cu cele de supralărgire a 
Prelungirii Ghencea din sectorul 6 
al Capitalei, în valoare de 122 de 
milioane de euro, care sunt 
executate de compania 
municipalității (Trustul de Clădiri 
Metropolitane București). 

GERMANIA DOREȘTE CREȘTEREA TAXELOR DE 
AUTOSTRADĂ

Guvernul german și-a 
prezentat propriul plan 
climatic, în pragul summit-
ului ONU pentru climă, iar 
transportul este, în mare 
măsură, luat în considerare, 
dorindu-se introducerea 
certificatelor de emisii de CO2 
pentru transport. Concret, în 
anul 2021, va fi introdusă o 
taxă pe CO2 de 10 euro pe 
tonă – integrată în prețul 
vânzărilor de carburanți, 
adică în plus cu 3 cenți pe 
litrul de carburant. Impozitul 
trebuie să crească la 35 de 
euro pe tonă de CO2 în 2025 
(aproximativ 10 cenți pe litru) 
și între 35 și 60 de euro din 
2026. În ceea ce privește 
transportul de marfă, 

guvernul intenționează, de 
asemenea, să crească taxele 
rutiere pentru camioane, 
rămânând scutite doar 
autovehiculele considerate 
„curate”. Asociațiile 
profesionale pledează pentru 
instituirea unui sistem 
european de impozitare pe 
carbon, în defavoarea unei 
soluții naționale, pentru care 
a optat Germania.
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NOUL ACTROS, ÎN 
TURNEU PRIN ROMÂNIA 

 

Turneul de promovare a noii 
generații de camioane Actros și 
Arocs în România s-a desfășurat 
între 21 septembrie și 12 octombrie. 
Turneul a început în Arad și a 
continuat în Sebeș, București și 
Suceava. Participanții au avut ocazia 
să descopere inovațiile noilor 
modele, să primească informații 
despre serviciile de telematică și 
post-vânzare oferite de Mercedes-
Benz Trucks și să testeze cele mai 
inteligente camioane din lume în 
prezența instructorilor TruckTraining, 
care au oferit sfaturi despre modul 
de operare eficientă al celor două 
autovehicule. Totodată, în locații au 
fost prezenți reprezentanți ai 

Mercedes-Benz Financial Services, 
pentru consiliere referitor la opțiunile 
de finanțare. Noua generaţie Actros 
oferă o gamă generoasă de sisteme 
de asistență, printre care se numără 
Active Drive Assist, MirrorCam, 
Active Brake Assist, Multimedia 
Cockpit, Traffic Sign Assist, Stability 
Control Assist, precum și Highbeam 
Assist. Noile îmbunătățiri tehnologice 
asigură, de asemenea, o reducere a 
consumului de până la 5% pe 
drumurile naționale și cu până la 3% 
pe autostrăzi, față de performanțele 
deja economice ale modelelor 
anterioare. Aceste noi caracteristici 
inovatoare sunt disponibile și pentru 
Arocs, camionul pentru construcții de 
la Mercedes-Benz Trucks. De 
exemplu, fiecare Arocs beneficiază 
de Predictive Powertrain Control 
îmbunătățit, ca dotare standard, 
crescându-i astfel eficiența, mai ales 
în cazul traficului în construcții, cu 
dese opriri scurte. Până în prezent, 
în România, au fost livrate deja 
50 de camioane din noua generație 
Actros, iar alte zeci de unități sunt în 
producție sau în curs de livrare.  

PRODUCȚIA AUTO ÎN 
ROMÂNIA, PE PLUS 

În luna septembrie, au fost produse, 
în țara noastră 37.153 de 
autoturisme, dintre care 29.569 în 
uzina Dacia de la Mioveni, iar 
7.584 de unități la uzina Ford de la 
Craiova, potrivit datelor comunicate 
redacției de Asociația Constructorilor 
de Automobile din România 
(ACAROM) – membră ACEA. 
În primele nouă luni, producția de 
autoturisme a ajuns la 
354.812 unități, în creștere cu 2,26% 
față de perioada similară din 2018, 
respectiv 346.971 de unități. 
Pe modele, producția de autoturisme 
se prezintă astfel: 
• Dacia Duster: 194.810 unități 
• Ford EcoSport: 97.063 de unități 
• Dacia Logan: 25.201 unități 
• Dacia Sandero: 25.193 de unități 
• Dacia Logan MCV: 12.545 de 
unități. 
La acestea, se adaugă caroserii 
vopsite, fabricate de uzina Dacia, 
cu destinația Algeria, în volum de 
20.092 de unități. 

UPS INVESTEȘTE ÎNTR-O 
COMPANIE DE CAMIOANE 
AUTONOME 

UPS Ventures, divizia de venture 
capital a UPS, achiziționează un 
pachet minoritar de acțiuni la 
TuSimple, companie care dezvoltă 
tehnologii de conducere autonomă. 
Cele două companii testează 
camioane autonome pe un traseu 
din Arizona, pentru a stabili dacă 
vehiculele pot îmbunătăți serviciile și 
eficiența în rețeaua UPS.  
Colaborarea cu TuSimple are scopul 
de a ajuta UPS să înțeleagă mai 
bine exigențele cerute de 
camioanele autonome de nivel 4 în 
rețeaua proprie. Autonomie de 
nivel 4 înseamnă că vehiculul este 
controlat în întregime de computerul 
de bord, eliminând intervenția 
manuală. În prezent, legislația care 
reglementează conducerea 
autonomă a vehiculelor de nivel 4 
impune prezența unui șofer în 
cabină, pentru a prelua controlul, 
dacă este nevoie. 
Misiunea TuSimple, companie 
fondată în 2015, este de a lansa pe 
piață primul camion autonom, de a 
spori siguranța, de a reduce costurile 
de transport și emisiile de carbon. 
TuSimple dezvoltă tehnologii care 
permit companiilor să opereze 
camioane autonome clasa 8 – cele 
care depășesc 14 tone și au trei sau 
mai multe axe.

PIAȚA EUROPEANĂ DE VEHICULE COMERCIALE 
A CRESCUT, DAR...

Asociația Europeană a 
Producătorilor de Automobile 
(ACEA) și-a publicat, recent, 
Raportul Economic și de Piață 
pentru prima jumătate a anului 
2019, care conține cele mai 
recente cifre ale 
înmatriculărilor, producției și 
comercializării de autoturisme 
și vehicule comerciale, atât în 
Europa, cât și în lume. Iată 
câteva rezultate ale primelor 
șase luni ale anului, cuprinse 
în raport. 
Înmatriculări de autoturisme: 
• în Europa, au scăzut cu 3,9% 
în prima jumătate a anului 
2019 
• în SUA, au scăzut cu 3,3% 
• în Japonia, au rămas 
constante 
• cererea în China a scăzut cu 
14,4%, la 9,8 milioane de 
unități. 
Înmatriculări de autoturisme 
pe tipuri de combustibil: 
• benzină – aproape 60% din 
înmatriculări în UE 
• vehicule electrice – 2,4% din 
vânzările de autoturisme noi 
în UE.  
Producție de autoturisme: 
• în Europa, a scăzut cu 6,2%  
• în America de Nord, a scăzut 
cu 5,5%  

• în China, a scăzut cu 127%. 
Înmatriculări de vehicule 
comerciale: 
• în UE, au crescut cu 5,8% 
• vehicule comerciale ușoare 
în EU: creștere cu 3,8%, la 
1,1 milioane de unități 
• camioane în UE: creștere cu 
16,5%, atingând în total 
228.361 de unități. 
Prognoză pentru 2019, 
producție de vehicule 
comerciale: 
• în Europa, se preconizează 
că se vor produce 3,6 milioane 
de unități (-1,4%) 
• producția chineză se 
estimează că va scădea cu 
1,8 procente 
• producția din Japonia și 
Coreea de Sud se estimează 
că va crește cu 2,3% 
• producția în America de Nord 
se preconizează că va crește 
cu 5,1%.
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G raba în care pare să fie abor -
dat trialogul nu mai lasă 
niciun semn de întrebare 

privind adoptarea sau nu a unor reguli 
noi la nivelul UE, care vor afecta, în 
special, statele din estul Europei. 
Unde poate duce, însă, negocierea? 
Cărțile trebuie jucate bine, iar lucrurile 
privite în ansamblu. 

Vă propun ca, în acest număr al 
revistei, să ne oprim asupra unor cifre 
publicate relativ recent de Eurostat, 
cu privire la transportul rutier de marfă 
la nivel european. Pentru că este vor -
ba despre o statistică, informațiile se 
opresc la nivelul anului 2017, dar, fără 
îndoială, ne indică de ce nu ar trebui 
să ne așteptăm decât la încrâncenare 
din partea statelor vestice. 

Polonia a detronat 
Germania în topul 
activității de 
transport rutier 
2017 marchează trecerea Poloniei 

în fruntea clasamentului privind volu -
mul total de activitate de transport 
rutier, cu 335.200 de milioane tkm, 
care a detronat Germania (liderul pe 
termen lung al Europei), plasată acum 
pe locul 2, cu 313.149 de milioane tkm. 
Pe locul 3 se află Spania, la o distanță 
semnificativă, înregistrând un volum 

de 231.109 milioane tkm, și abia pe 
locul 4 Franța (chiar dacă în creștere, 
în 2017), cu 167.691 milioane tkm, a -
pro xi mativ jumătate din cifra con sem -
na tă de Polonia.  

„În mod izbitor, Polonia a înre gis trat 
o creștere de peste 15% într-un an, 
propulsând sectorul de transport al ță -
r ii pe locul 1 în Europa și de tro nând, ast -
fel, liderul de lungă durată, Germania. 
2017 a fost și un an bun pentru pavi -
lioa nele importante din sud, precum 
Spania, Italia și Franța, care au încheiat 
anul respectiv cu creșteri de 6,5%, 7,6% 
și respectiv 6,26% da to rită, în special, 
pieței interne. Germa nia a scăzut cu 
0,83%, din cauza redu cerii semnificative 
a activității sale inter naționale (-5,9%)”, 
arată o analiză realizată de Comitetul 
Național Rutier francez (CNR). 

 
România este așezată pe locul 
8, între Olanda și Cehia, cu o 
activitate totală de transport, 
în 2017, de 54.704 milioane tkm.  
 
Industria autohtonă de transport a 

fost mai activă, în 2017, decât cele din 
țări precum Suedia, Lituania, Ungaria, 
Slovacia, Bulgaria, Austria sau Grecia. 

Chiar dacă statele vestice au in -
ves tit, în ultimul timp, în transportul 
fe roviar, cifrele publicate de Eurostat 
indică o stare de fapt privind evoluția 

in dustriei de transport rutier. Iar ten -
din țele devin chiar mai evidente, atunci 
când analizăm piața pe segmente. 

Vest-europenii 
se concentrează 
pe piața internă 
Atunci când vorbim despre trans port 

intern, forța economiilor din Vest de vine 
evidentă, primele 3 locuri fiind îm părțite 
de Germania, Franța și Spania, cu 
271.666, 155.876 și respectiv 154.666 
de milioane tkm, în 2017. Polonia se 
pla sează pe locul 5 cu 120.036 de mili -
oa ne tkm, iar România pe poziția 15, cu 
13.548 de milioane tkm. 

CNR observă că ponderea trans -
por tului intern în total a scăzut în state 
pre cum Polonia (36%), România (25%) 
și Lituania (8%). 

Românii, umăr la 
umăr cu nemții, 
în zona de transport 
internațional 
Zona de transport internațional este 

condusă de departe de Polonia, cu 
215.184 de milioane tkm, urmată de 
Spania, cu 76.442 de milioane tkm, și 
Germania cu 41.483 de milioane tkm. 
Plasată pe locul 4, România s-a aflat, 
în 2017, foarte aproape de Germania 
pe acest segment, cu o ac ti vitate totală 
de transport internațional de 41.156 de 
milioane tkm.  

Activitatea internațională tradi țio -
nală (bilaterală) a crescut mai lent 
decât alte sub-activități internaționale, 
arată CNR. Polonia, lider pe toate 
segmentele, și-a consolidat poziția 
grație unei rate de creștere de 14,8%. 
Spania a crescut cu 6%, dar nu a putut 
atinge decât 50% din volumul de 

Pachetul Mobilitate 1 a intrat în zona trialogului. Iar lucrurile par să se 
miște repede. Comisia TRAN din cadrul Parlamentului European 
a decis, la finalul lunii septembrie, inițierea procedurii, iar prima 
întâlnire a avut loc pe 3 octombrie, în condițiile în care actuala echipă 
din Comisia Europeană își încheie mandatul la finalul acestei luni, 
după cum atrăgea atenția UNTRR. Se pune întrebarea: vor accepta, în 
tot acest proces, statele din vest anumite compromisuri?

A ÎNCEPUT TRIALOGUL 
Cum va schimba 
Pachetul Mobilitate 1 
piața?
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activitate al sectorului polonez, în zona 
de transport bilateral.  

În top 3 la 
cross-trade și... 
În zona de transport cross-trade 

(intracomunitar), România intră în top 3. 
Astfel, pe primele 3 locuri la acest 
capitol se situează Polonia, urmată de 
Lituania și România, cu 61.700, 20.926 
și respectiv 19.669 de milioane tkm. 
De altfel, primele 8 steaguri care do -
mi nă Europa pe acest segment sunt 
est-europene.  

Putem observa, în acest context, 
că transportul intracomunitar este mai 
important, în prezent, pentru industria 
autohtonă de profil decât transportul 
internațional bilateral. 

... pe locul 2 
la cabotaj 
Și în ceea ce privește cabotajul ne 

aflăm în top. În 2017, cărăușii polo -
nezi sunt campioni pe acest segment 
cu 17.897 de milioane tkm, urmați de 
firmele din România și cele din Spania, 
cu 3.921 și respectiv 2.781 de milioane 
tkm. 

Potrivit CNR, cabotajul reprezintă 
mai puțin de 4% din activitatea internă 
a piețelor europene de transport. Cu 
toa te acestea, este de departe activi -
ta tea care a evoluat cel mai mult în 
ultimii ani. Rata sa de creștere a atins 
16,9% în 2017, datorită în special per -
for manței spectaculoase a primelor 
4 țări din clasament.  

De menționat că 71% din cabotajul 
european este asigurat de noile state 
membre UE, în condițiile în care acest 
tip de activitate a crescut cu 25,1% an 
de an în cazul lor, comparativ cu doar 
1,21% în cazul UE15. CNR su bli niază 
că 47% din cabotajul euro pean total 
are loc pe teritoriul Germaniei și 27% 
pe teritoriul francez.  

 
Franța a înregistrat de 40 de 
ori mai mult cabotaj efectuat 
pe teritoriul său, decât a 
realizat pe teritoriul altor state. 
 
Cifra, potrivit CNR, reprezintă un 

record al tuturor timpurilor, în UE. În 
ceea ce privește Germania, raportul 
privind cabotajul este de 12 la 1. Pe 
de altă parte, însă, cărăușii olandezi 
(pe locul 6 în Europa în această zonă) 
au efectuat de două ori mai mult ca -
bo taj decât a fost realizat pe teritoriul 
statului de origine. 

CNR apreciază, în acest context, 
că evoluția este inegală, la nivel eu -
ro pean. Transportatorii din țările din 
E u ropa de Est au obținut rezultate 
record, datorită extinderii activității lor 
internaționale, în timp ce economiile 

dezvoltate din Europa de Vest sunt 
tot mai concentrate asupra pieței in -
ter ne, care este amenințată, potrivit 
ana liștilor francezi, de creșterea con -
stantă a cabotajului. Studiile CNR 
realizate la nivelul Franței arată că 
dinamica pieței forței de muncă din 
Europa de Vest nu mai permite călă -
torii lungi și internaționale. De ase me -
nea, un impact negativ există inclusiv 
asupra călătoriilor interne pe distanțe 
lungi, un element pe care șoferii din 
Europa de Est îl utilizează rapid pentru 
salarii mult mai mari decât media lor 
națională. 

Acestea sunt cifre 
privind piața în 
2017... 
... iar, între timp, tendințele s-au 

adân cit. Concluziile le puteți trage 
dum neavoastră, dar lucrurile trebuie 
pri vite în ansamblu. Multe companii 

din vestul Europei, au investit în state 
din est, iar grupuri care își au sediul 
central în UE15 utilizează parcuri sub 
diferite pavilioane, ca pe o flotă unică, 
beneficiind din plin de avantajele pieței 
comune. Cele mai importante nume 
din logistica internațională au repre -
zen tanțe în est și transmit, în toată 
pia ța unde activează, know-how și un 
anumit ritm de dezvoltare. Iar acestora 
li se adaugă marii investitori din indus -
trie, pentru care piața unică a repre -
zen tat un atu, devenind mai eficienți 
prin deschiderea de facilități de pro -
duc ție în statele nou intrate în UE. 

Românii, alături de reprezentanții 
ce lorlalți transportatori din estul Europei, 
încearcă să își joace bine cartea, iar 
următoarea perioadă pare să fie decisivă 
pentru varianta finală a Pachetului Mobi -
litate 1. Dar unde va duce negocierea? 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro

Variantele așezate pe masa negocierii în trialog, 
conform UNTRR 

REVIZUIREA REGULAMENTULUI 1071/2009 PRIVIND ACCESUL LA PROFESIE 
COMISIA EUROPEANĂ 
• acces la profesie vehicule sub 3,5 t: sediu și capacitate financiară  
• active & personal la sediul firmei proporțional cu activitatea unității. 
CONSILIUL EUROPEAN 
• acces la profesie vehicule 2,5-3,5 t: sediu, bună reputație, capacitate 
financiară, competență profesională  
• angajații și vehiculele firmei să fie proporționale cu volumul operațiuni. 
PARLAMENTUL EUROPEAN 
• acces la profesie vehicule 2,4-3,5 t: sediu, bună capacitate financiară, 
competență profesională 
• întoarcerea vehiculului în țara de stabilire (1 încărcare/descărcare) 
la 4 săptămâni. 
 
REVIZUIREA REGULAMENTULUI 1072/2009 PRIVIND ACCESUL LA PIAȚA 
DE TRANSPORT MARFĂ 
COMISIA EUROPEANĂ 
• 5 zile cabotaj și fără limită de operațiuni. 
CONSILIUL EUROPEAN 
• 7 zile/3 operațiuni cabotaj + cooling off de 5 zile. 
PARLAMENTUL EUROPEAN 
• 3 zile cabotaj fără limită de operațiuni + cooling off de 60 de ore. 
 
REVIZUIREA REGULAMENTULUI 561/2006 PRIVIND TIMPII DE CONDUCERE 
ȘI DE ODIHNĂ 
COMISIA EUROPEANĂ 
• întoarcere acasă șoferi la 3 săptămâni 
• interzicerea repausului săptămânal normal în cabină. 
CONSILIUL EUROPEAN 
• întoarcerea acasă (sediu/rezidență) a șoferilor la 4 săptămâni 
• interzicerea repausului săptămânal normal în cabină. 
PARLAMENTUL EUROPEAN 
• întoarcerea acasă (sau locație aleasă de șofer) la 4 săptămâni 
• interzicerea repausului săptămânal normal în cabină. 
 
LEGE SPECIALĂ PENTRU APLICAREA DIRECTIVEI DETAȘĂRII 71/96 
LA TRANSPORTURILE RUTIERE 
COMISIA EUROPEANĂ 
• Aplicare: cabotaj, transport internațional peste un prag de 3 zile 
• Exclus: tranzit. 
CONSILIUL EUROPEAN 
• Aplicare: cabotaj, cross-trade 
• Exclus: transport bilateral +1(2) operațiuni cross-trade. 
PARLAMENTUL EUROPEAN 
• Aplicare: cabotaj + cross trade + transport combinat 
• Exclus: transport bilateral + 1(2) operațiuni cross-trade.
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Accent pe siguranță
Cea de-a zecea ediție a concursului Romanian Transport 
Company of the Year se desfășoară într-o perioadă plină 
de provocări, cu fluctuații impredictibile de la lună la lună 
și o recesiune ce devine tot mai sigură.

T otuși, deși majoritatea firmelor 
de transport manifestă un 
com portament precaut, nimeni 

nu crede că o eventuală nouă criză 
ar putea avea efectele devastatoare 
de acum zece ani. Și asta în primul 
rând pentru că piața este mult mai 
ma tură, mai pregătită să facă față 
schimbărilor. 

Mediul de afaceri are, astăzi, o 
abor dare mult mai realistă decât acum 
zece ani și merită să analizăm câteva 
tendințe interesante. 

Controlul  
costurilor 
Îmbunătățirea continuă a moni to -

ri zării costurilor a dus la o transformare 
a abordărilor manageriale. Dacă, în 
ur mă cu zece ani, se punea accent 
aproa pe în exclusivitate pe eliminarea 
sau măcar diminuarea furturilor, s-a 
trecut încet, dar sigur, către căutarea 
performanțelor. Produsele moderne 
telematice, combinate tot mai adesea 
cu soluții ERP, permit vizualizarea pre -
cisă și rapidă a rezultatelor afacerii 
de transport, la nivel de companie, de 
flotă și până la cele mai mici elemente 
– șofer, camion, client, cursă... Astfel, 
deja, unele companii lucrează la regla -
je de finețe. Ținte de performanță clare 
sunt stabilite pentru fiecare depar ta -
ment și angajat în parte, pe baza ex -
pe rienței/rezultatelor obținute în timp, 
și se lucrează la ameliorarea cifrelor. 
De exemplu, sunt firme care își propun 
ținte clare, cum ar fi reducerea con ti -
nuă a consumului mediu de carburant 
– șoferii sunt încurajați, printr-un pro -
ces continuu de pregătire, personalizat 
pe fiecare individ în parte. Astfel, ținta 
nu mai este încadrarea tuturor într-un 
anumit consum, ci scăderea acestui 
con sum pe fiecare camion și șofer în 
parte, de la cursă la cursă. Pare un 
efort titanic? Se pare că nu, mai ales 
dacă utilizezi instrumentele corecte – 
soluțiile telematice de ultimă generație 
preiau și execută automat o mare 
parte din sarcinile care, nu cu mult 
timp în urmă, sufocau departamentul 
de management al flotei. În plus, se 
caută maximizarea numărului de kilo -
metri parcurși zilnic și, în acest con -
text, timpul de conducere al șoferilor 
este monitorizat tot mai atent, pentru 
a fi utilizat cât mai judicios. 

Pentru a motiva cât mai bine dis -
pe cerii, soft-urile dedicate de transport 
ma na gement nu mai sunt doar un in -
stru ment operativ, ci creează o ima -
gine tot mai precisă asupra costurilor 
pe care fiecare decizie în parte le im -
plică și, astfel, fiecare dispecer vede 
în mod transparent impactul pe care 
îl are asupra profitabilității firmei. Iar 
costurile sunt privite complex, nu doar 
din prisma kilometrilor parcurși, ci și 
a timpului aferent. 

Profitabilitate... 
Preluarea unei cantități atât de 

mari de date și analizarea lor cu ajuto -
rul unor soluții IT se materializează în 
ra poarte prin care managerii pot lua 
de cizii mult mai bine argumentate. Și, 
în special, pot urmări profitabilitatea... 
pe client, pe cursă, pe camion. Tot 
mai mulți transportatori, prin sistemele 
utilizate, reușesc să aibă imaginea di -
namica a costului pe kilometru. Astfel, 
evită capcana în care un client oferă 
un tarif aparent mare pe kilometru, 
însă antrenează costuri ce, uneori, 
pot depăși acel tarif. „Timpul costă 
bani” a devenit o sintagmă foarte im -
por tantă în transporturi.  

Pentru a evita riscul unui cost/km 
ne competitiv (cauzat de repartizarea 
cos turilor fixe pe kilometru) sunt trans -
por tatori care au pus la punct acti vi -
tatea astfel încât camioanele să stea 
imobilizate cât mai puțin. Este notabil 
să vedem transportatori români care 
obțin peste 20.000 km pe lună parcurși 
de fiecare camion în parte. Evident, 
costul pe kilometru scade semnificativ, 
flota este înnoită constant, iar șoferii 
pot fi plătiți mai bine. 

Nișe 
Indiferent de dimensiunea firmei, 

spe cializarea pe una sau mai multe 
nișe reprezintă o decizie strategică 
im portantă. Deși, la prima vedere, 
pare o limitare a opțiunilor, experiența 
din piață arată că specializarea asigu -
ră mai multă stabilitate și un nivel su -
pe rior al profitabilității. Iar, aici, putem 
consemna o nouă etapă pe zona 
trans portului intracomunitar efectuat 
de firme românești de transport. Dacă, 
inițial, a fost vorba doar de transport 
de mărfuri generale, efectuate, în 

general, sub umbrela unor expeditori 
vest-europeni, astăzi, transportatorii 
români deservesc direct clienții finali 
și au acces la proiecte de transport pe 
diferite nișe. 

Firme străine 
Privind din prisma concursului, ulti -

mii zece ani au adus, așa cum am 
pre cizat, o profesionalizare semnifica -
ti vă a pieței. Astăzi, nu sunt puține fir -
mele românești care pot concura de 
la egal la egal cu firme vest-europene. 
În același timp, avem un număr im -
por tant de firme străine care și-au des -
chis activități în țara noastră, contri -
buind la creșterea know-how-ului în 
piața autohtonă. Trei dintre firmele 
fina liste a acestei ediții a RTCY au 
acțio nariat străin, însă... mana ge men -
tul lor din România este integral format 
din români. Și acesta reprezintă, pro -
ba bil, cel mai bun semn al profesio -
na lismului și, în egală măsură, al în -
cre derii de care românii au început să 
se bucure la nivel european. 

Finaliștii RTCY 2019 – Hankook sunt 
(în ordine alfabetică): Agexim Spedition, 
Logistic E van Wijk, Marvicon, Suri 
Sped, TN Logistika SK-RO, Tuțu Trans. 

Vă invităm să parcurgeți, în pa gi -
nile următoare, prezentările com pa -
niilor finaliste ale celei de-a zecea ediții 
a RTCY și să vă votați favorita pe site-ul 
ziuacargo.ro. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Câștigătorii RTCY 
2010 – Com Divers Auto Ro 
2011 – edy International Spedition 
2012 – International Lazăr Company 
2013 – Dianthus 
2014 – Com Divers Auto Ro 
2015 – Vio Trans Grup 
2016 – International Lazăr Company 
2017 – International Alexander 
2018 – H.Essers 

Câștigătorii RTCY, 
categoria Flote Mici 

2015 - Marvi Logistic 
2016 - Onci Eurotrans ’96 
2017 - Denis Spedition 
2018 - Asexpress
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B iroul open-space, unde rulea -
ză un fond muzical ales cu 
aten ție, a cărui intensitate va -

ria ză în funcție de momentul zilei (și 
unde nu se țipă!), pare ideal pentru 
asi gurarea unui suport real echipei 
ope ra tive aflate în teren. 

Fiecare detaliu este inclus într-o 
anumită sferă de responsabilități, por -
nind de la comunicarea directă cu cli -
en tul sau șoferii, stabilirea rutei și punc -
telor de alimentare sau odihnă, analiza 
stilului de condus sau a ele men telor 
tehnice și până la opera țiu nile și pre -
vi ziunile financiare. În fond, o astfel de 
abordare devine obligatorie atunci 
când vrei să deții controlul acti vi tății 
unei flote noi, de peste 200 de ca mi -
oa ne care lucrează intracomunitar.  

„Agexim Spedition a fost înființată 
în 2006, iar modelul actual de busi -
ness a fost stabilit în urmă cu 6-7 ani. 
Avem o strategie coerentă și obiective 
clare – meritul acționarului majoritar 
Sorin Nicola, puse în practică de o 
muncă intensă și de calitate – meritul 
în tregii echipe”, a explicat George 
Șuteu, CEO Agexim Spedition, pre ci -
zând că deși principala industrie pe 

care compania o deservește este cea 
auto și în ciuda faptului că sediul com -
paniei se afla in Pitești, activitatea nu 
a fost legată de Dacia.  

O dată cu aderarea României la 
Uniunea Europeană, oportunitatea de 
a realiza transport intra-comunitar a 
apă rut ca o variantă corectă de dez -
vol tare.  

„Am făcut, permanent, full truck, 
chiar dacă o parte din clienți utilizează 
camioanele noastre pentru grupaje. 
Motorul Europei este reprezentat, din 
punc tul nostru de vedere, de Germania 
și transportăm cu preponderență în 
Franța, Marea Britanie, Benelux, în 
anu mite zone din Italia, Spania, Elveția 
și Austria. Lucrăm cu câteva zeci de 
case de expediții, oferind servicii dedi -
ca te, pe baza unor condiții comerciale 
bine definite; nivelul celei mai mari flote 
dedicate nu depășește 30 de unități, 
tocmai pentru a nu expune firma.” 

Dispeceratul este format, în pre -
zent, din 15 persoane, care preiau in -
for mația de la client, o analizează și 
o transmit către flotă, într-o formă co -
rectă. Fiecare dispecer este specia li -
zat pe unul sau mai mulți clienți și tre -

bu ie să se asigure că marfa ajunge 
la timp și în siguranță la destinație. 
De menționat că nivelul curselor fixe 
nu depășește 60%, iar dispecerul tre -
bu ie să ofere șoferului toate detaliile 
ne ce sare, inclusiv zonele în care o -
preș te pentru odihnă și stațiile de ali -
mentare cu carburanți. „Comenzile vin 
prin e-mail, iar dispecerul se asigură, 
în primul rând, de faptul că se poate 
îndeplini so licitarea clientului, în funcție 
de pro gramul de condus al șoferului 
și de condițiile de trafic. Într-un interval 
de câteva minute, validează cerința 
be ne fi cia rului sau propune alte va rian -
te, dacă este cazul, și găsește soluția 
op ti mă de transport pentru firmă. Ulte -
rior, transpune comanda într-o formă 
con ve nabilă pentru șofer, comuni cân -
du-i foarte clar ce are de făcut.” 

În general, comunicarea se face 
prin intermediul WhatsApp, informația 
fiind introdusă în sistemul ERP de 
personalul care asigură zona de back-
office. „Dispeceratul este motorul com -
pa niei și, prin urmare ni l-am dorit con -
cen trat exclusiv în zona operațională, 
fără a fi încărcat din punct de vedere 
ad ministrativ. În plus, activitatea depar -

AGEXIM SPEDITION 

Detaliile 
sub control
Poate că nu este un lucru obișnuit să vizitezi o companie de 
transport la etajul 9 al unei clădiri clasa A de birouri. În cazul 
Agexim Spedition, însă, o astfel de opțiune este normală, pentru 
că nu face decât să confirme abordarea modernă pe care 
managementul a ales-o în coordonarea activității. 

George Șuteu, CEO Agexim 
Spedition: „Expunerea pe un 
singur client nu depășește 15% 
din cifra de afaceri.”



ta mentului este supervizată în mod 
direct de directorul de transport – 
Eduard Popeanu, unul dintre cei mai 
im plicați și dedicați profesioniști din 
in dustria transporturilor din România.”  

De altfel, fiecare dispecer are o 
ima gine foarte clară privind target-ul 
pe care îl are pe fiecare client sau 
contract deservit, din punctul de vede -
re al camioanelor și kilometrilor par -
curși. „Calitatea muncii dispecerului 
poa te influența semnificativ rezultatele 
la sfârșitul lunii, în aceeași măsură ca 
activitatea șoferului”, a apreciat ma -
na gerul Agexim Spedition. 

În cazul în care clientul solicită, 
este asigurat un serviciu permanent 
(timp de 24 de ore), ținând cont că 
sunt companii cu activitate specifică 
de noapte. 

Șoferi cu venit minim 
garantat 
La ora actuală, 30% dintre ca mi -

oa ne au echipaje, iar aproximativ 40% 
din flotă este utilizată în regim de trac -
tare pentru semiremorcile clienților. 
De altfel, acest segment a crescut în 
mod constant, în ultimul an. Camioa -
ne le cu un șofer rulează, în medie, în 
fiecare lună, între 11.500 și 12.000 de 
kilo metri, cifrele majorându-se la 
17.000-18.000 pentru echipaje.  

Aplicația Fleetboard oferită de 
Mercedes-Benz, reprezintă un in stru -

ment de bază, deja testat, atât pentru 
dispeceri, cât și pentru persoanele care 
formează Departamentul de Cali tate, 
care verifică eficiența parcur su lui. „Ne 
străduim să monitorizăm acti vi ta tea 
aproape în timp real, urmărind ra poarte 
zilnic, săptămânal și lunar”, a mai 
explicat CEO-ul Agexim Spedition, 
adăugând că planificarea șoferilor pe 
camioane și pe contracte o face o 
persoană care are o viziune de ansam -
blu asupra resurselor disponibile.  

De menționat, compania oferă fle -
xi bilitate în privința alegerii perioadei de 
lucru și a perioadelor alocate con cediilor 
de odihnă. Pentru transferul con ducăto -
rilor auto, Agexim Spedition de ține o 
flotă de microbuze Mercedes-Benz de 
ultimă generație, cărora li se pot adăuga 
avionul sau autocare închiriate în peri -
oa dele aglomerate.  

„Există un venit minim garantat, 
pentru șoferii aflați în cursă, la care 
se pot adăuga bonusuri, generate de 
performanțele obținute, de regimul de 
muncă (ADR, noapte etc), de vechime 
sau de lungimea sejurului.” 

Concret, stilul de condus se reflec -
tă în note acordate conducătorului 
auto, în timp ce mentenanța este ur -
mă rită de un Departament Tehnic. În 
aceste condiții, compania de transport 
nu duce lipsă de șoferi – un merit con -
si derabil revenind Departamentului 
HR. La angajare, sunt preferați condu -
că torii auto cu experiență, dar se ia 

în calcul și includerea în echipă a șo -
fe rilor fără experiență, dispuși să ur -
me ze o perioadă de formare. „Asi gu -
răm formarea în echipaj, alături de 
an gajații cu vechime, dispuși să o 
facă.” De menționat că șoferii be -
neficiază de un instructaj complet la 
angajare, urmat de instructaje perio -
di ce și au la dis poziție un manual unde 
sunt ex pli cate regulile care trebuie 
urmate în situațiile concrete cu care 
se întâl nesc în timpul desfășurării ac -
ti vității. 

Cheltuieli atent 
dimensionate 
Departamentul Tehnic urmărește, 

în special, flota care nu se mai află în 
garanție și preia telefonic toate sesi -
zările șoferilor, astfel încât problema 
să poată fi preluată de zona operațio -
nală și rezolvată. Există inclusiv un 
ate lier mobil, care se deplasează 
atunci când situația o impune. 

„Avem o imagine foarte clară a 
cheltuielilor pe care le implică fiecare 
camion în parte, precum și a costurilor 
generate de vehiculele care stau, 
dintr-un motiv sau altul. Urmărim pro -
fi ta bilitatea pe fiecare client și contract 
în parte, iar specialiștii din cadrul De -
par tamentelor Financiar, Controlling 
și Audit realizează analize operațio -
nale și estimări financiare încă înainte 
de semnarea fiecărui contract”, a mai 
explicat George Șuteu. Iar, pentru că 
piața se mișcă, un Departament Co -
mer cial intră în contact în permanență 
cu potențialii noi clienți. 

Un model de 
business adaptat 
„Modelul de business cu siguranță 

va evolua, având în vedere provocările 
legislative de la nivel european; iar 
schimbările sunt evidente, dacă luăm 
în calcul cadrul economic valabil în ur -
mă cu 5 ani, când nimeni nu își punea 
problema ca beneficiarul să su por te 
ho telul șoferului. Astăzi chel tu ie lile pri -
vind cazarea sunt trecute în con tract, 
pentru țări precum Franța, Belgia sau 
Germania. Peste alți 5 ani, lucrurile vor 
arăta, cu siguranță, altfel”, a apreciat 
CEO-ul Agexim Spedition... dar viitorul 
(transport, dar sub un alt model) nu 
poate fi decât unul favorabil celor care 
știu să țină lucrurile sub control. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro
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În cadrul Agexim Spedition, la baza tuturor analizelor de performanță din 
punct de vedere operațional stau informațiile oferite de Fleetboard, sistemul 
telematic oferit de Mercedes-Benz, marca pentru care compania a optat 
aproape în exclusivitate. Toate vehiculele sunt echipate cu PPC (Predictive 
Powertrain Control), iar, în acest context, consumul mediu a scăzut în fiecare 
an. „Sistemul de monitorizare, care a fost îmbunătățit în mod constant în 
ultimii 5 ani, funcționează foarte bine, ajungându-se la un consum mediu la 
nivelul flotei, de 27-28 l/100 km, în condițiile unei încărcări medii de 20 t. Avem 
șoferi care au ajuns de la nota 7 la 9, în condițiile în care consumul s-a redus 
de la 29 la 26 l/100 km”, a precizat George Șuteu.

„Am optat pentru variante de 
finanțare pe 3 ani, în condițiile în 
care parcul auto schimbat în 
fiecare an se ridică la 60-70 de 
camioane.”
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A mănuntele și modul în care 
acestea sunt tratate au un im -
pact major asupra performan -

țelor companiei. Transportul reprezintă 
un domeniu afectat permanent de in -
sta bilitate, fluctuații și aspecte nepre -
vă zute... iar compania clujeană a pus 
la punct un dispozitiv care să contra -
ca reze toate aceste aspecte, să ate -
nueze „impredictibilul” și să îl trans -
forme în „predictibil”. 

Zone de nișă 
Primul lucru a fost legat de axarea 

pe nișe. Logistic E van Wijk și-a spe -
cia lizat flota, de 180 de camioane, pe 
trei direcții principale: cea de volum 
(combinația camion plus remorcă), 
transport agabaritic (și, totodată, 
express) și transport frigorific. De ase -
me nea, zona de depozitare este în 
creștere, compania având depozite în 
Cluj și București. 

„Serviciile de transport și depo zi -
tare sunt conectate. În acest moment, 

avem, în București, două depozite cu 
temperatură controlată. Unul care asi -
gură o temperatură de 10-12 °C și al -
tul care asigură până în 20 °C. Depo -
zi  tul din București a crescut cu 
8.000 mp – temperatură controlată, 
care se adaugă celor 3.500 mp deja 
exis tenți”, a precizat Gavril Mircean, 
director general Logistic E van Wijk. 

Ca parte a strategiei gândite de 
managementul Logistic E van Wijk, 
sunt vizați în special clienți direcți și 
niciunul dintre aceștia nu generează 
20% din cifra de afaceri a companiei. 

În viitorul apropiat, o altă nișă va 
fi atinsă – transportul farmaceutic. 

„Cu cât există mai multe direcții în 
business, cu atât acesta este mai 
stabil”, a arătat directorul general 
Logistic E van Wijk. 

Soluții IT, suport 
pentru productivitate 
Profitabilitatea în afacerea de 

trans port nu este asigurată doar de 

stra tegie, ci și de optimizarea fiecărui 
proces în parte. Iar, aici, soluțiile IT 
im plementate de Logistic E van Wijk 
lucrează integrat, pentru a asigura 
func ționalitatea, luarea rapidă și co -
rectă a deciziilor, precum și o comuni -
ca re facilă. Astfel, există o soluție ERP 
(Microsoft AX) de care se leagă ce le -
lal te soluții specializate pentru fiecare 
departament în parte. 

Toate comenzile de transport sunt 
introduse în sistem și, de aici, ajung 
au to mat în modulul de planning (de -
par tamentul transporturi). O dată ajun -
să în modulul de planning (soluția 
Ortec), comanda respectivă pleacă 
au to mat către zona prestabilită, con -
form regulilor interne. 

Practic, comanda este văzută de 
către persoanele care trebuie să se 
ocupe de ea, aspect datorat filtrelor pe 
care le are fixate.  

„Urmează partea de creație, mai 
ales că majoritatea transporturilor sunt 
grupaje (LTL). Sistemul poate face alo -
carea mărfurilor pe camioane în mod 

LOGISTIC E VAN WIJK 

Performanță la 
nivel de amănunt
Concentrarea pe mai multe nișe de transport, dezvoltarea 
segmentului de depozitare și, mai ales, optimizarea 
performanțelor angajaților având la bază soluții IT puternice 
reprezintă rețeta succesului Logistic E van Wijk.

Gavril Mircean, director general Logistic E van Wijk: 
„Business-ul în transporturi este un sport de 
echipă, iar beneficiile fiecărui angajat sunt 
determinate conform realizărilor personale, dar mai 
ales în legătură cu realizările companiei.”



automat, însă acest lucru funcțio nează 
foarte bine pe volume mari și atunci 
când este vorba despre trans por turi 
FTL. Astfel, în principiu, este utili zată 
alocarea «manuală» – ex periența 
dispecerilor”, a arătat Gavril Mircean. 

Toate cerințele clientului sunt tre -
cu te în comandă – greutate, metri de 
podea, înălțimea paleților, dată de în -
căr care și descărcare, cerințe spe cia -
le, ridicare sau livrare cu lift, încărcare 
pe sus, macara... O dată introdusă 
co man da în sistem, toate detaliile sunt 
dis ponibile și migrează de la client 
integral către planning și, ulterior, către 
computerul de bord al șoferului, cu 
toate informațiile relevante. 

„În momentul în care dispecerul 
alocă marfa pe un camion, informațiile 
pleacă automat către șofer. Fiecare 
camion este dotat cu un computer de 
bord (soluția Transics). Astfel, șoferul 
are la dispoziție toate informațiile ne -
ce sare și orice schimbări de status, 
sau eventuale probleme, sunt sem -
na late de șofer prin computerul de 
bord”, a explicat Gavril Mircean.  

Computerul de bord oferă și op -
țiu nea de navigație și, în funcție de 
situație, traseul poate fi stabilit direct 
de către dispecer. 

În momentul plecării camionului, 
există deja ETA stabilit, pentru fiecare 
marfă în parte. Astfel, din punct de 
vedere al dispecerului, camionul poate 
fi încărcat de la primul moment în care 
apare un spațiu gol. 

O dată finalizată cursa, docu men -
te le ajung, în format fizic, la biroul din 
Cluj. Există și posibilitatea transmiterii 
electronice a documentelor, fiecare 
camion fiind dotat cu scanere la bord. 
Totuși, pentru moment, prea puțini 
clienți acceptă documentele în format 
electronic.  

La sosirea documentelor, se emite 
fac tura, soluția IT pentru contabilitate 
fiind integrată în ERP-ul companiei. 
Emi terea facturii se realizează aproa -
pe automat, datele fiind disponibile 
încă de la lansarea comenzii. 

Fiecare cursă este monitorizată ca 
eficiență, inclusiv din punct de vedere 
al consumului de carburant. „O dată 
la șase luni, se realizează evaluări 
pen tru toți șoferii, iar calculele au în 
ve de re stilul de conducere (condu ce -
rea economică). Șoferii cu rezultate 
bune sunt premiați, în caz contrar fiind 
programată o sesiune de training”, a 
completat directorul general Logistic 
E van Wijk. 

Rapoarte de 
management 
Directorul general al companiei 

primește zilnic un raport cu situația 
comenzilor – cele introduse în sistem, 
cele în curs de executare și cele fac -
turate. 

Având aceste date, conducerea 
firmei are, permanent, o imagine asu -
pra cifrei de afaceri pe care o va 

realiza în fiecare lună. Iar, înainte de 
jumătatea lunii, performanțele lunii 
pre cedente sunt cunoscute în tota -
litate. 

Faptul că activitatea este bugetată 
în amănunt pentru întregul an creează 
o bună imagine asupra realizărilor, în 
timp real. Astfel, poți avea o imagine 
clară asupra evoluției bussines-ului în 
ansamblu, precum și pe diferitele tipuri 
de activitate, diferiți clienți și pe fiecare 
lună în parte. 

„O dată pe lună, consult raportul 
privind comparația buget vs. realizări 
și, zilnic, consult raportul privind status 
comenzi. Un alt raport important este 
venit/km/camion, pe diferite intervale 
de timp și pe diferitele tipuri de trans -
port”, a arătat Gavril Mircean. 

Având aceste informații, directorul 
general poate interveni (ajuta) cu pre -
cizie acolo unde performanța nu este 
la nivelul dorit/anticipat. 

De asemenea, foarte important 
este raportul cu diferențe față de con -
dițiile contractuale (pentru fiecare 
client în parte). 

„Încercăm să corectăm relația cu 
clienții care generează costuri mai 
mari decât cele stabilite inițial”, a 
explicat Gavril Mircean. 

Și planurile de viitor sunt, în mare 
mă sură, legate de soluțiile IT: aut o -
ma tizarea fluxului de documente și 
renunțarea la documentele fizice; dez -
voltarea modulului de service; soluție 
de conectare EDI cu clienții pe zona 
de depozitare; iar, la nivel de grup, se 
are în vedere implementarea unei 
soluții care să integreze activitatea pe 
toate companiile grupului – România, 
Olanda, Polonia, Ucraina. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Departamentul administrativ are în vedere documentele și valabilitatea 
acestora. Cu o lună înainte de a expira orice document, soluția IT generează 
un raport. 
O atenție specială este acordată documentelor șoferului, iar, atunci când un 
document al acestuia urmează să expire, informația pleacă de la 
„administrativ” la „planning” și șofer, pentru a fi identificată cea mai bună 
soluție de întoarcere acasă.



T ransporturile, în general, re -
pre zintă un domeniu în care, 
având în vedere marjele des -

tul de mici de profit, este obligatoriu 
să creezi și să reajustezi cadrul de 
func ționare pentru a beneficia de toate 
avantajele posibile – finanțare ieftină 
din vest și costuri competitive cu forța 
de muncă din est. 

Povestea Marvicon este, însă, mai 
mult decât atât. Pe lângă componenta 
business, Marvicon este o companie 
tânără, în care pasiunea și dorința de 
afir mare sunt la un nivel ridicat, iar 
res pectul, prietenia și, mai ales, în -
cre derea sunt valori țintite zi de zi. 

Atunci când firma belgiană Be-
Trans a decis să își asigure prezența 
în estul Europei, a ales România și, 
după o scurtă încercare la București, 
a decis că Oradea este locul potrivit, 
mai ales datorită apropierii față de 
granița vestică. 

Sediu în România, camioane în -
ma triculate aici, șoferi și dispeceri 
români și... lucru mai rar întâlnit la fir -
me le străine – management românesc. 

„Eu am ajuns, în 2012, în Belgia 
și am început activitatea ca dispecer. 
Apoi am răspuns de toți dispecerii, 
apoi de angajarea șoferilor... Practic, 
eram responsabil pentru tot ceea ce 
însem na parte operațională din Ro -
mâ nia. Acesta este momentul în care 
pa tronul companiei și-a dorit să des -
chi dă în România o filială organizată 
altfel și mai aproape de frontiera de 
Vest”, a explicat Ilie Ilea, director ge -
neral Marvicon. 

Specialiști pe 
containere 
Be-Trans s-a specializat, încă de 

la apariție (1998), pe transportul de 
containere. 

„Avem toate tipurile și configurațiile 
de echipament pentru transportul de 
containere, iar, din 2014, s-a dezvoltat 
și transportul de mărfuri generale (pre -
la te). Astăzi, acest segment operează 
o flotă de 50 de ansambluri. Flota din 
Belgia însumează 210 ca mioane și 

300 șasiuri pentru con tai nere”, a arătat 
Ilie Ilea. 

Numărul mai mare de șasiuri per -
mite optimizarea activității, prin lăsarea 
acestora la clienți, pentru operațiunile 
de încărcare/descărcare. 

În plus, compania are un depozit 
deschis, în 2016, în Belgia, cu o hală 
de 10.000 mp și un teren total de 7 hec -
tare, acolo fiind și sediul central. Toto -
dată, exis tă o bază și în Anvers, de -
dicată, de asemenea, transportului 
con tai nerizat. 

„Avantajul este că aceasta este si -
tuată chiar în port și, pentru a efi cienti -
z a activitatea, avem 20 de șoferi spe -
cia lizați pe operațiunile portuare. 
Ter minalul este foarte aglomerat și 
faptul că șoferii pot prelua containere 
direct din curtea noastră înseamnă ore 
bune câștigate”, a completat Ilie Ilea. 

Activitatea Marvicon, inițial inte -
gra tă 100% cu cea a firmei mamă 
Be-Trans, începe să dezvolte și com -
po nente separate. 

„Cel mai important client al Marvicon 
este Be-Trans, pentru că cea mai mare 
parte a camioanelor noas tre lucrează 
pentru firma mamă. Plata se face săp -
tă mânal și, astfel, nu avem probleme 
de cash-flow. Însă, de la înființarea com -

paniei, am început să dezvoltăm 
propriul portofoliu de clienți, iar, anul 
acesta, am angajat un director comer -
cial cu experiență. Ținta noastră este 
să ne dezvoltăm cât mai mult indepen -
dent de compania din Belgia”, a explicat 
directorul general Marvicon, firmă care, 
anul acesta, va atinge o cifră de afaceri 
de aproximativ 20 de milioane de euro. 

Astăzi, Marvicon are un parc de 
143 de camioane, majoritatea lucrând 
pentru Be-Trans. 

Soluții IT dedicate 
Instrumentul principal ce asigură 

colaborarea dintre Marvicon și Be-
Trans este o soluție IT de planning 
dedicată, inițial, doar transportului de 
con tainere. Cu timpul, a fost dez vol -
tată și partea specifică transportului 
cu prelată.  

„Dezvoltatorul acestei soluții este 
o companie din Belgia. Toate cursele 
planificate sunt ușor de vizualizat de 
către dispeceri, care, de asemenea, 
au o imagine clară asupra flotei.  

O dată alocată cursa pe un ca -
mion, șo fe rul primește, pe un display 
aflat în ca bină, toate informațiile ne -
ce sare”, a precizat Ilie Ilea. 
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MARVICON 

România, Belgia 
și înapoi
Faptul că antreprenorii din vestul Europei au deschis firme în est 
a depășit de mult stadiul de tendință. Aceasta este o parte din 
realitatea afacerii de transport la nivel european. 



Fiecare cursă este monitorizată și 
poate avea mai multe statusuri – alo -
care, transmitere către șofer, activarea 
cursei, încărcare, pauză, așteptare, 
ambuteiaj... Astfel, orice întârziere sau 
oprire neprogramată este semnalată 
și explicată. 

Pe lângă telefon, comunicarea cu 
șo ferii se realizează cu ajutorul unei ta -
ble te montate la bordul camioanelor, par -
te dintr-o soluție complexă tele ma tică. 

Toate mașinile Marvicon sunt do -
ta te cu acest computer de bord, care 
are inclusiv funcția de navigație. De 
ase menea, la bordul camioanelor exis -
tă scanere și, astfel, toate docu men -
te le ajung la sediul firmei în format 
elec tronic, imediat după încărcare sau 
descărcare. 

„Practic, Be-Trans își pune toate 
cursele sale în modulul de planning, 
iar dispecerii din Oradea alocă aceste 
curse pe flota Marvicon. Același lucru 
îl face și Departamentul de Expediții 
al Marvicon, care pune în sistem 
cursele primite de la clienții Marvicon. 
Datele legate de operarea flotei și 
poziționarea acesteia sunt disponibile 
cu ajutorului unei soluții telematice 
dedicate camioanelor (Trimble)”, a 
precizat directorul general Marvicon. 

Transportul de containere, cu puțin 
timp alocat operațiunilor de încăr ca -

re/descărcare, asigură un număr mare 
de kilometri parcurși, Marvicon reușind 
să atingă 12.000 km pe lună cu un 
singur șofer, iar în echipaj se depășesc 
uneori 20.000 km parcurși lunar de 
către un camion. 

Fiecare dispecer gestionează între 
17 și maxim 25 de camioane (pe ri oa -
dele de concediu). Marvicon are 9 dis -
peceri și, pe lângă alocarea curselor 
pe camioane, ei urmăresc desfă șu ra -
rea corectă a cursei – timpii de con -
dus, respectarea traseului... 

Șoferi pregătiți 
„În Belgia, Be-Trans a creat un de -

par tament de training, unde lucrează 
traineri români, departament de care 
be neficiază și Marvicon. La începerea 
activității la Marvicon, pentru fiecare 
șofer, prima zi de lucru este o zi de train -
ing. Apoi, acest training este reluat de 
câte ori considerăm necesar – condus 
defensiv, comportament față de client 
etc. Și pentru aceasta apelam la colegii 
nostri din Belgia, iar Be-Trans ne factu -
rea ză acest serviciu”, a arătat Ilie Ilea. 

Greșelile/abaterile șoferilor sunt 
înregistrate și analizate, iar, dacă se 
observă o anumită tendință, se iau 
măsurile necesare pentru a le corecta. 
Departamentul de training urmărește 

și modul în care este exploatată flota, 
inclusiv stil de conducere și consu -
muri, iar soluția telematică le oferă da -
tele necesare. În funcție de perfor man -
țe, departamentul de training sta bilește 
când și care șoferi trebuie instruiți. 

„Consumul mediu la zona de con -
tainere, unde se merge mult la gol, 
coboară sub 25 l/100 km, iar la prelate 
este puțin peste 28 l/100 km”, a com -
pletat Ilie Ilea. 

Achiziții  
n grup 
Achizițiile de camioane se rea li -

zea ză din Belgia, în grup existând și 
o firmă de leasing. Practic, toate ca -
mioa nele sunt achiziționate prin aceas -
tă firmă – contracte de închiriere pe trei 
sau cinci ani. La final, sunt re tur nate 
prin buy-back (prețul de re vân zare este 
stabilit încă de la achiziție). 

Bineînțeles, toate camioanele au 
contracte de service, care acoperă 
orice intervenție. 

Și asta nu este tot. 
„În timpul petrecut în Belgia, am 

ob ser vat un alt fel de a negocia anu -
mite pro duse. Se asociază mai mulți 
tran s portatori și negociază împreună 
prețurile la camioane, taxe de drum, 
combustibil etc. Asocierea lor creează 
volum, iar, în final, fiecare beneficiază 
de prețul negociat la volumul discutat. 
Condițiile de finanțare sunt, de ase -
me nea, foarte avantajoase”, a explicat 
Ilie Ilea. 

În aceste condiții, costul pe kilo -
metru al Marvicon este de aproximativ 
0,95 euro. 

O țintă importantă pentru flota 
Marvicon este ca, pentru fiecare ca -
mion cu un șofer, să factureze cel puțin 
12.000 euro/lună. 

Marvicon are, astăzi, 220 de șoferi, 
iar venitul lunar al acestora este de cel 
puțin 2.500 de euro. Compania are o 
ex pe riență foarte bună cu echipajele 
formate din cupluri (soț-soție), aceste 
camioane fiind cele mai curate și mai 
îngrijite și cu foarte bune rezultate din 
punct de vedere al exploatării. 

De asemenea, conducerea com -
pa niei a decis să ofere o șansă și șo -
ferilor fără experiență. „Angajăm șoferi 
fără experiență și avem șoferi care sunt 
de acord să îi pregătească (sunt plătiți 
mai bine). În acest fel, firma câștigă 
anual 15-20 de șoferi”, a arătat Ilie Ilea. 

Toți șoferii Marvicon beneficiază 
de asigurări de viață și, astfel, cei care, 
din diferite motive, nu pot munci, 
primesc în fiecare zi o sumă de bani. 

În următorii cinci ani, Marvicon își 
propune dezvoltarea flotei la cel puțin 
200 de camioane. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Ilie Ilea, director 
general Marvicon:  

„La rândul meu, am profesat mulți ani 
ca șofer și cunosc foarte bine relația 
dispecer-șofer. O relație care nu 
funcționează întotdeauna cum 
trebuie. Având această experiență, 
am grijă ca, la Marvicon, această 
relație să fie una civilizată și cât mai 
utilă pentru șoferi. Dispecerii noștri 
se asigură că transmit șoferilor toate 

informațiile necesare, adresa corectă și chiar coordonatele GPS. 
De asemenea, punem mare accent pe modul în care se discută cu șoferii. 
Nimeni nu vorbește urât, nu se ridică tonul și, în cazul în care apar conflicte, 
avem grijă să le rezolvăm și părțile implicate să se împace.”
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A părută în 2010, în plină criză, 
fir ma a învățat, încă de la în -
ceput, să folosească cât mai 

bine oportunitățile existente. 
Inițial, Suri Sped a funcționat în 

ca litate de casă de expediție, iar, după 
primul an de activitate, a început să 
ex ploateze propriul parc. 

„Începând cu 2011, ne-am cum pă -
rat propriile camioane și, de atunci, am 
achiziționat doar autovehicule noi. Am 
ales camioanele DAF, pentru că am 
considerat că acestea oferă cel mai 
bun raport preț-calitate”, a arătat Florin 
Neamțu, director general Suri Sped. 

Fără costuri 
neprevăzute 
Pentru a avea costuri predictive și 

competitive, Suri Sped are un parc de 
camioane nou. Practic, autovehiculele 
sunt înlocuite la fiecare trei ani, fiind, 
în toată această perioadă, acoperite 
de contracte de mentenanță și re pa -
ra ții, inclusiv tractare.  

„Plătim o sumă lunară care aco -
pe ră toate aceste costuri. În acest fel, 
nu riscăm să apară costuri ne pre vă -
zute. În nouă ani de operare a flotei, 
nu am avut niciun fel de problemă, iar 
ca mioanele sunt returnate la fiecare 
trei ani. Achiziția o facem prin credit 
ban car”, a declarat Florin Neamțu. 

De asemenea, este stabilit de la 
înc eput prețul de buy-back și condițiile 
în care camioanele sunt returnate.  

Iar acest model de achiziție și-a 
dovedit deja utilitatea. 

„La semiremorci, suntem la al 
doilea ciclu, iar la camioane începem 
deja al patrulea ciclu de înlocuire. 
Acest sistem are numeroase avantaje 
– știm exact ce costuri avem în cei 
trei ani de exploatare, avem pro mi -
siu nea de răscumpărare...”, a explicat 
directorul general Suri Sped. 

Semiremorcile sunt exploatate 
șase ani și sunt acoperite de contracte 
de mentenanță în mod similar cu auto -
v ehiculele. 

„Semiremorcile sunt de la  Schmitz 
Cargobull și, pentru ultimele cinci uni -

tăți achiziționate, am optat pentru 
agregatul lor. În prețul de achiziție, a -
vem incluse mentenanța și reparațiile 
pe patru ani și am optat inclusiv pentru 
soluția lor telematică”, a completat 
Florin Neamțu. 

Reprezentanții carosierului sunt 
conectați prin soluția telematică la 
agregatele de pe semiremorci și sesi -
zea ză orice eroare în funcționare. 

„În aceste cazuri, sunt sunat și au 
fost momente în care am știut înaintea 
șoferului că agregatul s-a oprit în mod 
anormal. În plus, dacă este cazul, pro -

du cătorul ne informează asupra celui 
mai apropiat service și face progra mă -
rile necesare (inclusiv transmite nece -
sa rul de piese). Viteza de reacție este 
foarte bună și, mulțumită contractului 
pe care îl avem, nu avem nici proble -
ma plăților”, a declarat directorul gene -
ral Suri Sped. 

200.000 km/an pentru 
fiecare camion 
La prima vedere, această abor -

dare „comodă” ar putea avea un im -P
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SURI SPED 

Focus pe ceea ce 
contează
Povestea Suri Sped reprezintă rețeta prin care o firmă mică poate 
rămâne independentă și poate funcționa profitabil, fără a recurge 
la compromisuri.
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pact negativ asupra costurilor – sta -
bi litatea și siguranța nu înseamnă, în 
ge neral, și o bună profitabilitate. 

Însă strategia Suri Sped a fost ace -
ea de a pune accent pe perfor man -
țele operaționale. 

Camioanele ating și chiar depă șesc 
200.000 km parcurși pe an, în ciuda 
faptului că discutăm despre ope rațiuni 
clasice de import/export. Prac tic, fiecare 
camion este exploatat în echi  paj, în plus 
firma având și șoferi su plimentari, 
pentru parcursul în România. Întreaga 

flotă este specia lizată pe transportul 
frigorific și, chiar dacă discutăm despre 
echipamente scumpe, costul pe kilo -
metru al Suri Sped este unul foarte 
com petitiv. 

„Conform calculelor pe care le-am 
făcut, costul pe kilometru înregistrat de 
firma noastră este de 0,84 euro. Într-o 
lună plină, depășim 20.000 km par curși 
cu un camion”, a spus Florin Neamțu. 

Pentru cele 10 camioane care 
com pun flota Suri Sped, firma dispune 
de 22 de șoferi, iar consumul mediu 

țintit și, de cele mai multe ori, atins 
este de sub 25 l/100 km, chiar dacă 
mar fa la transportul frigorific este, în 
ge neral, grea. Toate mașinile sunt li -
mi tate la 85 km/h. 

„Echilibrăm cursele astfel încât să 
nu depășim ținta de aproximativ 
600.000 km parcurși de un camion în 
trei ani și, totodată, pentru a ne asigura 
că fiecare șofer conduce un număr 
similar de kilometri. Ne bazăm pe șo -
ferii noștri, pe experiența acumulată 
de aceștia și știm că se pot descurca 
în orice situație. Avem șoferi cărora 
le comunicăm cursele pe următoarele 
două săptămâni și apoi nu trebuie să 
mai vorbim. În general, cunoaștem 
programul de transport cu multe zile 
înainte”, a adăugat Florin Neamțu. 

„Seriozitatea este 
singurul atu” 
Suri Sped nu țintește încheierea 

unor contracte mari. Firma s-a spe cia -
lizat pe frig și, totodată, pe anumite 
zone – Olanda, Belgia, iar, în sezon, 
Grecia.  

„Pe piață, nu poți să convingi altfel 
decât prin seriozitate. Acesta este sin -
gurul atu important. Nu țintim contracte 
mari. Am încercat, într-un an, o cola -
bo rare cu o firmă mare, care ne asi -
gura rulajul pentru întreaga flotă. La 
început a fost bine, însă apoi au înce -
put să ne dea curse tot mai proaste, 
în încercarea lor de a atrage și alți 
trans portatori, cărora le dădeau curse -
le mai bune. Ne-am pierdut indepen -
dența și nu a fost bine. Astăzi, avem 
câțiva clienți cu care lucrăm per ma -
nent și a căror nevoie de transport o 
cunoaștem. În plus, urmărim sezo nali -
ta tea diferitelor mărfuri”, a explicat 
Florin Neamțu. 

Flota noua și tehnologia modernă 
asigură un serviciu de calitate și, toto -
dată, transparent. 

Noua generație de semiremorci 
frigorifice oferă monitorizarea perma -
nen tă a temperaturii și toate informa -
țiile sunt disponibile pe internet, astfel 
clienții putând avea un control mult 
mai bun asupra condițiilor în care sunt 
transportate mărfurile.  

„Clienții care solicită acest lucru 
primesc de la noi un link și pot să își 
ur mărească marfa din momentul ple -
cării și până la destinație (temperatură, 
poziție și deschideri ușă). În plus, 
pentru a veni în întâmpinarea clienților, 
noile semiremorci achiziționate au 
toate sistemele de ancorare posibile. 
Toate sunt double deck și ultima co -
man dată are înălțime interioară cres -
cu tă la 2,7 m”, a arătat directorul ge -
ne ral Suri Sped. 

 
Radu BORCESCU 
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Florin Neamțu,  
director general  

Suri Sped: 
„În transporturi, banii care se câștigă 
vin din economii. Pentru că motorina, 
șoferii sau taxele de drum reprezintă 
costuri similare pentru toate firmele. 
Avem camion cu peste 500.000 km la 
care nu am schimbat plăcuțele de 
frână. Anvelopele pe semiremorcă ne 
țin, de asemenea, 400-500.000 km. 
Suntem foarte atenți la presiunea în 
pneuri și la permutări. Practic, în trei 
ani schimbăm un singur set de 
anvelope.”
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F ormată în interiorul unui grup 
mare, cu rădăcini în Italia, TN 
Logistika SK-RO și-a început 

ac tivitatea în 2013, dar povestea din 
România are în spate o experiență de 
peste 30 de ani în transporturi, la nivel 
internațional. „Povestea românească 
începe o dată cu apariția mea în ca -
drul firmei Torello, în 2007, când m-am 
angajat ca șofer. Am luat, în acea pe -
ri oadă, decizia de a părăsi țara, de a 
re nunța la tot și a încerca altceva, pe 
cont propriu, chiar dacă provin dintr-o 
fa milie de transportatori. Îmi aduc a -
min te că mi-am câștigat respectul lu -
crând ca șofer timp de 2 ani, după care 
mi s-a propus să fac muncă de dis -
pecerat. Aveau nevoie de vorbitori de 
limba română, pentru că începu se ră 
să apară tot mai mulți șoferi din țara 
noastră. Am acceptat și, după alți doi 
ani, ajunsesem responsabil cu im por -
tul în cadrul grupului Torello. În 2012, 
mi s-a propus să coordonez des chi de -
rea unei firme în România. Am acceptat 
și această provocare, iar, la 1 martie 
2013, am marcat prima zi de viață a 
TN Logistika SK-RO”, și-a a min tit 
Eduard Florea, director general al com -
paniei. El a precizat că Torello a făcut 
primul pas în afara Italiei în 2012, prin 
înființarea TN Logistika Bratislava, unic 
acționar, în acest mo ment, al TN 
Logistika SK-RO. „Atunci când a fost 
înființată firma din România, s-a mers 
pe ideea de lanț și, tocmai pentru a nu 
se crea confuzii în nume, a fost introdus 
SK, astfel încât să fie clar faptul că ac -
țio nariatul nostru vine din Bratislava”, 
a explicat Eduard Florea. 

De la 2,  
la 52 de camioane 
2013 a marcat începutul activității 

TN Logistika SK-RO, cu 2 camioane, 
pentru ca, la puțin timp, compania să 
obțină finanțare pentru 10 camioane 
noi, Volvo. Apoi, flota a fost mărită din 
2 în 2 ani, astfel încât presiunea finan -

cia ră să fie corect distribuită. În pre -
zent, în parcul din România sunt înre -
gistrate 50 de camioane (majoritatea 
Mercedes-Benz, datorită acordului 
încheiat cu multinaționala Daimler). 

„TN Logistika România este o 
entitate financiară separată de Grupul 
Torello, care, ca entitate principală, 
ne pune la dispoziție clienții, pe care 
îi deservim din punct de vedere lo gis -
tic. Avem 3-4 clienți principali de logis -
ti că, cel mai important fiind o companie 

de comerț online la nivel mondial”, a 
arătat Eduard Florea. 

Dispeceri, inclusiv 
pentru Slovacia 
TN Logistika SK-RO are 136 de 

an gajați, dintre care 36 formează 
echipa TESA. Numărul mare al per -
soa n elor aflate în zona de ad mi nis -
tra re se justifică, însă, prin faptul că 
fir ma asigură servicii de dispecerat 

TN LOGISTIKA SK-RO 

Români cu 
experiență italiană
52 de camioane angrenate într-un sistem de transport bine pus la 
punct. Dispecerat pentru filiale din mai multe state europene. 
O companie cu o personalitate proprie bine definită. TN Logistika 
SK-RO reușește să maximizeze avantajele pe care le oferă 
apartenența la Grupul Torello.

Eduard Florea, 
director general 
al TN Logistika 

SK-RO: 
„Beneficiem de oportunități 
financiare prin intermediul 
grupului, iar, anul trecut, 
am achiziționat 20 de 
camioane cu avans zero, 
pe credit. Am renunțat 
complet la leasing, pentru 
că, astfel, avem 
posibilitatea să decidem cu 
cine facem asigurările și la 
ce preț.”
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pen tru toți șoferii români angajați în ca -
drul grupului, atât în Italia, cât și în 
Slo vacia. 

Sunt inclusiv dispeceri care lu crea -
ză pe timp de noapte, pentru a asigura 
un suport constant clienților. „Chiar 
dacă, la început, au privit cu semne de 
îndoială varianta de a lucra pe timp 
de noapte, astăzi colaborez cu angații 
foarte bine, în acest sistem”, a mai 
spus Eduard Florea, adăugând că, de 
la înființarea firmei, a format peste 40 
de dispeceri. „Mă gândesc la schim -
ba rea mentalității per soanelor pe care 
le aduc în birou. În România, oamenii 
nu înțeleg că, atunci când ajungi să 
lucrezi într-un sis tem precum cel în 
care activăm noi, care nu implică și 
lucrul pe bursă, pen tru a căuta curse, 
trebuie să ne focu săm pe comunicarea 
verbală și non-verbală cu șoferii. Tre -
buie men ți nută continuu legătura cu 
ei, pentru a elimina pier de rile generate 
de con su muri inutile create de șofer pe 
stra dă, sau trasee calculate greșit, fără 

a ține cont de taxele pe care infra -
struc  tura rutieră le presupune. De mul -
te ori, prefer să angajez tineri fără ex -
pe  rien ță în do me niu. Din 2013 și până 
acum, cred că am pregătit în această 
me serie peste 40 de tineri.” 

Comunicare pe 
tabletă... suport 
tehnic din Italia 
Comunicarea cu șoferii se face 

prin intermediul unor tablete, care ofe -
ră toate informațiile necesare, inclusiv 
harta traseului sau punctele unde tre -
buie să ia pauză sau să alimenteze. 
„Sis temele informatice de care dis pu -
nem sunt extrem de bine puse la 
punct, pot urmări toate informațiile pri -
vind modul în care conduc șoferii. A -
ces tea sunt disponibile la nivelul între -
gu lui dispecerat, fiecare putând prelua 
datele de care are nevoie”, a men -
ționat directorul general TN Logistika 
SK-RO.  

Suportul tehnic privind conduita 
șoferilor la volan este, însă, gestionat 
din Italia. „Rezultatele sunt extrase 
lunar din soft și analizate, stilul de con -
dus al fiecarui șofer este studiat, iar, în 
cazul în care se observă probleme, 
angajații cu o performanță redusă sunt 
for mați pentru a le fi îmbunătățit randa -
mentul. Consumul mediu a scăzut fan -
tastic și datorită flotei noi, dar, mai mult 
decât atât, datorită modului în care s-
a intervenit asupra stilului de con dus. 
Este foarte greu să îi explici unui șofer 
cu 20 de ani de experiență că există 
evoluții din punct de vedere tehnic și 
lucrurile trebuie abordate dife rit, pentru 
că sunt sisteme care îl ajută să 
consume mai puțin combustibil și efort.” 

Grupul Torello testează atât din 
punctul de vedere al abilităților la volan 
cât și din punctul de vedere al utili ză -
rii echipamentelor de frig și noii an ga -
jați, care pleacă în cursă abia după ce 
înțeleg caracteristicile unui camion 
Mercedes-Benz și modul de comu ni -
care în firmă, prin intermediul table -
te lor. Pentru cei care nu dispun de su -
ficientă experiență, într-o primă etapă 
se merge în echipaj. Iar mana gem en -
tul companiei, datorită vehiculelor de 
ulti mă generație este gata să ofere o 
șan să oricui poate și dorește să în cea -
pă această meserie. 

Iată doar un exemplu. „Am angajat 
un șofer fără un picior. I-am dat o 
șansă și este unul dintre cei mai buni 
conducători auto din echi pa noastră. 
Mi-aș dori să am ocazia să mai fac 
acest lucru”, a subliniat Eduard Florea.  

Întreținerea camioanelor se rea -
lizea ză în cadrul unităților service de -
ți nute de grupul Torello în Italia, dar 
flota dispune de asistență 24 de ore 
din 24 din partea Mercedes-Benz. 

„Come  
in Famiglia” 
„Pentru noi, TN Logistika SK-RO 

reprezintă o familie și spun acest lucru 
cu mândrie. De altfel, motto-ul nostru 
este «Come in Famiglia». Obiectivul 
meu declarat este să respect istoria 
gru  pului. Iar, potrivit acesteia, primii 5 
ani sunt de acomodare, pentru ca, 
apoi, să fie demarate investițiile ma -
jore. De aceea, în 2018, am dublat 
flo ta și mi s-au dat mai multe posi bi -
li tăți pentru a ajuta la dezvoltarea com -
pa niei”, a precizat directorul general 
TN Logistika SK-RO. 

Eduard Florea vede compania, 
peste doi-trei ani, funcționând într-un 
sediu elegant, propriu și cu o flotă de 
aproximativ 200 de uni tăți... alături de 
noi șoferi care aleg să intre în echipa 
TN Logistika SK-RO. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro
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T uțu Trans sărbătorește, anul vii -
tor, 20 de ani de activitate. Por -
nind la drum din pasiune pentru 

șoferie, Petru Moldovan s-a de cis, în 
1999, să achiziționeze o bas cu lantă de 
16 t, pe care a reparat-o cu puținele 
mij loace de care dispunea la vremea 
respectivă și a început o activitate de 
transport în domeniul construcțiilor. 

În prezent, compania deține 22 de 
ca mioane, dintre care doar unul singur 
este destinat activității de construcții, 
iar 5 sunt specializate pentru trans -
por tul de cereale. Petru Moldovan a 
optat în special pentru camioane 
Volvo, toate, cu o singură excepție, 
fiind Euro 6. Cel mai vechi vehicul din 
flota Tuțu Trans este din anul 2013, 
iar cele mai noi camioane au o ve chi -
me de doi ani. Două dintre camioane 
lucrează în transport comunitar, iar 
celelalte realizează transport interna -
țio nal tur-retur, în industria metalur -
gică, transport anvelope, cereale etc.  

„Am achiziționat camioanele cu 
credite pe patru ani, pentru a avea liber -
tate de mișcare și pentru a evita 
constrângerile impuse de contractele 
de leasing. În ultimul timp, am optat 
pe n tru motoare de 500 CP, pentru cabi -
ne XXL și pentru mai multe dotări 
opționale, pentru confortul șoferilor 
noștri, cum ar fi instalația de clima ti zare 
în staționare. Motoarele mai puternice 
ne oferă flexibilitate în ceea ce privește 
în cărcătura, o durată de viață crescută 
și am avut surpriza de a obține un con -
sum foarte bun, de 27-28 l/100 km”, a 
precizat di rectorul general Tuțu Trans, 
adă u gând că flota este în întregime 
mo ni to rizată prin Dynafleet și acoperită 
de asigurări CASCO.  

De altfel, șoferii beneficiază de train -
ing în domeniul conducerii eco no mi ce, 
iar consumul este atent monitorizat.  

În total, compania Tuțu Trans nu -
mă ră 35 de angajați, dintre care 24 de 
șoferi (2 fiind de rezervă, pentru trans -
portul comunitar). Compania dispune 
de atelier propriu, cu 4 mecanici, dar 

rea lizează numai operațiuni simple, 
înlo cuiri de consumabile etc. Restul 
ope rațiunilor de service sunt acoperite 
de către Volvo, prin Contracte Gold.  

Transport comunitar 
La ora actuală, specializarea este 

direc ția corectă, chiar și în cazul trans -
por tului intracomunitar. Iar pentru Tuțu 
Trans, una dintre aceste nișe s-a ma -
te ria lizat printr-un contract de transport 
de deșeuri din Germania în Elveția.  

„Cea mai bună direcție de acțiune 
este specializarea pe anumite nișe”, 

de clară Petru Moldovan. „Această ac -
ti vitate ne va permite dezvoltarea în vi -
itorul apropiat, de la 1 ianuarie fiind 
nevoie să suplimentăm cu încă trei 
camioane. Clientul nostru are un pro -
iect pe șase ani cu Statul german, câș -
tigat prin licitație. Noi încărcăm deșeuri 
de la gropi de gunoi temporare din 
Germania, pentru a le transporta la un 
crematoriu din Elveția, unde sunt inci -
nerate, la retur transportând ce nușa.” 

Pentru acest tip de transport, este 
ne cesară utilizarea unor semiremorci 
spe ciale, tip walking floor, cu prelată, 
dar cu basculare pe laterală.  

TUȚU TRANS 

Specializare 
și flexibilitate
Transporturile devin un domeniu din ce în ce mai solicitant și 
dificil, mai ales în contextul lipsei acute de personal specializat, 
problemă care nu cruță pe nimeni, indiferent de mărimea flotei 
sau de sectorul pe care activează. Iar pe o piață extrem de 
competitivă, specializarea și diversificarea reprezintă unele dintre 
cele mai importante metode de contraatac.
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Șoferii care lucrează pe comu ni -
ta te au un salariu de 2.500 de euro 
net și au cazarea asigurată (aparta -
ment închiriat). În zilele lucrătoare, au 
un program de la orele 7:00, la 16:00.  

Transport 
internațional 
În transportul internațional, ca mi -

oa nele Tuțu Trans parcurg apro ximativ 
100-110.000 km anual. „Cu unii dintre 
clienți avem trasee stabile, în special 
pe Anglia și Franța. Pentru transportul 
de anvelope, clientul nostru postează 
cursele pe platforma proprie, iar, dacă 
avem mașină disponibilă, reacționăm. 

Putem să ne decidem în decurs de o 
oră dacă luăm sau nu cursa res pec -
ti vă. Lucrăm și pe destinații extraco -
mu nitare, în cazul în care clienții noștri 
au cereri pe aceste zone”, a subliniat 
directorul general al companiei. 

De menționat este faptul că Tuțu 
Trans deține și licență de casă de ex -
pediție, pentru repartizarea volumelor 
pe care nu le poate acoperi în cont 
propriu, din lipsă de capacitate.  

Directorul general al companiei 
este de părere că, în transportul inter -
național clasic, lucrurile devin din ce 
în ce mai dificile, mai ales în contextul 
unei presiuni din ce în ce mai mari 
asu pra tarifelor de transport. „Până a 
intra în Uniunea Europeană, chiar 
dacă mergeam cu autorizații, se lucra 
pe bani adevărați. Acum, clienții pre -
sează foarte tare pentru tarife mici. În 
Germania, se merge de la 1,20 euro 
per kilometru în sus, dar, în România, 
se ajunge și la 90 de cenți.” 

El subliniază faptul că majoritatea 
clienților de transport nu acceptă nicio 
majorare de preț, argumentând că mai 
au și alte oferte de transport la tariful 
agreat de ei. „Contractele, în România 
se bazează, în mare parte, pe o strân -
gere de mână și pe bun simț. Dar, 
chiar și așa, mulți clienți nu respectă 
aspectele stabilite de comun acord. 
Sunt întârzieri la încărcare și la des -
căr care și nu se ține cont de nicio re -
cla mație. Banii vin tot mai greu, pre -
ten țiile sunt tot mai mari. Trebuie să 
depui eforturi foarte mari să îți amor -
ti zezi investiția. Din ce în ce mai mult, 
logistica se face în camion și firmele 
de transport trebuie să fie la dispoziția 
clienților, tot timpul sub presiune”.  

În acest context, Petru Moldovan 
su bliniază importanța unui control atent 
asupra costurilor, chiar dacă, uneori, 
este dificil de trasat o medie. „Luăm în 
considerare costul mediu pe kilometru, 
dar nu putem spune că a ces ta este 
con stant, transporturile noas tre fiind 
foar te diversificate, depin zând de tra -
seu, de destinație, de încărcătură etc. 
În funcție de calculele pe care le facem, 

le impunem dispe ce ri lor un minimum 
sub care nu pot co borî cu tarifele, 
pentru cursele de retur. Exporturile sunt 
în întregime aco perite de contracte, iar 
la import ave m asigurate 50-60% din 
curse de către clienții stabili. Pentru 
restul de curse de retur, pe extern, 
lucrăm cu Timocom.”  

Factorul uman 
rămâne o problemă 
Deși lucrurile merg bine, una dintre 

cele mai importante piedici în calea 
unei dezvoltări substanțiale o repre -
zin tă, și pentru Tuțu Trans, lipsa acută 
de personal specializat. „Resursa u -
ma nă reprezintă, astăzi, cea mai mare 
problemă. Pretențiile au crescut foarte 
mult, mai ales la cursele tur-retur, unde 
nu poți plăti șoferii la același nivel ca 
pe comunitate, iar altora nu le convine 
pro gramul... Trebuie să împăcăm pre -
ten țiile clienților cu cele ale șoferilor, 
însă acest lucru este, uneori, dificil. 
Am an gajat șoferi din zonă, dar am a -
vut și anunțuri postate pe diferite plat -
for me de resurse umane. Atunci când 
ne-a plecat câte un șofer bun, am re -
curs și la recomandările șoferilor vechi. 
Este foarte greu să ai toate opor tu -
nitățile de a te dezvolta și să nu ai cu 
cine. Mi se pare o problemă mai greu 
de rezolvat decât lipsa finanțărilor de 
acum 20 de ani. Se găsesc foarte greu 
oameni și, atunci când găsești, sunt 
foarte slab pregătiți. Din acest motiv 
am și decis să nu suplimentăm numă -
rul de camioane, în viitorul apropiat”, 
ne-a declarat Petru Moldovan.  

De altfel, dezvoltarea unei activități 
conexe, în agricultură, a reprezentat 
o consecință a acestei situații dificile 
din domeniul resurselor umane și o 
su pa pă de siguranță pentru o dezvol -
tare ulterioară, având în vedere expan -
siu nea acestui domeniu din ultimul 
timp. Conducerea Tuțu Trans a decis 
să încheie contracte de arendă pentru 
terenuri agricole și a început realizarea 
unor proiecte pe fonduri europene, 
pen tru utilajele necesare. Nu în ultimul 
rând, trebuie subliniat faptul că firma 
a construit și un depozit, din fonduri 
proprii. Astfel, planurile de dezvoltare 
ale companiei se îndreaptă și către 
agricultură, deși apare, și acolo, pro -
ble ma factorului uman.  

„În prezent, căutăm soluții pentru a 
importa forță de muncă din afara țării, 
atât șoferi, cât și personal agricol. Una 
dintre țările vizate este India, unde cei 
mai mulți sunt vorbitori de limba engle -
ză. Am căutat o firmă de re crutări și 
am avut câteva discuții în acest sens, 
dar suntem încă în pe ri oa da de tatona -
re”, ne-a declarat Petru Moldovan. 

 
Raluca MIHĂILESCU 

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Petru Moldovan, 
director general 

Tuțu Trans: 
„Dacă va veni o nouă criză, așa cum 
se preconizează, suntem pregătiți să 
îi facem față cu brio, așa cum s-a 
întâmplat și în trecut. Din discuțiile cu 
clienții noștri din domeniul 
metalurgic, a reieșit că acest domeniu 
este puțin probabil să fie afectat. 
Singura problemă o să vizeze, 
probabil, cursele spot de retur sau de 
legătură. Pe bursele electronice de 
transport, s-a putut observa o 
scădere a volumelor încă de anul 
trecut, din luna decembrie.”
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CONFERINȚA ANUALĂ A TRANSPORTATORILOR 
EXPRESS DE MĂRFURI DIN ROMÂNIA 

Povestea continuă...
Într-o economie care începe să gâfâie, pe o piață a transporturilor 
care acuză scăderi și o lichiditate redusă, zona transporturilor 
expres își urmează cursa proprie, presărată de discrepanțe, și se 
pregătește de recesiune, fără a renunța însă la investiția în flote. 
Ajunsă la cea de-a cincea ediție, conferința anuală dedicată 
acestui segment continuă tradiția, întreruptă în 2018.

A șezată într-o zonă de nișă, 
pia ța de transport expres tre -
bu ie să se pregătească pen -

tru noi provocări, generate inclusiv de 
spe cificul său. Modificările din zona 
in dustriei auto, principalul client al că -
ră ușilor români din acest domeniu, 
reducerea substanțială a producției în 
fabricile care furnizează piese pentru 
zona diesel și derapajele pe care, în 
mod normal, le generează, transferul 
de la diesel la benzină, în zona hibrid 
sau către electric, se fac deja simțite. 

Semne de întrebare 
din zona clienților și 
a reglementărilor 
Iar lucrurile pot deveni cu adevărat 

dificile, în condițiile în care investitorii 
străini anunță că își pierd încrederea 
în România. Un sondaj recent realizat 
de AHK România atrăgea atenția că 
aș teptările companiilor germane (un 
client de bază pentru furnizorii de 
trans port expres) sunt pentru prima 
dată negative, după 2009. Să luăm 

doar câteva cifre din analiza pre zen -
tată mai pe larg în numărul trecut al 
revistei Ziua Cargo. Ponderea celor 
care vor să angajeze personal a scă -
zut de la 52% în 2018, la 34%, iar față 
de 5% în 2018, anul acesta sunt 18% 
cei care spun că vor reduce numărul 
de angajați. În același timp, procentul 
companiilor care vor să reducă inves -
ti țiile a crescut de la 15 la 26%. Este 
in teresant și faptul că numeroase 
com panii se așteaptă la un regres al 
ac tivității de export. 

Toate acestea au loc în condițiile 
în care, pe piața românească de trans -
port, sunt anunțate deja reduceri ale 
ac tivității, într-un procent destul de im -
por tant, lichiditatea curentă se pla sea -
ză sub 1 pentru aproximativ jumătate 
din companiile din domeniu, plățile se 
fac cu întârziere, iar incidentele de 
pla tă se înmulțesc. Chiar dacă într-o 
zonă de nișă, transportul expres se 
lovește de aceste provocări. 

Și, ca și cum nu ar fi îndeajuns, la 
nivel european se are în vedere intro -
du cerea autorizării pentru vehiculele 

cu masa maximă autorizată sub 3,5 t 
și a obligativității respectării progra -
mu lui de condus și odihnă valabil în 
cazul vehiculelor de mare tonaj. 

Ce spun cifrele?  
În cadrul conferinței, desfășurate 

la Băile Felix, Zsolt Gogucz, managing 
director Kefren Expres și organizator 
al evenimentului, a prezentat o analiză 
foarte interesantă a pieței de transport 
expres, realizată pe baza unui sondaj 
la care au răspuns firme de profil. 

Zsolt Gogucz
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Radiografia parcului auto arată că 
pro centul celor care au ales să își 
creas că flota s-a redus în 2019, față 
de 2018, de la 56 la 44%, dar 70% 
din tre respondenți își propun să inves -
teas că în această direcție în 2020. 

În regiunea costurilor, ponderile s-au 
modificat puțin în ultimii doi ani, chel -
tuielile cu personalul câștigând câte va 
procente după ce veniturile șo fe rilor au 
fost majorate în 2018 (în cazul a 82% 
dintre firme) și în 2019 (70%). Concret, 
costurile cu perso na lul au cres cut de la 
30 la 34% în total, cel mai important 
ca pitol rămânând, în con ti nuare, com -
bus tibilul, cu peste 40%. 

Evoluția costurilor cu 
personalul... 
De altfel, veniturile alocate lunar 

șoferilor au crescut constant, în ultimii ani, 
după ce, în 2016, au depășit pro fi tul 
companiei pe mașină. Conform son -
dajului prezentat de Zsolt Gogucz, în 
2014, conducătorii auto au primit cu 
apro ximativ 20% mai mult, procentele 
de majorare fiind ulterior de 17% în 2015, 
8% în 2016, 7% în 2017 și 22% în 2018.  

În ceea ce privește 2020, cei mai 
mulți (63%) nu au încă o părere for -
ma tă privind necesitatea unor majorări 
suplimentare, în timp ce 28% au pro -
gra mat, deja, sume suplimentare în 
această zonă. 

... a tarifelor... 
În aceste condiții, aproape 40% 

dintre companiile de transport expres 
nu au majorat tarifele, pentru aproxi -
ma tiv 60% acestea crescând cu pro -
cen te cuprinse între 5 și 15%. În 2019, 
pon derea celor care au în vedere tarife 
mai mari a crescut. Iar, în acest con -
text, foarte interesant este că mai mult 
de jumătate (56%) dintre respondenți 
cred că 2019 va fi un an de criză, iar 
prin cipalele riscuri provin, în ordinea 
im portanței acordate, din zonele pri -
vind prețurile combustibililor, șoferii, 
pri vind extinderea pachetului de mobi -
li t ate în zona 3,5 t și concurența. Sur -
prin zător pare faptul că nimeni nu a 
așezat clienții în zona de risc, chiar 
dacă piața anunță schimbări impor -
tan te. De menționat că singurele luni 
în care a depășit 50% procentul celor 
care au înregistrat creșteri în activitate, 
față de perioadele similare ale anului 
trecut, sunt mai și iunie. 

... și resursele 
Zolt Gogucz a precizat că, în zona 

IT, un procent de 87% continuă să lu -
cre ze utilizând pixul și hârtia și cel mult 
un soft Excel, numai 13% inves tind 
pentru achiziția de soluții TMS și ERP. 
El a precizat că 55% dintre com paniile 

care au făcut obiectul sonda ju lui nu au 
un buget planificat pentru 2019. 

Care sunt, însă, resursele care pot 
ge nera creșterea afacerii? În opinia a 
peste 70% dintre respondenți, contac -
te le și relațiile, urmate, la o distanță 
des tul de mare, de contracte și, apoi, 
de resursa umană, pentru ca pe locu -
ri le următoare să se afle experiența 
ma nagerială, limbile străine și capi ta -
lul. „Sunt și câteva companii care dețin 
totul și nu mai au nevoie de nimic”, 
a mai arătat organizatorul conferinței.  

Principalele surse ale comenzilor 
sunt, în prezent, pe această piață, în or -
dinea în care au fost menționate, bur -
se le de transport, grupurile Skype, con -
trac tele, e-mail-ul și târgurile și ex po zițiile. 

În concluzie, mai mult de jumătate 
dintre managerii care au răspuns la 
chestionarul realizat de organizatorul 
Conferinței Anuale a Transportatorilor 
Express din România se așteaptă la 
o perioadă de criză, fără ca încă, în 
une le cazuri, să fi fost luate măsuri 
de pregătire pentru recesiune. 

Dacian Paladi, consultant în afa -
ceri, cu o experiență de peste 30 de 
ani în domeniu, a oferit participanților 
la conferință câteva recomandări. 

Cum te pregătești de 
criză? 
• Revezi în detaliu bugetul per so -

nal/al familiei și al celor care depind 
de tine. Sigur te descurci cu mult mai 
puțin decât acum. 

• Revezi în detaliu bugetul și situa ția 
financiară a companiei/companiilor tale.  

• Economisește în perioadele de 
creș tere – și pentru nevoile proprii, și 
pentru companie.  

• Nu ezita să ai o discuție cu un 
ex pert în procedurile insolvenței. Nu 
te speria de această idee, pentru că 
un astfel de instrument reduce pre -
siu nea exercitată de creditori asupra 
com paniei, oferind posibilitatea unei 
redresări asistate. De menționat că 
atunci când deschizi singur procedura 
de insolvență, îți poți alege admi nis -

tra torul judiciar, lucru care nu mai este 
valabil în cazul în care demersurile 
sunt făcute de altcineva. 

• Lichidează în totalitate sau în 
parte investițiile făcute de tine (sau de 
compania ta) în zone puternic spe cu -
la tive în vremea creșterii econo mice.  

• Încearcă să intri și pe alte piețe 
(alte domenii) decât cele în care ac -
ti vezi la ora actuală. 

• Informează-te și învață continuu. 
• Nu uita că afacerile presupun risc. 
Poți gestiona mai bine lucrurile 

dacă apelezi la un consultant, care 
are o imagine de ansamblu asupra 
pieței și cunoaște practici care au dat 
re zultate, inclusiv în alte domenii.  

„În pregătirea pentru criză, trebuie 
să vă uitați unde este hardcore-ul afa -
cerii dumneavoastră”, a arătat Dacian 
Paladi, precizând că, în multe situații, 
poate consta în oameni sau baze de 
date. Pe de altă parte, în lipsa cli en -
ților, toate își pierd importanța. „Poți 
avea cele mai noi camioane, cei mai 
am b ițioși angajați tineri sau cel mai 
per formant soft, dar nu valorează ni -
mic dacă nu ai și clientul care acceptă 
să plătească în plus pentru aceasta. 
Un client care a acceptat să îi trans -
porți marfa din punctul A în punctul B 
ți-a acordat încredere, iar pe această 
bază poți să mai vinzi ceva. Fii atent 
care sunt elementele pe care s-a con -
struit puntea de încredere cu clientul. 
Poate fi vorba despre o persoană. 
Acea persoană reprezintă o valoare 
pentru firmă.”  

Dar, chiar mai mult decât atât, ati -
tu di nea contează. „Nu vă comportați 
cu ceilalți cum nu ați vrea să se com -
porte alții cu voi. Nu vă lăsați sălbăticiți 
de criză și fiți corecți”, a recomandat, 
în final, Dacian Paladi. 

Până la urmă, economia are, în 
mod ciclic, perioade de creștere sau 
de recesiune și fiecare, într-un fel sau 
altul, își găsește soluția proprie, iar 
po vestea continuă...  

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro
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C ei care vor să participe la 
opor tunitățile transformării 
digitale, au nevoie, mai întâi, 

de un sistem neutru între companii, 
care îmbină, simplu și sigur, partenerii 
aferenți și procesele lor, în structurile 
rețelei complexe a lanțului de apro vi -
zionare. 

Client, producător, furnizor, casă 
de expediție, logistician de depozit, 
des tinatar:  în lanțul de aprovizionare 
tre buie integrați mai mulți actori și sis -
te mele lor IT. Pentru acest lucru, este 
nevoie de o platformă de sistem neu -
tră, care asigură oportunitățile de inte -
gra re și utilizare prin interfețe, pagini 
de web și dispozitive mobile. Scopul 
inte grării este de a transforma cone -
xiu nile bidirecționale în rețele de co -
mu nicare multidirecționale și de a asi -
gura colaborarea nestingherită printre 
partenerii de afaceri.  

Din colaborarea participanților, re -
zul tă o bază de date comună, de înaltă 
calitate. Vizibilitatea manipu lă rilor de 
marfă, precum și a „stocurilor”, îmbună -
tățește posibilitățile de plani fi care și 
minimalizează riscurile. Trebuie avuți 
în vedere nu numai partenerii ac tuali 
sau anteriori din lanțul de apro vizionare.  

Pentru controlul operațional al lan -
țului de aprovizionare, este necesar ca 
informațiile să fie disponibile în momen -
tul decisiv. Pentru aceasta, este ne voie 
de end-to-end supply chain visi bility. 
Aceasta include nu numai trans  parența 
consecventă a proce su lui de transport, 
ci și cunoașterea factorilor care se 
conectează și care sunt importanți 
pentru expedierea în timp util.  

Informațiile în timp 
real sunt esențiale 
Nu este vorba doar de informațiile 

în timp real referitoare la starea actua -
lă a expedierii. La fel de importante 
sunt și mesajele de avertizare re feritoa -
re la abaterile de procese pre de fi nite, 
pentru a le putea gestiona. Disponi bili -
ta tea timpurie a informațiilor rele vante 
și valabile permite participanților ca, în 
aceste cazuri, să ia măsurile de pre -
cauție adecvate sau să îmbogățească 
informațiile existente cu date suplimen -
tare. Există abateri de la termenul de 
livrare prevăzut? Sunt necesare capa -
ci tăți de transport suplimentare? Spe -

cia listul în logistică poate planifica și 
acționa numai în cazul în care lanțul de 
aprovizionare este transparent de la 
început până la sfârșit, cu numeroasele 
sale evenimente. 

Opțiunile de acțiune ale diferiților 
utilizatori ai sistemului și ale par te ne -
rilor acestora sunt definite în contextul 
fluxurilor de lucru digitale și ale apli -
ca țiilor care fac posibil procesarea 
digi  tală a comenzilor. Publicarea licita -
țiilor, gestionarea comenzilor și a rețe -
lelor, urmărirea expedierilor, evaluarea 
performanței de livrare – sunt toate 
componente necesare al lanțului de 
aprovizionare și, în condiții ideale, de 
regăsesc într-un astfel de mediu.  

Platformele de sistem 
vor deveni centrul 
transformării digitale  
Platformele de sistem cu opțiunile 

lor flexibile vor deveni centrul trans for -
mării digitale a logisticii. Infrastruc tu ra 
deschisă face posibilă integrarea mai 
multor aplicații și surse de date, cum 
ar fi, de exemplu, din vehicule, sis te -
me telematice sau mașini de producție.  

Pentru ca firmele să poată folosi 
po si bilitățile multilaterale și extrem de 
fle xibile ale unui astfel de sistem, ar 
trebui îndeplinite câteva cerințe de bază:  

• Toate aplicațiile de sistem pentru 
procesarea comenzilor trebuie să fie 
integrate în fluxul de lucru al com pa -
ni ei, cu un singur click.  

• Interfețele trebuie să fie simple 
și ușor de creat, actorii lanțului de 
apro vizionare trebuie să fie implicați.  

• Toate procesele ar trebui să fie exe -
cu tate fără pauze. De exemplu, comenzi -
le să poată fi gestionate direct din sistem, 
fără a fi nevoie să treceți la pro gra mul de 
e-mail sau de a trimite prin fax.  

• Aplicațiile pot fi personalizate în 
func ție de ideile utilizatorilor, cu logo-ul 
companiei și alte elemente de design.   

• Totul este digitalizat; chiar și do -
cu mente contractuale obligatorii sunt 
disponibile în format electronic.  

• Toate procesele sunt transpa ren -
te pentru toți actorii implicați în lanțul 
de aprovizionare (supply chain).  

One-Stop-Intelligent-
Shopping 
Posibilitățile de extindere a siste -

mu lui cu aplicații suplimentare și ele -
men te de colaborare sunt nelimitate. 
Este doar o chestiune de timp ca ma -
șinile de producție și rafturile maga -
zi nelor să ia parte la procesul de co -
mu nicare bazat pe sistem. 

One-Stop-Intelligent-Shopping 
înseamnă că informațiile digitale, din 
ce în ce mai mult sprijinite de inteli -
gen ță artificială, devin cele care dau 
im puls lanțului de aprovizionare și care 
pun în mișcare un sistem de servicii 
de înaltă funcțiune.  

Și mediul va profita  
În acest sistem, datele creează 

infra structura lanțului inteligent de 
aprovi zionare, precum și a colaborării 
dintre persoană și mașină. Aceste infra -
structuri vor fi inteligente numai dacă 
îndeplinesc nu numai cerințele clie -
nților, dar ating și obiectivele de mediu.  

Acestea sunt din ce în ce mai se -
vere.  

Sistemul care evită traficul inutil și 
care permite formele inteligente de 
colaborare în procesele globale de 
producție și livrare are un rol sem ni -
ficativ în protejarea lumii împotriva 
factorilor dăunători de mediu.

PERFECȚIUNEA INTEGRĂRII 

Condițiile colaborării 
nestingherite în rețelele SCM
Timpuri noi pentru supply chain. Lanțul evenimentelor de logistică devine 
un flux inepuizabil de date și informații. Bine ați venit în lumea digitală! 





E ste vorba despre firmele Diferit, 
amendată cu peste 2,75 mi li -
oane de lei, Selina – cu circa 

1,33 milioane de lei, Athos – cu aproa -
pe 923.000 de lei și Ritorsa Trans – 
cu 34.300 de lei. 

Inspectorii Autorității de Con cu ren -
ță au constatat că licitațiile organizate 
de CNADNR (actuala CNAIR), în anii 
2012 și 2013, pentru întreținerea pe 
timp de iarnă a drumurilor și sec toa -
re lor de autostradă din administrarea 
Direcției Regionale Drumuri și Poduri 
(DRPD) Cluj, erau fie anulate, ca ur -
ma re a depunerii de oferte necon for -
me/in acceptabile, fie suspendate, în 
urma contestațiilor depuse, astfel că 
s-a ajuns la atribuirea serviciilor prin 
ne gociere. 

Contracte atribuite 
prin negociere 
„Deși companiile implicate au 

manifestat un interes crescut pentru 
pro cedurile de licitație deschisă (în 
cadrul fiecărui lot fiind depuse mai 
multe oferte) în urma suspendării sau 
anulării licitațiilor, negocierile s-au 
derulat în lipsa presiunii con cu ren ția -
le. (...) Companiile au acționat în mod 
concertat: contractele au fost adju -
decate în cadrul procedurilor de ne -
gociere, prin rotație, fiecare dintre cele 
patru companii câștigând cel puțin un 
contract, la prețuri mai mari com pa -
rativ cu cele ofertate în cadrul pro ce -
durilor de licitație deschisă”, a expli -

cat Bogdan Chirițoiu, președintele 
Consiliul Concurenței. 

„CNAIR să organizeze 
mai din timp 
licitațiile” 
Reprezentantul Autorității de Con -

cu rență recomandă îmbunătățirea mo -
da lității concrete de organizare a licita -
țiilor pentru deszăpezire, astfel încât 
să se elimine orice posibilitate de tru -
ca re a acestora prin înțelegeri între 
par ticipanți. 

Astfel, Bogdan Chirițoiu le solicită 
re prezentanților Companiei Naționale 
de Administrare a Infrastructurii Rutie -
re (CNAIR) „să evite, pe cât posibil, 
situațiile în care se ajunge la negocieri 
cu participanții la licitații, având în 
vedere că, de cele mai multe ori, în 
aces te cazuri, prețurile de atribuire 
sunt mai mari, comparativ cu cele ofer -
tate în cadrul procedurilor de licitația 
deschisă”. 

Prin urmare, CNAIR trebuie să or -
ga n izeze licitațiile cu mai mult timp 
înainte, pentru a nu se ajunge în situa -

ția de a invoca caracterul de urgență 
al atribuirii serviciilor (cum este cazul 
serviciilor de deszăpezire), ceea ce 
ar impune trecerea direct în faza de 
ne gociere. „În același timp, CNAIR 
tre buie să ia măsuri pentru a reduce 
gradul de contestare a licitațiilor, având 
în vedere că acestea suspendă proce -
du rile, iar procesul de atribuire întârzie 
foarte mult. Acest lucru conduce la 
invo carea caracterului de urgență și, 
implicit, demararea procedurilor de 
nego ciere directă”, precizează Autori -
ta tea de Concurență. 

Principiile 
concurențiale trebuie 
respectate 
De asemenea, CNAIR trebuie să 

asigure respectarea principiilor concu -
ren țiale, în cadrul procedurilor de li ci -
tație, care să nu faciliteze realizarea 
unei înțelegeri între participanții la lici -
tații, să evite prezența simultană la lici -
tație a companiilor participante la sediul 
autorității pe parcursul derulării proce -
du rilor de negociere, prin stabi li rea unor 
intervale orare diferite pentru ședințele 
de negociere cu ofertanții, ne gocierea 
tuturor ofertelor depuse de o companie 
în cadrul intervalului respectiv. 

În același timp, Formularul de 
ofertă finală, document care se com -
ple tează de către ofertant ulterior 
ședin ței de negociere și care reflectă 
valoarea finală a ofertei financiare, nu 
trebuie completat în prezența compa -
ni ilor concurente. 

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro

INFRASTRUCTURĂ  
Licitații trucate,  
la deszăpezire 
Consiliul Concurenței a amendat cu peste 5 milioane de lei 
(aproximativ 1,1 milioane de euro) patru companii active în 
sectorul construcției de drumuri și autostrăzi, care au obținut 
contracte de deszăpezire la sume mult mai mari, după ce au fentat 
licitațiile.
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Bogdan Chirițoiu, președintele 
Consiliului Concurenței: 

„Modalitatea concretă de derulare a negocierilor, 
care implica prezența simultană a ofertanților la 
sediul autorității contractante pentru o perioadă 
considerabilă de timp, a favorizat comunicarea 
între companii.”
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Romanian PRO Driver 
Competition, la prima ediție

C oncursul, organizat de pu bli -
ca ția infotrucker.ro, a adunat 
la start 16 șoferi profesioniști, 

din tr-un total de 50 înscriși în com pe -
ti ție,  prin intermediul formularului onli -
ne. Foarte bine pentru o competiție 
afla tă la debut, în România. „Am pornit 
la drum cu acest proiect în luna fe -
brua rie 2019, atunci când am realizat 
primele măsurători și schițe pentru 
pro bele concursului. Proiectarea pro -
be lor a însemnat zeci de ore de mun -
că și calcule, deplasări, respectiv 
consultări cu experți în pregătire pro -
fe sională din zona producătorilor de 
vehicule”, spune Mircea Ciolpan, 
project manager al Romanian PRO 
Driver Competition.  

Start! 
Pe parcursul celor două zile de 

concurs, atmosfera a fost una dega -
jată, lipsită de elementele de corpora -
tism, presărată ici-colo cu momente de 
adrenalină, dar și cu puțină tensiune, 
când au existat unele neconcordanțe 
în materie de arbitraj.  

Pentru a ajunge în finală, șoferii 
pro fe sioniști înscriși în competiție au 
trebuit să parcurgă șapte probe de con -
curs – probă teoretică, probă tes tare 
reflexe, probă verificare camion înainte 
de plecare și patru probe de con dus.  

Camioanele oficiale ale RPDC 
2019 au fost MAN TGX 18.500 
Efficient Line 3 cabină XLX, echipate 
cu Efficient Cruise Step 2, cu patru 
niveluri de reglare, Efficient Roll, ACC 
(Adaptive Cruise Control), Line Guard 
(păs trarea benzii de rulare), EBA 
(Asis tență la Frânarea de Urgență) și 
intarder cu 6 trepte, puse la dispoziție 

de MHS Truck & Bus Group, impor -
ta tor oficial al vehiculelor comerciale 
MAN în România.  

Printre jaloane și 
sprinturi 
Prima competiție națională dedi -

ca tă șoferilor profesioniști a debutat în 
dimineața zilei de 14 septembrie, cu 
verificarea documentelor obligatorii 
pentru înscriere, continuând cu proba 
teoretică, proba de testare a reflexelor 
și cea de verificare a camionului îna -
inte de plecare. Înainte de startul pri -
mei probe de condus, concurenții au 
fost testați cu aparatul etilotest, aceas -
tă „probă” fiind trecută cu „zero la mie” 
de către toți.  

După parcurgerea celor cinci probe 
din prima zi, s-au calificat doi spre zece 
con curenți, urmând ca aceș tia să se 
întreacă în cadrul probelor eliminatorii 
de duminică, 15 septem brie. 

Față de probele primei zile, cele 
din a doua zi au crescut ca intensitate 

și dificultate. Astfel, după prima rundă, 
din cei 12 concurenți calificați din pri -
ma zi, cei cu timpii cei mai slabi au fost 
eliminați, astfel că în concurs au mai 
rămas 8 șoferi profesioniști, care și-au 
aflat adversarul prin tragere la sorți. 

Pentru a se stabili semifinaliștii 
com petiției, cei 8 concurenți calificați 
în sferturile de finală au concurat unul 
împotriva celuilalt. Câștigătorii semifi -
na lelor s-au întrecut în finala mare, în 
timp ce învinșii din semifinale s-au lup -
tat pentru locurile 3 și 4 în finala mică. 

Parcursul câștigătorului Adrian 
Manea în cadrul RPDC 2019 nu a fost 
unul lipsit de emoții, acesta califi cân -
du-se în semifinalele competiției grație 
abandonului lui Alexandru Hlodec, 
care a decis să se retragă, după ce 
a refuzat să se supună unei hotărâri 
a arbitrilor, care au decis repetarea 
sfertul de finală. 

Despre concurs 
Competiția are drept scop pro mo -

varea meseriei de șofer profesionist, 
în contextul în care aceasta nu se mai 
bu cură de popularitate în rândul tine -
ri lor, a bunelor practici în transportul 
rutier, a condusului economic (condus 
eficient la costuri reduse) și a sigu -
ran ței rutiere în rândul șoferilor pr o fe -
sioniști. Pe lângă factorul de întrecere, 
Romanian PRO Driver Competition 
este gândită ca o platformă deschisă 
de socializare, unde toți actorii in dus -
triei își pot împărtăși impresii într-un 
cadru relaxat. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

În luna septembrie, în parcarea Corsarul Roșu de la kilometrul 30 al Autostrăzii 
A1, pe parcursul a două zile, s-a desfășurat prima ediție a concursului național 
dedicat șoferilor profesioniști, Romanian Pro Driver Competition.

Adrian Manea, câștigător 
Romanian PRO Driver 

Competition: 
„Concursul a fost interesant, bine organizat, cu 
probe care au crescut în dificultate pe măsură ce 
se avansa în competiție. M-am înscris cu gândul 
să particip, fără a-mi propune un obiectiv clar. 
Însă, pe măsură ce am avansat în competiție, 
lucrurile au devenit tot mai interesante, astfel că am început să mă gândesc la 
următoarea etapă din concurs, încercând, totodată, să-mi corectez greșelile 
din etapa din urmă. Șansa a jucat un rol important în parcursul meu, mai ales 
în duelul din sferturile de finală. Le mulțumesc tuturor celor care m-au 
susținut, partenerilor acestui concurs și organizatorilor, care s-au arătat foarte 
preocupați și atenți ca totul să fie perfect.”
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NOUL ACTROS 

Emoția, la apogeu

Ziua Cargo: Cum arată 
anul 2019 pentru Mercede-
Benz România? 
Valeriu Zaharia: Anul acesta, 

am pornit foarte bine, comercializând 
încă modelul Actros 4. Practic, în pri -
ma jumătate a anului, am depășit vân -
zările cu 50% față de perioada similară 
a lui 2018. Iar, de la 1 iulie, am pornit 
cu noul Actros. Tranziția a fost lină și 
avem deja clienți mari, cu flote inte -
re sante, care au comandat noul mo -
del. De altfel, diferența de preț între 
cele două modele nu este foarte mare 
și este justificată numai dacă ne gân -
dim la pachetele MirrorCam și Multi -
media Cockpit. Noile tehnologii asigu -
ră un nivel superior de siguranță și 
îmbunătățesc eficiența. 

În a doua jumătate a anului, se con -
stată o scădere a pieței, însă anul 2019 

se va termina pentru noi peste anul 
precedent, creșterea așteptată fiind de 
aproximativ 10%, în condițiile în care 
piața per total va cunoaște o u șoa ră 
scădere față de 2018 (estimăm -5%). 

La sfârșitul primei jumătăți a anului 
2019, aveam o creștere bună pe 
trans portul pe distanță lungă (aproape 
50% creștere față de 2018), iar, pe 
construcții, aproape am dublat vân -
ză ri le față de anul trecut 

Ce reacții ați primit în 
legătură cu noul Actros? 
Am avut reacții foarte bune încă 

din noiembrie 2018, când l-am pre -
zen tat static, pentru prima oară în 
România, imediat după lansarea de la 
IAA Hanovra. Între timp, clienții care 
au apucat să îl testeze au rămas im -
pre sionați de ușurința cu care se con -

duce, de confortul nu numai fizic, dar 
și psihic/mental asigurat de sistemele 
noi și interfața asigurată prin dis -
play-uri, vizibilitatea asigurată de ca -
me re, sistemul ce urmărește coada 
semi remorcii indiferent de viraj, felul 
în care poți gara cu spatele la rampă, 
la nivel de centimetru, cu ajutorul ghi -
da jelor oferite de MirrorCam. Evităm, 
deci, loviturile frecvente ale semire -
mor cilor și, implicit, neplăcutele costuri 
de reparație. Interacțiunea șoferului 
cu camionul este extrem de facilă, pri -
e tenoasă și plăcută. Putem aminti și 
sistemul de iluminare a cabinei, vizibi -
litatea pe timp de noapte a display-uri -
lor interioare, ce permit monitorizarea 
per mantenta a împrejurimilor camio -
nu lui, chiar si cu perdelele închise. 

Pe scurt, noul Actros creează mul -
tă emoție. 

A început ușor, cu o imagine de exterior aproape neschimbată 
(doar dispariția oglinzilor laterale), apoi a intrigat piața cu 
interiorul său neconvențional, iar, acum, când în sfârșit poate fi 
condus pe drumurile din România... emoția stârnită de apariția 
noului Actros a ajuns la apogeu. Despre feedback-ul primit de la 
transportatorii români, cu ocazia turneului de prezentare a noului 
camion, am discutat cu Valeriu Zaharia, managing director 
Truck&Buses Mercedes-Benz România.
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Cum ar arăta un top 5 al 
celor mai apreciate 
inovații de către cei care 
au testat camionul? 
MirrorCam, pentru vizibilitatea du -

să la un alt nivel. 
Active Drive Assist, care, împreu -

nă cu sistemul PPC activat, asigură 
o experiență fără precedent la șofat, 
atât pe autostrăzi, cât și pe drumuri 
na țio nale. A preluat, practic, foarte 
mult din treaba șoferului. Acesta poate 
să se considere un om care aproape 
nu mai muncește. Trebuie doar să 
stea la volan și să supravegheze buna 
func țio nare a sistemului, pentru a in -
terveni doar dacă este cazul. Suntem 
la ni velul 2 de conducere autonomă. 

Noul Actros asigură atât controlul 
longi tu dinal, de la pornire până la 
oprire, în func ție de traficul din față, 
cât și con trolul lateral – urmărește 
mar cajul dru murilor și ia virajele. Iar 
șo ferul poate seta dacă dorește să ru -
leze lângă mar cajul din dreapta, cel 
din stânga, sau să mențină camionul 
pe centru. Șoferul poartă, totuși, în -
trea ga respon sa bilitate și are obligati -
vi tatea de a ține mâinile pe volan. 

Multimedia cockpit. Cele două 
dis play-uri, la care se adaugă cele 
afe ren te MirrorCam, schimbă radical 
as pec tul cabinei și contribuie sem ni -
fi cativ la confortul șoferului. 

Consumul de carburant reprezintă 
un alt aspect foarte apreciat, iar noul 
PPC joacă un rol important aici. Daimler 
Trucks a anunțat o economie de 3-5% 
la consumul de carburant. Șoferii trebuie 
să se obișnuiască să utilizeze sistemul 
cât mai mult posibil, pentru că se pot 
obține rezultate remarcabile. 

Uptime este, de asemenea, un 
sis tem revoluționar, care, în timp, pe 
mă sură ce va câștiga încrederea 
trans por ta torilor, va avea un impact 
sem nificativ asupra afacerii de trans -
port. 

Nu putem să nu amintim și ABA 5, 
care ridică nivelul de siguranță pe o 
nouă treaptă. 

Există, deja, o flotă demo 
pentru piața românească? 
Primul lot de camioane demo 

(27 de unități), este deja în teste la cli -
enți, iar feedback-ul este foarte bun: 
con su murile sunt situate sub Actros 4, 
iar șoferii sunt foarte încântați de noul 
Cockpit interactiv și chiar de MirrorCam, 
cu care se obișnuiesc mult mai repede 
decât se asteaptă inițial.  

Suntem numărul unu pe piață din 
punct de vedere al vânzărilor și ne 
propunem să încheiem anul pe aceas -

tă poziție. De altfel, avansul pe care 
îl avem este considerabil. Avem o cotă 
de piață de circa 25%, iar comenzile 
preluate pentru noul Actros ne arată 
că vom închide anul foarte bine. 

Rezultatele vin și ca urmare a unei 
bune cunoașteri a pieței și a nevoilor 
clienților noștri, aspect care ne-a per -
mis inclusiv să lucrăm cu mașini pe 
stoc și, astfel, să putem livra foarte 
re pe de, mai ales în prima jumătate a 
anului. 

Bineînțeles, ne bazăm și pe apar -
te nen ța la brand. Avem clienți loiali, 
unii utilizând 100% Mercedes-Benz, 
iar alții care au început cu ani în urmă 
să opereze cu camioanele noastre și, 
în tre timp, au devenit loiali acestui 
brand. Acesta este și motivul pentru 
care am creat oferta noastră de trade-
in, ce include preluarea camioanelor 
existente în flota clientului, indiferent 
de marcă.   

Din păcate, la acest moment, piața 
de second-hand s-a deteriorat, iar pre -
țu rile pentru astfel de vehicule au scă -
zut mult. 

Care sunt cele mai 
apreciate servicii, în acest 
moment, de către 
operatorii români? 
Între serviciile adiacente autove hi -

cu lului, sau ceea ce numim noi „down -
stream products”, primul și cel mai 
cău tat de clienți este pachetul de ser -
vice. Și aici avem o gamă largă de 
posibilități. Începem cu BestBasic, 
care înseamnă mentenanță (reviziile) 
– în mare, discutăm de o revizie pe 
an. Intervalele de service variază în 
func ție de modul de exploatare a cami -
o nului, fiind, în general, cuprinse între 
120.000 și 150.000 km. 

Urmează pachetele Extend și 
ExtendPlus, care înseamnă garanție 
extinsă. Prin combinarea acestor pa -
che te și, eventual, adăugarea compo -
nen tei de uzură, putem ajunge la pa -
chetele Complete, în care este absolut 
totul inclus. Astfel, pentru transportator, 
nu mai pot apărea costuri ne pre vă zu -
te, bineînțeles respectând condițiile 
de exploatare corectă a autove hi cu -
lului. 

Soluția telematică Fleetboard re -
pre zintă un alt serviciu foarte apreciat 
în piață. 

Finanțarea cu Mercedes-Benz 
Financial Services este, de asemenea, 
un produs accesat într-un volum des -
tul de important. 

Și, bineînțeles, reamintim faptul că 
Uptime este funcțional și în România 
și îl recomandăm clienților noștri, pentru 
beneficiile multiple.  

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro

Valeriu Zaharia, Managing 
Director Divizia Trucks & Buses 
Mercedes-Benz Romania.
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VOLVO I-SAVE 

Economie 
peste așteptări
C el mai recent „I” din portofoliul 

Volvo Trucks crește inteli -
gența camionului, pentru o re -

ducere impresionantă a consumului, 
iar șoferul poate conduce fără grijă. 

Camion bun, șofer 
bun 
Cele mai recente inovații ce echi -

pea ză camioanele reușesc să reducă 
in terdependența dintre șoferii buni și 
consumul redus. 

Știm cu toții că șoferii foarte buni 
pot obține consumuri medii impresio -
nan te, însă aceștia sunt doar excepții 
și nicio firmă de transport nu își poate 
es tima costurile raportându-se la 
aces te consumuri. Asemenea consu -
muri intră, în general, în zona de pal -
ma res, devenind un exemplu (pro -
babil, intangibil) pentru ceilalți șoferi, 
însă cu un impact redus asupra pro -
fi ta bilității firmei. 

În acest sens, apariția unui sistem 
precum I-See, care să optimizeze stra -

te gia de schimbare a treptelor de 
viteză în funcție de topografia drumu -
lui, a reprezentat un important pas 
înainte. Apoi, vin alte sisteme, precum 
I-Cruise, care au scăzut și mai mult 
consumul... 

Iar atunci când consumurile medii 
s-au stabilizat sub 30 l/100 km, am 
considerat (și nu am fost singurul) că 
această cursă a scăderii consumului 
de carburant va intra într-o perioadă 
mai „liniștită”. Însă, în mod evident, 
m-am înșelat. 

Modelele Volvo cu I-Save au ajuns în România, iar primele teste 
depășesc așteptările.
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I-Save aduce o scădere abruptă 
a consumului, iar primele teste efec -
tua te de transportatorii români par să 
si tueze reducerea către 10%, sem ni -
fi cativ mai bună decât ceea ce a 
anunțat producătorul. Însă asta nu 
este tot – poate cel mai important lucru 
îl reprezintă faptul că rezultatele spec -
ta culoase nu sunt doar la îndemâna 
șoferilor buni. 

O nouă ștachetă 
depășită 
Am realizat, la rândul nostru, o se -

siu ne de drive-test, pentru a ne con -
vinge asupra performanțelor noului 
camion pe drumurile autohtone. Bine -
în țeles, atunci când apare un model 
nou, trebuie filmat, pozat, prezentat 
cli en ților... Astfel, m-am oferit ca, în 

Volvo FH cu I-Save include:  
• Motorul D13TC (cu tehnologia Turbo Compound) de 460 CP (2.600 Nm) 
• Noi punți spate, caracterizate de o înaltă eficiență a consumului  
• Oprire motor la ralanti  
• I-Cruise cu I-Roll, care reglează viteza pentru a reduce consumul de 

combustibil  
• Pompă de servodirecție cu debit variabil  
• Funcție I-See actualizată  
• I-Shift cu software optimizat pentru transporturile de cursă lungă 



tim pul drive-testului meu, să „bifăm” 
și aceste aspecte. Mare greșeală!... 
sau, poate, nu. 

Să vă povestesc cum se face. De 
fie care dată când ești pozat, înceti nești, 
pentru a da timp fotografului să își facă 
treaba... Apoi, încetinești din nou, pentru 
a permite să fii depășit, pen tru o nouă 

etapă de fotografiat... apoi, ești pozat 
din mers și te apropii și te depărtezi de 
mașina din față (din care se fac 
pozele)... Și cel mai rău este atunci 
când ești filmat – treci de locul cu 
pricina, oprești în prima par care și 
întorci... și tot așa de câteva ori... După 
două ore de asemenea „frecușuri”, mi-a 

fost clar că planul meu de a face un test 
de consum a eșuat. Am continuat să 
ne facem trea ba, însă nu am mai dat 
atenție în niciun fel aspectelor legate 
de con sum. Până la urmă, cine se 
apucă să măsoare consumul unui 
camion pe câteva sute de kilometri, cu 
zeci de opriri, încetiniri, întoarceri...? 

Surpriza totală a fost la final, atunci 
când m-am uitat la consumul mediu: 
24,7 l/100 km. Iar camionul era în căr -
cat aproape de masa maximă. 

Pentru mine, a devenit evident fap -
tul că ștacheta de 25 l/100 km a fost 
depășită. 

Am urmărit și câteva reacții ale 
transportatorii care au testat I-Save, 
sau deja l-au achiziționat, și cu toții 
par să confirme rezultate excelente în 
condiții reale de utilizare: „consum 
mediu de 24 l/100 km”; „o reducere a 
consumului mediu cu 3 l/100 km”; „șo -
fe rii cu mai puțină experiență obțin, la 
rândul lor, consumuri spectaculoase”... 

Mă întreb, deja, când va veni ur -
mă toarea etapă de scădere a con su -
mului? Vor mai trece câțiva ani, sau... 
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Ritmul inovațiilor pare să fi rede -
venit alert. Numai în anul 2019, Volvo 
Trucks a punctat semnificativ în două 
rânduri la capitolul consum – lansarea 
Euro 6 Step D și reduceri de 3, până 
la 5% și I-Save, cu o reducere adiț io -
nală de 7%, sau chiar mai mult. 

Inovații  
care lucrează 
împreună 
La prima vedere, I-Save reușește 

să reducă atât de mult consumul, pla -
sând o a doua turbină pe fluxul de 
eva cuare. Însă, reamintim că este mai 
mult decât atât, iar I-Save presupune 
utili zarea (împreună) a celor mai re -
cen te tehnologii, având ca țintă prin -
ci pală optimizarea consumului. 

La baza Volvo FH cu I-Save se 
află un nou motor D13TC, ce repre -
zin tă îmbunătățirea până în cele mai 
mici amănunte a motorului de 13 l. 

Sigur, principala noutate o repre zin -
tă sistemul turbo – energia asigu rată de 
gazele de eșapament, pe lân gă sistemul 
clasic, antrenează o a doua turbină 
plasată în fluxul de eva cu are, denumită 
„unitate Turbo Compound”. Aceasta 

trans mite energ ia către arbo re le cotit al 
motorului, printr-o legătură mecanică. 

Astfel, motorul D13TC produce un 
cuplu suplimentar de până la 300 Nm. 
Avantajele sunt importante, fiind da -
to ra te, în principal, cuplului maxim 
disponibil de la turații mai mici și pe 
o plajă mai largă. 

Astfel, este necesară o accelerație 
redusă și mai puțin combustibil, pentru 
a menține o viteză constantă. 

Printre aspectele noi, se numără și 
pis toanele cu interior ondulat, care asi -
gură o ardere îmbunătățită, con du când 
căldura și energia către centrul cilindrilor.  

De asemenea, pachetul I-Save 
oferă noile axe spate eficiente din punct 
de vedere al consumului de com bustibil, 
un sistem I-See actua li zat, bazat pe 
hărți, care analizează în clinația drumului 
ce urmează să fie par curs și se adap -
tează la aceasta, incluzând un software 
de schimbare a treptelor de viteză op -
timizat pentru aplicații pentru transport 
de cursă lungă.  

Pe lângă varianta de 460 CP tes -
tată, motorul D13TC este disponibil și 
cu 500 CP. 

 

Radu BORCESCU 
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EUROPEAN HERITAGE DAYS 2019 
Legendarul Berliet 
T100, în atenția 
publicului

M odelul Berliet T100, supra -
nu mit Gigantul Deșertului, 
s-a întors acasă pentru pri -

ma dată, pentru European Heritage 
Days 2019, spre deliciul pasionaților 
domeniului. 

Vehiculul T100 No. 2 este un ca -
mion masiv, de 50 de tone, cu o înăl -
ți me de peste 5 m. El a ieșit de pe 
liniile de asamblare ale fabricii Berliet 

Lyon-Montplaisir în 1958 și a fost 
destinat companiilor petroliere care 
operau în sudul Algeriei. Abilitatea sa 
de a-și face loc, neobosit, printre du -
ne le de nisip l-a făcut să joace un rol 
important în stingerea unui incendiu 
uriaș izbucnit la puțul petrolier de la 
Gassi-Touil, în 1961-62, aprovizionând 
în permanență pompierii cu mii de 
tone de barită. Din 1981, acest simbol 

al moștenirii industriale franceze a in -
trat în proprietatea Fundației Berliet, 
care a fost fondată pentru a conserva 
și a populariza vehiculele istorice ale 
mărcii.  

Alături de acest gigant, au fost pre -
zentați, în cadrul zilei porților des chi -
se de la Sait Priest, „strănepoții” săi 
mo derni, și anume modelele Renault 
Trucks T, C, K și D Wide.  

Renault Trucks a participat la European Heritage Days 2019 (Zilele 
Patrimoniului European 2019), deschizându-și porțile pentru public, 
pentru a le reaminti de cel mai mare camion din lume, mândria 
industriei franțuzești: Berliet T100. La sfârșitul lunii septembrie, cei 
pasionați de lumea auto, și nu numai, au avut ocazia să admire unul 
dintre cele patru astfel de camioane fabricate în 1957-58, la sediul 
Renault Trucks de la Saint Priest, lângă Lyon.



Specificații tehnice 
Berliet T100 No. 2 dispune de o 

masă proprie de 50 de tone și o sar -
ci nă utilă de încă 50, ceea ce aduce 
masa totală a vehiculului la nu mai 
puțin de 100 de tone. Gigantul are o 
lun gime de 15 metri, o lățime de 5 
metri și o înălțime de 4,45 metri, cu 
un diametru al roților de 2,2 metri.  

Vehiculul este propulsat de un 
motor diesel Cummins V12, capabil 
să dezvolte o putere maximă de 
700 CP, și este echipat cu o cutie de 
viteze Clark, cu patru trepte și cuplare 
hidra u lică. De asemenea, T100 este 
dotat cu frâne disc multiple Messier, 
imper me a bile, câte patru pe fiecare 
dintre cele șase roți, împrumutate din 
in dus tria aeronautică.  

Un convoi special 
Mutarea unui T100 reprezintă o 

ade vă rată expediție. Vehiculul a pă -
răsit sediul Fundației numai de două 
ori, din 1981 și până acum. Pasionații 
de camioane au putut urmări traseul 
Gi gantului Deșertului, în timp real, de 
la Conservatorul Berlier, la sediul 
Renault Trucks de la Saint Priest. Ca -
mionul a fost transportat de către un 
Renault Trucks C 520, aparținând 
com paniei Transport Lavoye, client al 
Berliet și, apoi, al Renault Trucks încă 
din 1944.  

Camionul a pornit pe 18 septem -
brie, la 8 dimineața, pe următoarea rută: 
Le Montellier-Les Augers-D61-D4-
Pérouges-Meximieux D22A-D1084 
D65B-D124-Blyes-D20-Loyettes-D18d-
D55-D517 via Crémieu D75-Saint-
Quentin-Fallavier-D76-D318 Vénissieux. 

 
Traducerea și adaptarea:  

Raluca MIHĂILESCU 
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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D ivizia Vans a Mercedes-Benz 
și-a propus să răspundă ce rin -
țelor și nevoilor pieței li vră rii de 

alimente proaspete, spre exem plu, sau 
celei a comerțului online, ceea ce a fă -
cut ca firmele de curierat expres să în -
re gistreze o creștere se rioa să a co men -
zilor și, implicit, o nevo ie de cus to mizări 
pentru a acoperi ce rerea pieț ei. Vehicu -
lul trebuie să poată fi inte grat în lanțul 
lo gistic, cât mai eficient. În plus, clienții 
finali din acest seg ment apreciază în 
special suste na bilitatea și reducerea 

CO2. Toto dată, noile concepte de mobi -
li tate și creș terea presiunii pe costuri 
afec tea ză și transportul de pasageri. 
Clienții de construcții, și ei, încep să 
aibă nevoi ce presupun fiabilitate, robus -
te țe, dar și un nivel ridicat de siguranță. 

Soluțiile propuse de către con -
struc tor se bazează pe o cooperare 
intensă cu firme de carosări ce sunt 
agreate și care îndeplinesc condiții 
bine definite de calitate și precizie. 

Desfășurat sub umbrela „Clever 
Bodybuilder Solutions 2019”, eveni men -

tul găzduit de uzina Mercedes-Benz din 
Ludwigsfelde, de divizia Vans, alături 
de carosieri, a prezentat 33 de vehicule, 
din întreaga familie Vans, customizate 
după cerințele actuale. Spectrul a variat 
de la autobasculante din aluminiu, la 
cam pere și a acoperit nouă sectoare di -
fe rite: „Livrare cu temperatură con tro -
lată”, „Articole și servicii specializate”, 
„Transport de pasageri”, „Mobilitate limi -
ta tă”, „Vehicule de agrement și cam pe -
re”, „Curierat și logistică”, „Construc ții”, 
„Operaționale și municipale” și „Altele”. 

MERCEDES-BENZ 

Soluții de carosare 
inteligente 
Producătorul german de vehicule Mercedes-Benz a organizat, în luna 
octombrie, un eveniment dedicat prezentării soluțiilor sale creative de 
carosare, propuse pentru a „îmbrăca” modelele comerciale din gamă 
și pentru a prezenta modul de lucru din fabrica sa de la Ludwigsfelde, 
una dintre cele mai avansate tehnologic.



Bodybuilder Center  
Bodybuilder Center (BB) este hub-ul 

Mercedes-Benz, locul unde se iau de -
ci ziile legate de tipul de carosări ce se 
completează cu produsele gamei co -
mer ciale. În strânsă colaborare cu com -
pa nii externe, soluțiile de carosare nu 
sunt concepute doar aici, dar sunt vali -
date și aprobate pentru vânzare pe ba -
za cerințelor stricte de calitate ale Daimler 
AG. Gama de sarcini gestionate de 
Centrul BB include, de asemenea, suport 
tehnic, vânzări directe și diverse proiecte 
post-vânzare, atât pentru nevoile private 
cât și pentru cele comerciale. Centrul 
BB verifică și evaluează calitatea funcțio -
nă rii carosierilor în toate domeniile. Pe 
lângă experiența tehnică, accentul este 
pus pe calitatea vânzărilor, serviciilor și 
tehnologiei. De mai bine de 15 ani, 
Mercedes-Benz Vans lucrează intens 
cu firme de carosare pentru comer cia -
li zarea de produse comune.  

„Pionierat” 
tehnologic la 
Ludwigsfelde 
În afară de prezentarea diferitelor 

soluții de carosare, am făcut și un tur 
al fabricii de lângă Berlin, unde am 
putut să vedem cum se asamblează 
ve hiculele comerciale Sprinter dar, mai 
mult decât atât, să vedem tehno lo gia 
folosită, aflată cu un pas înaintea vre -
murilor. Mercedes-Benz se ba zea ză, 
de asemenea, pe soluții digitale mo -
derne în producția de vehicule. Uzina 
Mercedes-Benz din Ludwigsfelde, de 
exemplu, ocupă o poziție de lider în 
do me niul producției inteligente și digi -
ta lizării producției. Înainte de începerea 

producției noii generații a Sprinter-ului, 
compania a introdus tehnologii cum ar 
fi RFID (identificare cu frecvență radio) 
în procesele de producție, pentru a 
spori și mai mult flexibilitatea și efi cien -
ța în fa bricație. Personalul fabricii din 
Ludwigsfelde avea, deja, expe rien ță 
prealabilă cu RFID, încă din 2012 fiind 
instalate sisteme autonome de trans -
port al materiei prime prin uzină în 
unele zone de asamblare. Acestea sunt 
controlate parțial prin crearea de rețele 
cu sistemul informatic al uzinei și, în 
parte, prin RFID. Printre altele, ex perții 
Mercedes-Benz Vans din Ludwigsfelde 
testează, în prezent, utili zarea realității 
augmentate ce poate fi folosită pentru 
controlul inteligent al producției. În plus, 
procesele de pro duc ție sunt supuse 
unui proces de îmbu nătățire continuă, 
care ia în con si derare ergonomia, nive -
lul de calitate și de fiabilitate al pro duc -
ției și eficiența economică. S-a avut în 
vedere ușu ra rea muncii angajaților, în 
unele zone din procesul de producție 
ace știa sunt asistați de sisteme exoske -
leton, ce îi ajută să lucreze mai ușor cu 
mâinile ridicate sau în poziții incomode 
pentru spate, picioare sau încheieturi. 
Turul fabricii a fost com ple tat și cu o 
sesiune de testare a diferitor modele 
de Mercedes-Benz Sprinter, pe un mini 
tra seu off-road impro vi zat de către orga -
ni zatori în curtea fabricii, într-un peri me -
tru amenajat cu diferite zone de teren 
„accidentat”. Aici, am putut verifica abili -
tă țile sistemelor de tracțiune 4x4 oferite 
pentru Sprinter, văzându-le la lucru și 
con firmând aș tep tările. 

 
Alexandru STOIAN 
Ludwigsfelde, GERMANIA 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Angajați asistați de exoskeleton.
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L a începutul lunii octombrie, 
Schmitz Cargobull Romania a 
organizat deja tradiționalul 

SCB Oktoberfest – o oportunitate de 
a lua pulsul pieței, de a întâlni jucători 
im portanți și, bineînțeles, de a cu noaș -
te cele mai recente inovații în materie 
de semiremorci. 

Am discutat despre piața româ -
neas că de transport cu Roland W. 
Schacht, director general Schmitz 
Cargobull Romania. 

 

Ziua Cargo: Cum a 
performat Schmitz 
Cargobull în acest an? 
Roland W. Schacht: În 2019, 

putem vedea o ușoară scădere a pie -
ței și putem observa acest trend de 
scădere și în comenzile pe care le 
pre luăm la acest moment. Este o si -
tua ție firească și face parte din cicli -
ci tatea economiei. Evident, anul aces -
ta nu va fi la fel de bun ca 2018, care 
a fost unul foarte bun, atât pentru noi 
cât și pentru producătorii de camioane. 

Dacă privim înmatriculările până la 
nivelul lunii august, 2019 a înre gis trat, 
deja, o scădere de 13% față de per ioa -
da similară a anului trecut. La rân dul 
nos tru, am înregistrat o scă de re, însă 
mult mai mică, de doar 5%, ceea ce în -
seamnă că ne-am crescut cota de piață. 
Suntem, acum, la 45% cotă de piață. 

Astfel, vom avea un an 2019 bun. 
Bine înțeles, ne uităm la comenzile 
care vin acum și se pare că am intrat 
în zona descendentă a ciclului eco no -
mic, după o perioadă de 10 ani foarte 
buni. Întrebarea este cât de accen -
tua tă va fi această scădere. 

Care credeți că sunt 
cauzele acestei scăderi? 
Presiunea nu vine din zona eco -

no miei românești, care încă per for -
mea ză bine, ci din afară – crize eco -
no mice și politice la nivel european și 
mon dial. Războiul comercial dintre 
SUA și China reprezintă un exemplu 
în acest sens. 

Germania depinde foarte mult de 
exporturi și economia ei este afectată 

de reducerea cererii. Iar mediul de 
afaceri din această țară nu are aș tep -
tări optimiste, la acest moment, și nu 
discutăm doar de industria auto. Din 
punct de vedere economic, Germania 
este locomotiva Europei și această 
locomotivă merge, astăzi, mai încet. 

În aceste condiții, anul 2020 va fi, 
probabil, mai slab decât acest an. Însă 
nu vom avea scăderi atât de dra ma -
tice, așa cum am văzut în alte crize. 
Este o reajustare ciclică a economiei, 
ac celerată, într-o anumită măsură, de 

eve nimente precum Brexit-ul și de 
legis lația europeană în domeniul 
trans  porturilor. 

Există și aspecte pozitive – vedem 
tot mai multe companii de logistică 
im portante care investesc, care văd 
oportunități în a-și îmbunătății oferta 
și achiziționează echipamente noi, 
mo derne, precum și soluții telematice 
și noi servicii legate de remorci. 

Leasingul operațional și contrac te -
le de service vin să asigure o utili zar e 
facilă a vehiculelor pentru trans por tatori. 

Accent pe 
flexibilitate
Schmitz Cargobull continuă să aibă performanțe foarte bune în 
România, în ciuda unei piețe aflate pe un trend descendent, iar rețeta 
include două ingrediente principale: flexibilitatea produselor oferite și 
rezistența acestora în timp. 



În același timp, remorcile sunt pro -
iec tate pentru a asigura flexibilitate și, 
toto dată, o cât mai facilă respectare 
a legislației. 

Așa arată astăzi o abordare ma -
tură a afacerii de transport. 

Se conectează și piața 
românească la această 
abordare modernă? 
Ceea ce observăm este faptul că 

fir mele foarte mici (în special cele de 
ge nul șofer care deține camionul pe 
care îl conduce) au dificultăți în a ține 
pasul cu piața, cu a rămâne com pe -
ti tive. 

Sunt singure și au puține posibili -
tăți să proiecteze un plan de viitor... 
Pot fie să se așeze sub umbrele unei 
mari com panii, ca subcontractori (unii 
fac deja asta), fie să se profesio na li -
ze ze, ceea ce înseamnă asumarea 
u nor in vestiții. 

Există multe companii românești 
(în special cele mari) care continuă 
să investească, să se dezvolte, să 

gân dească noi oferte. Iar, aici, un rol 
important îl joacă soluțiile telematice. 

Schmitz Cargobull vine în întâm -
pi narea transportatorilor și amintesc 
faptul că, la ora actuală, toate semi -
re mor cile frigorifice S.KO vin dotate 
stan dard cu soluția telematică, dacă 
sunt echipate cu agregatul nostru 
frigorific. 

Totuși, produsul de volum în 
România este versiunea cu prelată și, 
aici, sunt încă puțini clienți care ap e -
lea ză la soluții telematice pentru se -
mi remorcă. 

Contractele de service sunt, și ele, 
în creștere, dar discutăm, de asem e -
nea, de aplicații pe nișe, cum este 
transportul frigorific. Pe transportul de 
mărfuri generale, nivelul de penetrare 
este, încă, redus. 

Avem, însă, companii, în România, 
care au investit în soluția telematică 
inclusiv pentru parcul de prelate, pen -
tru că își doresc să știe unde se află 
vehiculele în orice clipă, care este pre -
s iunea în anvelope, care este uzura 
plă cuțelor de frână, care este masa 
măr furilor încărcate... Practic, vor să 
uti lizeze vehiculul într-un mod cât mai 
profesionist. 

Cum arată piața, pe tipuri 
de transport? 
Cel mai mare volum al vânzărilor 

este legat de prelate și tot aici se înre -
g istrează și cea mai mare scădere. 

Segmentul frigo este unul destul de 
mic în România, însă performăm foarte 
bine aici, având o cotă de piață de 60%. 
Avem un produs foarte apre ciat pe pia -
ță, cu numeroase dotări opționale, pre -
cum multi-temperatură, double-deck... 

Credem că, pentru transportul fri -
go rific, putem oferi cel mai bun produs 
de pe piață: aplicații multiple, inovații 
de ultimă generație, consum redus de 
carburant pentru agregat, siguranță și 
securitate... 

Pe zona construcțiilor (bas cu lan -
te), se înregistrează o creștere im por -
tantă a cererii. 

Segmentul cerealierelor merge 
bine în fiecare an și anul acesta a fost 
OK. Pe lângă acestea, am adăugat 
foar te multe basculante pentru con -
struc ții. Pe segmentul basculantelor, 
avem o cotă de piață de 46%. Pro du -
sul nostru este versatil, cu numeroase 
va riante de semiremorci și basculante 
pentru autoșasiu. 

Kiturile pentru dube montate pe 
autoșasiu reprezintă un alt segment 
important. 

Este un segment în creștere, care 
se adresează distribuției capilare. 
Putem oferi, aici, numeroase variante 
pentru transport frigorific sau mărfuri 
ge nerale, de la 3,5 la 7,5 t, și ne adre -
săm unui număr mare de industrii, de 
la curierat, la lanțuri de magazine. 

Flexibilitatea oferită de aceste ki -
turi, alături de colaborarea cu carosieri 
locali, asigură găsirea soluțiilor optime 
pentru clienți, atât în materie de dotări, 
cât și dimensiuni. 

Punem accent pe o bună izolare, 
mai ales în cazul transportului frigorific, 
iar panourile FERROPLAST con si de -
răm că reprezintă cea mai bună soluție 
– sunt rezistente în timp și oferă per -
for manțe bune. 

Schmitz Cargobull 
pune accent pe zona 
inovațiilor. La ce ar 
trebui să fim atenți, 
în următoarea  
perioadă? 
O inovație prezentă la eveniment 

o reprezintă S.CS cu Power Curtain, 
se miremorca cu prelată ce are ele -
men tele de securitate în prelată. Astfel, 
pro cesul de încărcare/descărcare se 
rea lizează mult mai repede. 

La nivel european, promovăm 
conceptul EcoDuo, cu două semi re -
morci standard cuplate la același cap 
tractor. Primele teste, realizate în Ger -
mania precum și în alte regiuni din Eu -
ro pa, au arătat potențialul de creș te re 
a eficienței în transporturi prin a ceas -
tă soluție. Ansamblul atinge 31,5 m 
lungime și va fi necesară modi ficarea 
legislației pentru a putea utiliza pe scară 
largă acest produs. Faptul că sunt două 
semiremorci creează și opor tunitatea 
unei abordări flexibile a trans porturilor. 
Practic, o semiremorcă poate fi decu -
pla tă și lăsată la client, în timp ce restul 
ansamblului își con ti nuă traseul. Bine -
în țeles, această ino vație va avea un 
impact important și în ceea ce privește 
re ducerea consu m ului de carburant și 
a emisiilor de CO2. 

 
Radu BORCESCU 

radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Roland W. Schacht,  
Schmitz Cargobull Romania.



P ortofoliul de anvelope pentru 
ur mătorul sezon a fost extins 
cu Winter i*cept LV și comple -

tea ză gama cunoscută i*cept, pentru 
autoturisme și SUV-uri, cu o soluție 
de dicată iernii, pentru autoutilitare și 
comerciale ușoare. În plus, este pro -
pus și modelul Vantra ST AS 2, o an -
ve lopă complet nouă, all-season, pen -
tru autoutilitare  ușoare, ce a apărut 
pen tru a satisface cererea cres cută 
din acest segment. 

Winter i*cept LV 
Acest tip de anvelopă de sezon 

rece oferă atât performanțe rutiere 
pre mium, cât și un kilometraj îmbu -
nă tățit cu 10 procente în comparație 
cu anvelopele convenționale, în con -
dițiile unui design mai lat al benzii de 
rulare. Beneficiind de o structură opti -
mi zată a canelurilor, se previne uzura 
neregulată, contribuindu-se la creș te -
rea kilometrajului și a economiei, ceea 
ce prezintă un punct forte pentru admi -
nistratorii de flote. Hankook Winter 
i*cept LV va fi, inițial, introdusă într-un 
total de 24 de dimensiuni, de la 15 la 
17 inch, cu lățimi ale benzii de rulare 

de la 175 la 235 mm și raporturi de 
as pect de la 75 la 60, având indicii de 
viteză R și T. 

Vantra ST AS 2 
Noutățile propuse de Hankook 

con tinuă cu Vantra ST AS 2, o anve -
lo pă all-season, cu simbolul 3PMSF. 
Noul Vantra ST AS 2 își arată punctele 
forte în special pe suprafețele rutiere 
nor ma le, în zonele urbane, în timpul 
se zo nului rece și, prin intermediul dez -
vol  tării sale speciale „Ice-Philic-Tech -
nology”, asigură o aderență cres cută 
chiar și la temperaturi mai scă zu te. 

Această inovație în gama de anvelope 
all-season Hankook este acum dis -
po nibilă pe piața europeană în 15 di -
mensiuni de la 14 la 16 inch, cu lățimi 
de rulare între 185 și 235 mm și rapor -
turi de aspect între 80 și 60, cu indicii 
de viteză Q, R, S , T și H. În prezent, 
sunt în dezvoltare și alte dimensiuni. 

Despre Hankook Tyre 
Hankook Tire produce anvelope 

radiale premiate la nivel mondial, de 
calitate superioară, certificată, pentru 
autoturisme și vehicule comerciale 
destinate transportului mărfurilor sau 
pasagerilor, precum și pentru sporturi 
cu motor (curse pe circuit sau raliuri). 

Sediul european al Hankook Tire se 
află în Neu-Isenburg, lângă Frankfurt 
pe Main, în Germania. Pro ducătorul 
deține sucursale în Republica Cehă, 
Franța, Germania, Ungaria, Olanda, 
Italia, Polonia, Rusia, Spania, Suedia, 
Turcia, Marea Britanie și Ucraina. Pro -
du sele Hankook sunt vândute direct 
prin distribuitori regionali pe alte piețe 
locale. Hankook Tire angajează apro -
ximativ 21.000 de oameni în întreaga 
lume, comercializându-și produsele în 
peste 180 de țări. Aproximativ 30% din 
vânzările globale ale companiei sunt 
generate în regiunea europeană și CSI. 
Hankook Tire este reprezentat în renu -
mi tul Dow Jones Sustainability Index 
World (DJSI World), din 2016. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Hankook prezintă 
noua „colecție”  
de iarnă
Producătorul coreean a prezentat noua linie de anvelope de iarnă, 
atât pentru turisme, cât și pentru vehicule comerciale ușoare, 
pentru acestea din urmă fiind propuse și soluții all-season.

Cercetare în Germania, producție în Ungaria, 
pentru Europa 

Hankook Tire investește continuu în zona de inovație, deținând cinci centre de 
cercetare și dezvoltare și opt capacități de producție în întreaga lume. 
Soluțiile de anvelope personalizate pentru piețele europene, precum și 
echipamentele originale europene în conformitate cu cerințele producătorilor 
de mașini de top, sunt dezvoltate în Centrul Tehnic Regional din Hanovra, 
Germania, producția pentru Europa realizându-se într-o fabrică de ultimă 
generație situată în Rácalmás, Ungaria. Site-ul destinat producției a fost 
inaugurat în iunie 2007 și se află în continuă extindere. În prezent, aproximativ 
3.000 de angajați produc până la 19 milioane de anvelope pe an pentru mașini 
de pasageri, SUV-uri și camioane ușoare.



N u se oferă, încă, destul sprijin, 
ghidaj, informații, articole, 
cer cetări, cu toate că obo -

sea la la volan se află printre motivele 
prin cipale legate de producerea acci -
den te lor. Lipsa somnului duce la dife -
rite afecțiuni pe termen lung, precum 
hipertensiune, boli cardiovasculare 
sau alte boli ale sistemului nervos. 
Dar, până se ajunge la aceste boli 
cro nice, un șofer de camion care nu 
doarme suficient poate fi afectat prin 
vedere neclară sau, chiar, halucinații, 
concentrare redusă, încetinirea reac -
ți ilor și creșterea nervozității. 

Pentru un șofer de camion sau de 
dubă, este dificil să doarmă bine și 
ne întrerupt, să adoarmă în funcție de 
programul de condus, să adoarmă cu 
gândul că trebuie să fie vigilent dacă 
nu se află într-o parcare sigură, să 
audă de câte ori un coleg de lângă el, 
în parcare, pornește la drum și lista 
poate continua. De aceea, e necesar 
ca fiecare șofer să acorde importanță 
somnului și să se întrebe ce poate să 
facă el, prin ceea ce ține strict de el. 
Iată câteva sfaturi. 

Cabina 
Spațiul trebuie să fie foarte bine 

ae risit, organizat și curat, pentru a vă 
putea odihni cât mai bine. Acordați-i 
importanță, mai ales dacă fumați. 

Mâncarea 
Consumați multe fructe, multe 

legu me. Mai puțină carne și mai puține 
grăsimi, mai ales înainte cu două ore 
de a adormi, pentru că, astfel, toată 
energia corpului se activează pentru 
di gestie și somnul nu va fi unul odih -

ni tor. Există o întreagă parte de cer -
ce tare despre mâncare și felul în care 
ne simțim, despre mâncare și starea 
de sănătate, despre mâncare și odih -
nă, așa că vă invit să vă documentați, 
pentru a privi și altfel alimentația. 

Efectul simulant al nicotinei, con -
duce, de asemenea, la insomnie și 
este de preferat să fumați ultima țigară 
cu cel puțin două ore înainte de a vrea 
să dormiți. 

Înainte de a adormi, trebuie să vă 
li niștiți și să vă „pregătiți mintea” pentru 
somn, adică, în loc să beți o bere sau 
mai multe, e de preferat să beți un ceai. 
Nu vă opriți din citit aici, încercați să în -
țe legeți și de ce. Pe moment, alcoolul 
vă poate ajuta să adormiți, dar, după 
ce ați ațipit, somnul vă va fi agi tat și 
veți fi mai obosiți a doua zi. Această 
obo sea lă este rezultatul fap tu lui că 
alcoolul v-a privat de o bună parte din 
somnul pro fund pe care îl aveți, de 
obicei. Som nul profund, sau deep sleep, 
este acea etapă a somnu lui care are 
loc în timpul fazei REM (Rapid Eye 
Movement). Fără această etapă a som -
nu lui, corpul și creierul nu se vor rege -
ne ra. Dacă nu avem parte și de faza 
de somn profund din tim pul etapei REM, 
concentrarea, me mo ria și capacitatea 
noastră de a învă ța lucruri noi vor avea 
de suferit, la fel și capacitatea de a 
procesa sen ti men  te și emoții.  

Atunci când adormim după ce am 
con sumat alcool, în sângele nostru 
exis tă alcool. De aceea, când ne tre -

zim, e posibil să simțim dureri muscu -
lare sau dureri în zona cefei. Explicația 
este că alcoolul a anesteziat într-atât 
mușchii și creierul, încât corpul a „uitat” 
să se mai miște noaptea. În mod nor -
mal, ne schimbăm poziția de somn 
de câteva ori pe noapte, în timp ce 
dor mim, iar, astfel, avem o poziție con -
for tabilă pe parcursul nopții și ne 
trezim fără dureri musculare. 

Starea psihică 
Pentru a avea un somn calitativ, 

este necesară o bună organizare a 
tot ceea ce ține de acest stil de viață, 
pen tru că organizarea aduce cu ea și 
liniște, deoarece știi că ai timp pentru 
toate sau știi să prioritizezi lucrurile. 
Organizarea programului, a pauzelor 
și a activităților din timpul pauzelor. 

Gândirea pozitivă, comunicarea 
pozitivă cu familia, cu colegii, oferă o 
stare psihică bună. 

E bine să știi că poți beneficia, ca 
șofer, și de suport psihologic online, 
pentru a învăța să gestionezi anumite 
stări, situații sau, chiar, somnul, prin 
tehnici de relaxare sau meditație care 
te ajută să adormi mai ușor.  

Un somn odihnitor este mult mai 
energizant decât orice altă substanță. 

 
Andreea GHEORGHE 

psiholog specializat  

în psihologia transporturilor 

gheorghe.andreeaioana@yahoo.com 

Insomnia la șoferi
O nevoie de bază pentru siguranța în trafic a tuturor, cât și pentru 
sănătatea mentală și fizică, este odihna, printr-un somn bun, 
odihnitor. Pentru ca atenția și concentrarea să fie optime la volan 
pentru un timp îndelungat, este necesar ca și odihna să fie 
calitativă, iar acest aspect l-am observat cu toții, la un moment 
dat, în rolul de șofer.
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VIAȚA VĂZUTĂ PRIN PARBRIZ 

Pericolul 
din cabină...

S emnificativ mai mare este și 
numărul șoferilor profesioniști 
care au produs accidente de 

circulație pe fondul unor probleme 
grave de sănătate, apărute în timp ce 
se aflau la volan. 

C hiar dacă nu am putut studia o 
statistică privind numărul șoferilor 
români decedați din cauze naturale la 
locul de muncă, doar din informațiile 
apărute în media am aflat că, în pri -
mele 8 luni ale anului 2019, au de ce -
dat 5 conducători auto (în Italia, Ger -
ma nia și România). 

 
Cei mai mulți dintre șoferii 
cu care am discutat cred 
că stresul, dorul de familie, 
sedentarismul, mâncatul 
haotic și nesănătos, 
consumul excesiv de cafea 
și energizante reprezintă 
principalele motive ale 
acestor „morți subite” 
ale unor oameni în general 
tineri.  
 
Pe lângă cauzele prezentate de 

șoferi, cauze „simțite pe pielea lor”, 
tre buie să vorbim și de cele care nu 
se referă la comportamentul și trăirile 

psihice ale conducătorului auto, ci sunt 
ge nerate de specificul activității de 
șofer. Șoferii sunt expuși multor pro -
ble me de sănătate.  

Gestionarea riscurilor legate de 
sănătatea în muncă pentru aceștia 
poate fi destul de problematică, deoa -
re ce, de multe ori, atât transportatorii, 
cât și șoferii, dau mai puțină atenție 
problemelor de sănătate.  

Riscuri, conform 
rapoartelor 
Un raport al Observatorului ris cu -

rilor din cadrul Agenției Europene pen -
tru Sănătate și Securitate în Muncă 
(EU-OSHA) evidențiază mai multe 
pericole și riscuri. Principalele pericole 
și riscuri fizice includ expunerea la 
vibrații și la o poziție așezată îndelun -
gată (designul scaunului, cabinei și al 
altor echipamente), manevrarea ma -
nua lă și expunerea la zgomot în timpul 
conducerii de autocamioane. De ase -
me nea, inhalarea de vapori și gaze 
arse, manevrarea substanțelor peri -
cu loase (gaze de evacuare, produse 
chimice de la bord, combustibil, expu -
nere la praf la încărcare/descărcare și 
în zonele de staționare, spălarea și 

pre gătirea vehiculului) reprezintă ris -
cu ri importante pentru sănătatea 
șoferilor. 

 
O problemă extrem de 
importantă, care a început să fie 
constant în atenția specialiștilor, 
este apneea nocturnă.  
 
Acest sindrom este principalul res -

ponsabil pentru apariția somnolentei 
la volan. De aceea, sindromul apneic 
este cotat de specialiștii europeni cu 
un grad al riscului de producere a ac -
ci dentelor de 3,7%, superior celui ge -
ne rat de alcoolism, al cărui risc este 
esti mat la 2%. Somnolența cauzată 
de sindromul de apnee în somn a fost 
asociată cauzelor în 31-41% dintre 
accidentele majore ale vehiculelor 
comerciale (șoferi profesioniști). Pe 
scurt, apneea nocturnă este o între -
ru pere temporară a respirației, persoa -
nele care suferă de acest sindrom 
oprindu-se în mod repetat din respirat 
în timpul somnului, pentru intervale 
cuprinse între câteva secunde și un 
minut sau chiar peste. 

În anul 2014, Uniunea Europeană 
a emis o Directivă care menționează 
că persoanele care doresc permis de 
conducere sau conducătorii auto 
pentru care exista suspiciuni de sin -
drom de apnee moderată sau severă 

„Sănătatea e comoara 
cea mai prețioasă, cel 
mai ușor de pierdut și cel 
mai prost păzită.” 

Emile Augier

Din păcate, pe lângă decesul în accidente rutiere, în ultimii ani se 
constată o creștere alarmantă a numărului șoferilor care își pierd 
viața la locul de muncă, în cabina camionului, în parcări, din cauze 
naturale (atac cerebral, infarct miocardic etc).

Ce spun cifrele? 
Conform Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS), aproape 3.700 de 
oameni mor, în fiecare zi, pe 
drumurile lumii. Mai multe 
milioane sunt rănite, rămânând cu 
handicap permanent. Iar 
accidentele în care sunt implicate 
vehicule comerciale sunt, de 
regulă, deosebit de grave. 
Oboseala, distragerea 
conducătorului auto și lipsa 
pregătirii sunt, conform 
statisticilor și studiilor, cauze 
frecvente ale accidentelor produse 
de vehiculele comerciale. 
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în somn vor trebui, în urma unui con -
sult medical, să obțină un aviz auto -
ri zat, înainte de eliberarea sau reîn -
no irea permisului de conducere. UE 
recomandă ca avizul medical în astfel 
de cazuri să fie reînnoit la intervale 
care nu depășesc trei ani pentru 
conducătorii auto din grupa 1 (amatori) 
și un an pentru conducătorii auto din 
grupa 2 (profesioniști). 

Toata lumea, transportatorii, ș ofe -
rii, specialiștii în medicina muncii și în 
siguranța rutieră sunt de acord că 
sănătatea conducătorilor auto repre -
zin tă o problemă prioritară. O proble -
mă care, nerezolvată, sau (așa cum 

se întâmplă de multe ori acum) con -
siderată minoră, poate afecta serios 
eficiența unei firme de transport, mai 
mult, poate duce la evenimente nedo -
rite, la decese, accidente de circulație, 
creșterea zilelor de concediu medical. 

 
Studiile arată că mulți șoferi 
nu știu ce lucruri pot face, cu 
puțin efort, pentru a-și păstra 
o stare bună de sănătate.  
 
Bineînțeles că fiecare poate deci -

de singur ce fel de viață își dorește 
să ducă, poate lua decizii privind ali -
men  tația sau mișcarea pe care o face.  

O dieta corectă, mișcările fizice 
pentru a combate atât sedentarismul, 
cât și postura la volan, relaționarea 
so cială, legătura permanentă cu fa -
mi lia în timpul curselor lungi, iată doar 
câteva sfaturi utile pentru șoferi. 
Tratarea cu seriozitate și la timp a 
apa riției unor simptome care pot afec -
ta sănătatea, efectuarea periodică a 
unui set de analize, a examenului 
medi cal și psihologic de siguranță și 
a examenului de medicina muncii sunt 
tot atâtea posibilități de a afla cu „un 
minut mai devreme” dacă starea de 
sănătate a șoferului este în suferință. 

Închei cu mesajul unui șofer, pos -
tat pe o rețea de socializare: 

„Pe lângă faptul că mi-am făcut 
asigurare de viață, de invaliditate și de 
sănătate, mi-am făcut și un set com -
plet de analize cu rezultate destul de 
bune, dar la inimă nu stau atât de 
bine, am tensiunea cam mare, ăsta ar 
fi un semn. Am primit un tratament, iau 
pastile, dar sunt conștient că poate fi 
un început și ceva nedorit se poate 
întâmpla”. 

 
psiholog pr. Cristian SANDU 

cabinet de psihologie autorizat 

e-mail: psih.cristian.sandu@gmail.com 

tel.: 0751.364.575
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A ducem în atenția cititorilor re -
vistei Ziua Cargo un caz de 
acum câteva luni, când Curtea 

de Apel Cluj a dispus con dam narea 
definitivă a 5 inculpați, între care un 
ofițer de poliție și un agent de poliție 
din cadrul Serviciului Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculare a Ve -
hiculelor Bistrița, cercetați pentru fapte 
de corupție, într-un dosar instrumentat 
cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară 
ai Direcției Generale Anticorupție – 
Ser viciul Județean Anticorupție Bistrița-
Năsăud, sub coordonarea procurorilor 
Direcției Naționale Anticorupție – 
Serviciul Teritorial Cluj. 

Instanța de judecată a sancționat 
con duita non-etică a celor 2 lucrători 
de poliție care au pretins și primit, di -
rect sau prin intermediari, de la mai 
multe persoane, sume de bani și fo -
loa se necuvenite (material lemnos), 
pen tru a facilita unor candidați pro mo -
varea examenului practic pentru obți -
ne rea permisului de conducere, con -
dam nându-i la pedeapsa cu în chi soare 
de 2 ani și 4 luni pentru co mite rea in -
frac țiunii de luare de mită (3 acte ma -
teriale) de către ofițerul de poliție, res -
pectiv la 1 an și 10 luni de închisoa re 
pentru comiterea infracțiunii de com -
plicitate la dare de mită (2 acte ma te -
riale), în cazul agentului de poliție.  

Ceilalți 3 inculpați (fără calitate 
specială), afectați de atitudinea proac -
tivă a polițiștilor pentru obținerea de 
sume de bani și foloase necuvenite, 
au fost condamnați la închisoare între 
1 an și 6 luni și 2 ani și 10 luni pentru 
săvârșirea infracțiunilor de dare de 
mită și trafic de influență.  

În acest context, 
vă reamintim 
prevederile  
art. 290 Cp... 
(1) Promisiunea, oferirea sau da -

rea de bani ori alte foloase, în condițiile 
arătate în art. 289, se pedepsește cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani; 

(2) Fapta prevăzută în alin. (1) nu 
constituie infracțiune atunci când 
mituitorul a fost constrâns prin orice 
mijloace de către cel care a luat mită; 

(3) Mituitorul nu se pedepsește 
dacă denunță fapta mai înainte ca or -
ga nul de urmărire penală să fi fost se -
si zat cu privire la aceasta. 

...și ale art. 289 Cp 
Fapta funcționarului public care, 

direct ori indirect, pentru sine sau 
pentru altul, pretinde ori primește bani 
sau alte foloase care nu i se cuvin ori 
ac ceptă promisiunea unor astfel de 

fo loase, în legătură cu îndeplinirea, 
ne în deplinirea, urgentarea ori întâr -
zie rea îndeplinirii unui act ce intră în 
în datoririle sale de serviciu sau în le -
gă tură cu îndeplinirea unui act contrar 
acestor îndatoriri, se pedepsește cu 
în chisoare de la 3 la 10 ani și inter zi -
ce rea exercitării dreptului de a ocupa 
o funcție publică ori de a exercita pro -
fesia sau activitatea în executarea că -
reia a săvârșit fapta.  

Funcționarii publici au ca principală 
obligație de serviciu aplicarea și res pec -
tarea întocmai a legii, chiar dacă unii 
dintre ei aleg să renunțe la aceas tă 
obligație. Iar această alegere con dam -
nă. Totodată, în situațiile de relațio nare 
cu funcționarii publici din cadrul MAI, și 
dumneavoastră, stimați citi tori, puteți 
contribui la combaterea co rupției.  

 

Viorela BUCUR 
comisar-șef de poliție 

Direcția Generală Anticorupție,  

Serviciul Prevenire

„A fi responsabil față de sine înseamnă a-ți respecta propria 
demnitate”, afirma Kant, dar se pare că responsabilitatea și 
demnitatea sunt înțelese cu totul altfel de către unii dintre 
funcționarii publici. Și nu doar de către ei. Mai ales când timpul de 
așteptare pentru obținerea permisului de conducere este „prea lung”.

ANTICORUPȚIE 

Corupția chiar 
te condamnă!
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GEBRÜDER WEISS 

De 25 de ani 
în România
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TX LOGISTIK 
ÎȘI EXTINDE 
TRANSPORTURILE 
ÎN ROMÂNIA  

 

Compania TX Logistik (TXL) 
explorează, în prezent, 
oportunități pentru o nouă 
conexiune intermodală între 
Oradea, în România, și zona 
Rin-Ruhr, din Germania. În cadrul 
unei prezentări desfășurate la 
terminalul Intermodal Vest din 
Oradea, au participat aproximativ 
100 de persoane și au fost purtate 
discuții inițiale cu reprezentanți ai 
agenților de expediere și ai 
companiilor de logistică și din alte 
industrii românești. În plus, TXL a 
demonstrat, la fața locului, cum 
semiremorcile și vehiculele rutiere 
pot fi puse pur și simplu pe șine 
cu sistemele inovatoare de 
transbordare NiKRASA și 
roadrailLink. Participanții au putut, 
de asemenea, să vadă cât de 
ușor este de a pune chiar 
vehicule comerciale ușoare pe 
șine, cu sistemul de adaptor 
roadrailLink (r2L). Acesta 
transformă un vagon cu buzunar 

standard într-un vagon de 
transport auto, este un purtător de 
sarcină dezvoltat de Vegatrans și 
KässbohrerTransportTechnik, 
care este construit având rampele 
mobile și reglabile și poate fi 
încărcat cu ușurință în orice 
terminal de cale ferată, cu un 
stivuitor sau cu o macara terminal. 
Un tren complet cu 16 vagoane 
duble cu buzunar poate găzdui 
96 de autoutilitare, 64 de 
camioane sau 32 de semiremorci. 

PORTLAND TRUST VA 
GĂZDUI J8 OFFICE 
PARK, ÎN BUCUREȘTI 

 

Portland Trust a semnat un 
contract de pre-închiriere cu 
Ubisoft București, pentru 
aproximativ 30.000 de metri 
pătrați, în proiectul J8 Office Park, 
situat în zona Bucureștii Noi, în 
imediata apropiere a stației de 
metrou Jiului. Clădirea de birouri 
va avea aproximativ 24.000 mp 
de spații de birouri, întinși pe șase 
etaje, având la parter o sală de 
conferințe, un restaurant și un 
centru de fitness. În plus, Ubisoft 

a mai închiriat 6.000 mp într-o 
clădire adiacentă. Spațiul de clasă 
A va avea numeroase funcții de 
economisire a energiei, parcări cu 
încărcătoare de mașini electrice, 
vestiare pentru sport, tehnologie 
automată de recunoaștere a 
vehiculelor, suporturi pentru 
biciclete și o selecție de 
restaurante și cafenele. J8 este 
situat în nordul zonei centrale a 
Bucureștiului, cu acces ușor către 
aeroport și centrul orașului, 
oferind facilități excelente de 
transport în comun. J8 Office Park 
se află într-un nou hub modern de 
afaceri din București, care trece, 
în prezent, printr-o transformare 
semnificativă, fiind anunțate 
numeroase proiecte publice și 
private în zonă. Proiectul se va 
finaliza în vara anului 2021, iar 
contractorul va fi numit în curând. 

ROMÂNIA, PENTRU A 8-A 
OARĂ LA EXPO REAL 
MÜNCHEN 

 

Cel mai mare târg din Europa 
pentru proiecte imobiliare și 
investiții, Expo Real München, a 
ajuns la a 22-a ediție, iar AHK 
România organizează, pentru a 
opta oară consecutiv, standul 
comun al țării noastre. Târgul 
reprezintă pentru co-expozanţi, o 
oportunitate de a întâlni și 
interacționa cu peste 45.000 de 
participanți din 72 de țări, vizând 
proiecte de anvergură, investiții și 
finanțări transfrontaliere. Aici se 
reunesc toate verigile lanțului de 
valori din domeniu – de la 
dezvoltatori de proiecte, 
investitori și finanțatori, la regiuni 
economice și orașe – 
transformând expoziția într-un 
eveniment unic pe piața 
internațională. Din cele trei 
standuri ale României (A1.234, 
A1.241 și A1.242) fac parte 
reprezentanți ai autorităților locale 
ce sunt în căutare de investitori 
interesați de amplasamente la noi 
în țară, dar și co-expozanţi din 
mediul economic privat, cu 
activități de bază în dezvoltarea 
de proiecte comerciale, 
rezidențiale, de parcuri 
industriale, servicii logistice 

SINOTRANS PREIA KLG EUROPE
KLG Europe urmează a fi 
preluată de către compania 
Sinotrans, în urma încheierii 
unei înțelegeri de transfer de 
proprietate, încheiată între 
cele două companii. 
Transferul se va realiza pe 
parcursul următoarelor luni, 
în urma obținerii aprobărilor 
necesare. Sinotrans va 
prelua, inițial, 80% dintre 
acțiuni, această cotă urmând 
să crească până la 100% 
până la jumătatea anului 
2020. Achiziția va include 
toate subsidiarele europene 
ale KLG Europe. Din cauza 
faptului că nu au succesori, 
proprietarii actuali ai KLG 
Europe, Ad și Kees Kuijken, 
căutau de multă vreme un 
partener puternic, care să 
preia proprietatea companiei 
și care, respectând valorile 

de bază ale acesteia, să 
continue activitățile KLG 
Europe și să asigure 
dezvoltarea viitoare, prin 
intermediul unei strategii 
coerente. Un criteriu cheie în 
selectarea noului proprietar 
a fost conservarea culturii 
KLG Europe, bazată pe 
loialitatea angajaților față de 
companie, față de clienți și 
față de cele mai înalte 
niveluri de calitate a 
serviciilor, ceea ce a 
reprezentat motivul 
succesului acestei companii.



integrate, respectiv construcții 
civile și industriale și consultanță 
juridică. 

ANALIZE 
ALE PREȚURILOR, 
PE INTERNET  

Tim Consult, subsidiară a 
Transporeon, a dezvoltat 
Transport Market Monitor (TMM) 
într-un instrument interactiv de 
analiză pe internet. TMM este un 
instrument unic pe piață, cu date 
de transport din industrii 
suplimentare și numeroase rute. 
Serviciu de informații trimestrial, 
TMM a fost dezvoltat într-o bază 
de date digitală interactivă. Printr-o 
interfață intuitivă, utilizatorii 
înregistrați pot vizualiza diagrame 
detaliate, care conțin dezvoltarea 
prețurilor și a capacității pentru 
numeroase industrii și diferite 
combinații de țări. Companiile de 
transport pot compara dezvoltarea 
propriilor costuri de transport cu 
cifrele pieței, bazate pe index. 
Cărăușii au avantajul de a-și 
consolida poziția concurențială cu 
o strategie de preț adecvată pieței. 

TMM reunește date de până la 
150.000 de comenzi rutiere de 
marfă din toate sectoarele, care 
sunt procesate, lunar, pe piața 
locală, de Transporeon. 

CALEA FERATĂ DIN 
PORTUL CONSTANȚA, 
LA MODERNIZARE 

 

CFR a semnat ordinul de începere 
a elaborării studiului de fezabilitate 
necesar modernizării infrastructurii 
feroviare din Portul Constanța. 
Contractul, în valoare de 
9,2 milioane de lei, fără TVA, este 
finanțat de Comisia Europeană, 
din Fondul de Coeziune. „În cadrul 
SF, se va analiza starea actuală a 
infrastructurii feroviare din Portul 
Constanța, care dispune de circa 
180km de cale ferată, inclusiv 
elemente conexe (clădiri, poduri, 

podețe, treceri la nivel), în vederea 
identificării blocajelor care 
afectează activitatea specifică din 
port și circulația trenurilor de marfă 
pe traseul proiectului global, și va 
propune soluții noi de desfășurare 
a activității”, se arată în ordin. 

CONTRACT PENTRU 
AEROPORTUL BĂNEASA 

 

Peste 55,5 milioane de lei, la care 
se adaugă TVA, vor costa lucrările 
de reabilitare și refuncționalizare a 
interioarelor clădirilor A, B și 
Rotondă de la Aeroportul 
Internațional „Aurel Vlaicu” 
Băneasa. Contractul, care a fost 
atribuit Asocierii Bog’Art (lider de 
asociere)-UTI Grup (asociat), 
prevede două luni pentru 
proiectare și șase luni pentru 
execuția lucrărilor.
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N oul terminal, aflat la kilometrul 
23 pe A1, reprezintă o in ves -
tiție de aproximativ 6,5 mi li oa -

ne de euro și este o unitate build-to-
suit, dezvoltată de CTP în con for mitate 
cu cele mai înalte standarde tehnice 
și de calitate în ceea ce privește con -
strucția de spații industriale și logistice 
pre mium, se arată într-un comunicat 
transmis la redacție. 

ADR, temperatură 
controlată și 
ambientală 
„Cu o suprafață totală de 21.000 

de metri pătrați, noul terminal aduce 
numeroase beneficii partenerilor com -
pa niei în termeni de calitate, inovație 
și valoare adăugată”, se precizează în 
documentul citat, menționându-se că 
depozitul este împărțit în trei module 
– ADR, temperatură controlată și tem -
pe ratură ambientală. Iar, în acest con -
text, compania va putea asimila viitoa -
rele creșteri de volume ale par te nerilor, 
respectând standardele pe care le im -
pun în logistică diverse ramuri in dus -
triale. 

Noua locație de cross-dock per -
mi te o consolidare mai bună a trans -
porturilor de la diferiți parteneri, reduce 
numărul de manipulări necesare și, 
implicit, timpul alocat manipulării par -
tidelor de marfă. Astfel, întregul lanț 
de distribuție va fi optimizat și va exista 
o creștere a productivității și eficienței 
livrărilor. 

„Ne-am luat angajamentul de a ne 
îmbunătăți permanent serviciile și de a 
crea sinergii între produsele și ter mi -
na lele noastre, pentru a putea oferi par -
tenerilor noștri soluții logistice com ple -
xe și eficiente” a declarat Albin Budinsky, 
CEO DB Schenker în România. 

Pentru un bun management 
al securității și eficiență 
operațională crescută, 
noul depozit este echipat cu 
un sistem de supraveghere 
video CCTV de înaltă 
performanță, complet integrat 
cu sistemele de securitate 
existente ale companiei de 
transport. 
 
Sistemul CCTV utilizează analiza 

inte ligentă a imaginii care va permite 
fur nizorului de servicii logistice să în -
re gistreze traseul complet al tuturor 
măr furilor în zona de cross-dock, până 

la predarea acestora către transpor -
ta tor, facilitând, astfel, investigarea și 
so luționarea rapidă și eficientă a anu -
mi tor cereri de daune.  

Despre DB Schenker, 
în România și... 
în lume 
Cu 4 sucursale, peste 60 de punc -

te de lucru situate în toate regiunile 
țării și peste 1.100 de angajați, DB 
Schenker se situează între furnizorii 
de top din industria de transport și 
logis tică la nivel național.  

DB Schenker este un furnizor 
global de servicii logistice și de trans -
port, cu peste 75.800 de angajați în 
2.000 de locații. Schenker & Co AG din 
Viena servește drept sediu de co or -
donare regional pentru operațiunile din 
sud-estul Europei, acoperind 14 țări, 
cu 5.500 de angajați. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro

DB SCHENKER 
Terminal logistic nou
21.000 mp. Este suprafața noului depozit (clasa A) operat de 
DB Schenker lângă București și dedicat operațiunilor de logistică 
și transport în regim de grupaj. O dată cu inaugurarea oficială, 
terminalul situat în cadrul CTPark Bucharest West a găzduit 
ceremonia de aniversare a 25 de ani de prezență a DB Schenker 
în România.

Poziționare strategică... pentru extindere 
Datorită calității noii clădiri și caracteristicilor terminalului recent lansat, care 
vor îmbunătăți eficiența companiei, DB Schenker ia în considerare 
posibilitatea extinderii suprafeței ocupate în cadrul aceluiași parc logistic.
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R epere importante în cro no lo -
gia dezvoltării infrastructurii 
logistice a Gebrüder Weiss 

România sunt deschiderile termi na -
lelor din Arad (2005) și Bacău (2008), 
precum și inaugurarea terminalelor de 
cross-docking din Sibiu și Cluj, în 
2011. Diviziile din București au fost, 
în mare parte, relocate pe autostrada 
A1, lângă Bolintin Deal, în 2009, pen -
tru avantajul unei zone logistice extin -
se și a unor tehnologii superioare. În 
pre zent, rețeaua de pe teritoriul țării 
nu mă ră 9 terminale logistice și de 
cross-docking, situate în București, 
Arad, Sibiu, Cluj, Bacău, Brașov, 
Constanța, Oradea și Craiova. 

 
În anul 2007, o dată cu 
aderarea României la Uniunea 
Europeană, GW a investit în 
adaptarea personalului la 
noile condiții de piață. 
 
Au avut loc reorganizări depar ta -

men tale și procedurale, susținute de 
training-uri și workshop-uri de spe -
cialita te. În mod firesc, a urmat extin -
derea por to foliului de servicii, care, în 
pre zent, in clu de transport rutier, fe -
roviar, aerian și maritim, soluții logistice 
și de depozitare. 

În 2018, s-au investit 3,5 milioane 
de euro în extinderea filialei din Sibiu, 
ajunsă la o suprafață de depozitare de 
2.500 mp și 2.000 mp pentru ope ra -
țiuni de cross-docking. Actualmente, 
compania dispune de spații de depo -
zi tare de clasa A de 45.000 mp, 
dintr-un total de 60.000. 

O decizie strategică, în 2018, 
a fost extinderea portofoliului 
de servicii prin implementarea 
pe piața locală a unui serviciu 
de livrări la domiciliu B2C.  
 
Serviciul Home Delivery cuprinde 

livrarea comenzilor online direct la 
adresa consumatorului final, vizând 
în special produse de mobilier, ma te -
ria le de construcții sau electronice, și 
a fost deja testat la nivel internațional 
de către compania-mamă. Printre 
plusuri, serviciul include posibilitatea 
livrării seara sau în zilele de sâmbătă 
(în anumite zone), până în interiorul 
lo cuinței și manipularea mărfurilor de 
echipe de câte două persoane. 

„În ciuda dificultăților întâmpinate 
de-a lungul anilor, colegii mei și-au 
păstrat entuziasmul și nu au uitat de 
angajamentul pe care ni l-am asumat 
încă de la început – să furnizăm exce -
len ța în servicii logistice. Urmărirea 
acestui deziderat în toți acești ani ne-a 
adus aici unde suntem astăzi: o com -
panie cu prezență națională, cu peste 
650 de angajați și cu o cifră de afaceri 
ce a depășit 60 de milioane de euro”, 
a afirmat Viorel Leca, direc tor general, 
în cadrul discursului său de deschi -
dere a evenimentului. 

Conform comunicatului transmis 
la redacție, compania rămâne, în viitor, 
pregătită să identifice oportunitățile 
din piață și să își perfecționeze con -
stant serviciile oferite, pentru a men -
ține trendul ascendent pe termen lung. 

 
Meda IORDAN 

meda.iordan@ziuacargo.ro

GEBRÜDER WEISS 
De 25 de ani în România
9 hub-uri, 650 de angajați și o cifră de afaceri de peste 60 de milioane 
de euro. Gebrüder Weiss aniversează, în 2019, un sfert de secol de 
activitate în România și, conform datelor transmise presei, se regăsește 
într-o poziție confortabilă pe piața locală de transport și logistică, având 
o infrastructură internă bine pusă la punct, soluții personalizabile pentru 
clienți, timpi de tranzit competitivi și personal bine instruit. 

Compania a celebrat reușita celor 25 de ani în cadrul unui eveniment 
aniversar organizat în a doua jumătate a lunii septembrie. Evenimentul 

s-a bucurat de prezenta a peste 100 de parteneri, clienți, angajați, 
reprezentanți ai presei și nu numai.

O echipă antrenată pentru 
excelență.
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STILL RX 60 

Succesul se 
măsoară în secunde

T oată această viteză se trans -
pu ne, bineînțeles, în opera țiu -
nile tuturor celor implicați în 

producția sau transferul produsului 
solicitat. Iar sintagma „timpul înseam -
nă bani” devine, din ce în ce mai mult, 
un mod de viață. 

Pentru a veni în sprijinul acestor 
ope ratori, STILL a lansat, recent, la 
Hamburg, gama de stivuitoare elec -
tri ce RX 60-25/35. Cu o accelerație 
record și cu o viteză de până la 21 
km/oră, precum și viteze îmbunătățite 
de ridicare și de coborâre, RX 60 sta -
bi lește standarde noi în clasa de greu -
tate de 2,5 până la 3,5 tone. Noul con -
cept de acționare, cu două motoare 
puternice, care sunt oferite în două 
clase de performanță, precum și răcire 
activă și curse scurte pentru transferul 
puterii, asigură o durată scurtă de 
reac ție și oferă o putere maximă de 
trac țiune deja de la prima rotație.  

RX 60 oferă multiple posibilități de 
utilizare, printre care se numără încăr -
ca rea/descărcarea laterală a camioa -
nelor, transportul orizontal al sarcinilor 
și stivuirea cu înălțimi de ridicare de 
până la 7.390 mm. 

Potrivit în interior și 
în exterior 
„Cu noua gamă de stivuitoare elec -

trice RX 60-25/35, STILL stabi leș te noi 
standarde pentru mobilitatea electrică 
din domeniul stivuitoarelor. Am reușit, 
prin intermediul tehnolo gi ilor cu înaltă 
eficiență energetică, să dez voltăm un 
stivuitor electric pentru utili zare atât la 
interior, cât și la ex terior, pentru sarcini 
de până la 3,5 tone, cu o performanță 
și o agilitate ex trem de ridicate. Astfel, 
încurajăm utilizarea stivuitoarelor 
electrice fără emisii și ne susținem 
clienții în imple men tarea «logisticii 

verzi» și în înde plinirea obiectivelor de 
sustenabilitate. Datorită valorilor noi de 
performanță ale gamei RX 60-25/35, 
pe care o producem în Hamburg, nu 
mai există niciun motiv să nu conduci 
un stivuitor electric”, explică Thomas 
A. Fischer, CSO STILL.  

În cadrul gamei, clienții pot alege 
dintre șapte modele cu versiunile 
cadru standard sau lung, precum și cu 
catarg de ridicare tip Tele/NiHo sau 
triplu. Există și o variantă cu o capa -
ci tate portantă mai ridicată, pe care 
STILL o oferă pentru transportul pa -
le ților pe direcție longitudinală, precum 
și pentru greutăți mari, sau pentru 
utilizarea cu echipament suplimentar. 

Pur și simplu... 
eficient 
RX 60-25/35 impresionează prin 

performanța ridicată a manipulării, 

Deși secolul trecut a fost supranumit „al vitezei”, astăzi, lumea se 
grăbește mai mult decât oricând. Vrem totul și îl vrem, dacă se 
poate, ieri. Am comandat o pereche de pantofi acum? Diseară 
vrem să o și încălțăm. Am comandat un autoturism cu opționale 
personalizate? Mâine vrem să ne așezăm la volan. 
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inclusiv la o viteză maximă de 21 km/h. 
Iar cine alege tehnologia litiu-ion, poate 
lucra în trei ture fără a în locui bateriile.  

Noul design al axei frontale are la 
bază două motoare trifazice fără între -
ți nere, utilizând tehnologia de 80 de 
volți. În versiunea standard, ambele 
mo toare au o performanță de 8,5 kW, 
opțional existând și o versiune de axă 
motoare High Performance cu puterea 
2x10,5 kW. Astfel, STILL a crescut 
per for man ța de deplasare cu 40 de 
pro cente. Datorită sistemului activ de 
răcire cu ventilatoare rezistente și fără 
în tre ți nere, se garantează o stabilitate 
ter mică ridicată și în cazul unei perfor -
manțe ridicate de manipulare, la o utili -
zare de durată în modul Sprint.  

 
RX 60 obține performanțe 
foarte ridicate, similare cu 
acelea ale unui stivuitor diesel 
sau pe gaz.  
 
Plăcerea de a conduce un stivuitor 

electric este oferită de accelerația 
spor tivă, de agilitatea și com por ta -

mentul dinamic, precum și de frânarea 
electrică precisă sau de schimbarea 
rapidă a direcției de mers. Și vitezele 
de ridicare cu sarcină pot fi crescute 
considerabil, cu peste 20 de procente, 
în varianta High Performance.  

Modulul de pornire rapidă, care 
pre gătește echipamentul de utilizare 
imediat ce șoferul s-a așezat, alături 
de frâna de parcare automată, asigură 
o economie suplimentară de timp. Șo -
ferul obține un plus de productivitate 
prin acționarea paralelă a direcției, 
ridi cării și înclinării, cu sau fără încăr -
cătură.  

Confort... 
Indiferent că lucrează pentru fur -

ni zorii de servicii logistice, pentru 
indus tria alimentară sau cea construc -
toa re de mașini – RX 60 nu lasă a -

proa  pe nicio dorință a șoferului neîn -
de p linită. În cabina spațioasă, ergo no -
mică și care oferă un spațiu generos 
în zona capului și a picioarelor, șoferul 
își poate găsi cu ușurință cea mai po -
trivită poziție în conducere. Ușa ca bi -
nei, de dimensiuni mari, mânerul de 
sus ținere și treapta de urcare joasă, 
cu margini din oțel și covoraș anti-alu -
necare din cauciuc, oferă un acces 
facil și sigur.  

... vizibilitate...  
De pe scaunul său confortabil, 

operatorul are o vizibilitate foarte bună 
în sus, grație plafonului protector ex -
trem de robust, cu panel vitrat supli -
men tar, ca dotare standard, sau o vizi -
bilitate absolut neobstrucționată, prin 
intermediul acoperișului panoramic din 
sticlă, disponibil ca dotare opțio nală.  

O parte frontală joasă și o pozi țio -
nare optimizată a comenzilor și dis -
play-urilor permite o și mai mare 
îmbunătățire a vizibilității frontale. Mul -
tiplele spații de depozitare, un radio 
bluetooth DAB+, playere MP3 și CD, 
cu USB și mufă jack, alături de o priză 
de 12 V și o mufă USB pentru încăr -
ca rea telefoanelor mobile (sau chiar 
un suport special pentru telefon) vor 
fi, cu siguranță, în măsură să satisfacă 
necesitățile operatorilor. Opțional, 
cabina poate fi dotată cu echipamente 
suplimentare de încălzire sau cu aer 
condiționat.  
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Thomas A. Fischer, 
CSO STILL: 

„Volumul pieței globale de echipamente de 
manipulare a mărfurilor a scăzut cu 3%, în 
primul trimestru al anului 2019, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut. Cererea în 
China, care a fost semnificativ mai crescută 
decât în anul anterior, nu a putut compensa 
scăderea puternică din America de Nord și 
căderea volumelor din Europa.  
În 2019, Europa s-a orientat cel mai mult către 
automatizarea industrială, investițiile în 
revoluția industrială 4.0 crescând.”

„Diferențele dintre clienții est și vest-europeni nu sunt foarte mari. 
Schimbările demografice și criza de personal specializat generează 
necesitatea unor condiții de muncă mai atractive și mai confortabile decât 
înainte, în întreaga Europă. De asemenea, luând în considerare faptul că, 
în Industria 4.0, întreaga logistică va fi interconectată, astăzi și în viitorul 
apropiat stivuitoarele trebuie să asigure o conectivitate completă cu toate 
sistemele de management și de control de pe piață. Pe de altă parte, 
aspectele ecologice sunt mai importante pentru clienții din vest decât pentru 
cei din est, dar și acest lucru se va schimba în curând”, ne-a declarat 
Thomas A. Fischer.
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STILL oferă o gamă largă de va -
rian te de operare, de la o varietate de 
pe dale de picior și întrerupătoare pla -
sa te pe coloana de direcție, la patru 
opțiuni de control diferite pentru direc -
ție și sisteme hidraulice: multi-lever 
(cu mai multe manete), mini-lever (ma -
netă mini), 4Plus joystick și o unitate 
tactilă nou dezvoltată, pentru o ma ni -
pulare precisă și sigură a în căr căturii 
și o schimbare rapidă a direc ției de 
de plasare. 

... siguranță 
Toate informațiile sunt furnizate 

într-un mod simplu de înțeles, neutru, 
prin intermediul unității de control 
STILL Easy, și sunt prezentate pe un 
display color full-graphic. Pot fi activate 
funcțiuni individuale, prin intermediul 
a patru butoane „favorite”, care pot fi 
acționate chiar și cu mănuși de lucru. 
Un plus de siguranță și securitate este 
asigurat de către un sistem de control 
de siguranță Pre-Shift (înainte de 
începerea schimbului de lucru), în care 
ferestrele de dialog ghidat pe ecran 
asistă șoferul în verificarea echipa -
men tului, înainte de a-și începe acti -
vitatea.  

Nu în ultimul rând, pentru activi -
ta tea „în rețea”, RX 60 poate fi conec -
tat, prin intermediul unei interfețe 
opțio nale, la STILL Fleet ManagerTM, 
pentru un acces rapid și facil la datele 
operaționale ale echipamentului, sau 
la portalul STILL neXXt, pentru un 
management inteligent și eficient al 
flotelor.  

Fără bătăi de cap cu 
bateria 
Schimbările dese ale bateriilor pot 

fi evitate în cadrul multor activități în 
două schimburi, datorită unei mai mari 
eficiențe energetice, a capacității ba -
teriei de până la 775 Ah (în cazul bate -
riilor cu plumb și acid) sau a folosirii teh -
nologiei litiu-ion. Pentru operatorii care 
au nevoie, totuși, să schimbe bateria, 
acest lucru se realizează pe par tea 
laterală, principiu deja testat și apre ciat 
de utilizatori. Schimbarea se poate face 
în doar câteva minute, cu ajutorul unui 
stivuitor pe baterii, nece si tând intervenția 
unei singure per soane.  

 
Raluca MIHĂILESCU 

Hamburg, GERMANIA 

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Thomas A. Fischer: „Clienții români au început să se alinieze, în ultimii ani, 
tendințelor de a lucra mai eficient, inclusiv în logistică și în fluidizarea 
proceselor acesteia. Ne concentrăm pe promovarea noii noastre generații RX, 
pentru că viitorul este electric și în România. Urmărim, în paralel, combinarea 
viitorului tehnologic și a digitalizării cu soluții adaptate necesităților clienților.  
Managementul flotelor este, de asemenea, foarte important, ca valoare 
adăugată pentru transparență și administrarea bugetelor.  
În ultimii ani, clienții români au aceleași așteptări de la noi în ceea ce 
privește calitatea echipamentelor și serviciilor. Și în România, închirierea pe 
termen lung sau scurt este recunoscută ca o bună soluție pentru aplicațiile 
normale și ușoare. Specialiștii din logistică apreciază performanțele și 
eficiența stivuitoarelor și sunt foarte atenți la costul total de operare 
al echipamentelor.”

Thomas A. Fischer: „Anticipăm că 
piața globală pentru echipamente de 
manipulare a mărfurilor va cunoaște 
o creștere mai lentă în 2019, dacă 
nu cumva o scădere ușoară față de 
2018. În cel mai bun caz, va fi o 
creștere de o singură cifră.”
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M ulțumită lansării acestui cen -
tru de fulfillment, ce se întin -
de pe o suprafață de circa 

22.000 mp, LPP este acum în măsură 
să li vreze comenzi clienților din sud-est -
ul Europei a doua zi după tranzacție. 
Din depozit vor fi expediate comenzile 
online pentru toate cele cinci mărci afla -
te sub umbrela LPP: Reserved, Cropp, 
House, Mohito și Sinsay. 

Agilitate cu iz vestic 
Responsabilitatea construcției faci -

li tății a aparținut lui WDP, unul dintre 
liderii pieței românești de dezvoltare 
imobiliară, iar partenerul strategic ce 
se va ocupa de gestionarea noului de -
pozit este Quehenberger Logistics, 
com panie cu care LPP are un parte -
ne riat vechi. Brokerul ce a intermediat 
această dezvoltare este Colliers 
International, iar partenerul ales de 
LPP pentru transportul produselor sale 
este FAN Courier. Grație rapidității 
procesului decizional și cooperării cu 
par teneri de renume, proiectul de 
lansare a depozitului a fost realizat 
într-un timp foarte scurt. Au trecut nu -
mai trei luni între concept și decizia 
de investiție. Un an mai târziu, în iulie 
2019, au pornit primele colete de test 
din depozit. Ținând cont că, în ianuarie 
2019, suprafața era un „greenfield” în 
toată puterea cuvântului, întreaga per -
for manță este cu adevărat impre sio -
nantă. Depozitul a fost închiriat pe o 
perioadă de 9,5 ani, iar sistemul WMS 
ce îl gestionează este unul unic, custo -
mi zat special de echipa IT a grupului, 
din Polonia. În acest moment, din de -

po zit este deservită România, urmând 
Bulgaria și, ulterior, Serbia.  

Expansiune rapidă  
Creșterea LPP în materie de vân -

zări online a fost de 100% în 2018, iar 
creșterea procentuală estimată pentru 
2019 deja a fost depășită. Până la 
sfârșitul anului 2019, retailer-ul polo -
nez de îmbrăcăminte intenționează 
să depășească un miliard de zloţi po -
lo nezi (aproximativ un miliard de lei) 
în vânzări online. Datorită creșterii di -
na mice a comerțului electronic, com -
pa nia a decis să-și extindă rețeaua 
de distribuție internațională. Centrul 
de fulfillment din România este al 
doilea depozit extern al companiei, pe 
lângă cel de la Moscova. După lan -
sa rea acestuia, spațiul total de depo -
zitare dedicat e-commerce-ului în LPP 
a crescut la aproape 100.000 mp. 
Con form planului, în 2020, compania 
dorește să finalizeze o altă investiție 
în depozite străine, prin lansarea cen -
trului de fulfillment din Slovacia. 

„În cazul comerțului electronic, în 
afară de atractivitatea colecției, rapidi -
ta tea livrării este de o importanță esen -
țială pentru client. Prin urmare, popula -
ritatea mărcilor noastre stabilește, de 
asemenea, direcția pentru investițiile 
noastre în logistică. Depozitul din apro -
pie rea Bucureștiului este în confor mi -
tate cu strategia de dezvoltare a LPP 
în următorii ani. Unul dintre pilonii săi 
este dezvoltarea rețelei de distribuție 
locală, mai aproape de client”, a spus 
Jacek Kujawa, vicepreședinte LPP. 

Centrele de fulfillment fac parte din 
rețeaua globală de aprovizionare și 
distribuție LPP. Toate elementele 
sistemului logistic al companiei sunt 
gestionate la nivel central. Compo nen -
tele fundamentale sunt centrele de 
distribuție (precum cel de la Pruszcz 
Gdański, Polonia) res pon sa bile pentru 
gestionarea stocurilor și aprovizionarea 
magazinelor și a de po zitelor dedicate 
comerțului electronic.  

Cine este LPP 
LPP este o afacere de familie polo -

neză și una dintre companiile de îm bră -
căminte cu cea mai rapidă evoluție din 
regiunea Europei Centrale și de Est. 
De peste 25 de ani, operează cu succes 
în Polonia și în străinătate, fiind o com -
pa nie prezentă în 24 de țări, inclusiv în 
capitale prestigioase precum Londra, 
Berlin, Tel Aviv sau Moscova. Compania 
are o rețea de peste 1.700 de ma ga -
zi ne, însumând o suprafață de peste 
1 milion mp și operează magazine 
online în 12 țări europene. Pe baza unui 
lanț de apro vi zionare global, retailer-ul 
po lonez de modă distribuie peste 200 
de milioane de articole de îmbrăcămin -
te, pe trei con tinente. LPP joacă un alt 
rol impor tant, având peste 25.000 de 
angajați în birourile și structurile de vân -
zări din Europa, Asia și Africa. Com pa -
nia este cotată la Bursa de Valori din 
Varșovia, index WIG20 și aparține pres -
ti giosului index MSCI Polonia. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Depozit LPP dedicat 
online, în România

Fiecare depozit LPP prezintă o 
standardizare specifică în ceea 
ce privește dispunerea locației, 
stațiile de lucru, echipamentele 
de depozitare și implementarea 
unui sistem de operare coerent.

Jacek Kujawa, 
vicepreședinte LPP: 

„Europa de Sud-Est este una 
dintre piețele noastre strategice, 
mai ales când vine vorba despre 
vânzările online. Provocarea, 
având în vedere popularitatea în 
creștere a mărcilor noastre din 
această regiune, este de a 
răspunde așteptărilor clienților și 
de a le oferi servicii la cele mai 
înalte standarde – inclusiv livrarea 
rapidă a comenzilor. Suntem, 
astfel, și mai bucuroși că am 
lansat un depozit în București, 
care va asigura livrarea comenzilor 
clienților români, chiar a doua zi.”

Retailer-ul de modă polonez, LPP, a demarat activitatea 
în depozitul situat în nordul Capitalei, primele comenzi 
plecând, deja, spre clienți.
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RĂZVAN PASCU, 
ÎN ACȚIONARIATUL 
FLIGHTCLAIM.RO  

 

Consultantul în turism 
Răzvan Pascu a intrat în 
acționariatul FlightClaim.ro, 
unul dintre principalii jucători 
din Europa în asistarea 
pasagerilor cu zboruri 
întârziate, anulări sau 
overbooking. Echipa din 
România a FlightClaim.ro a 
ajuns deja la 7 angajați și 
colaboratori, iar alte echipe se 
ocupă de clienți din toată 
Europa, de la sediile din 
Amsterdam și Rotterdam. Mai 
puțin de 2% dintre pasagerii 

români ai curselor aeriene 
care au întârzieri de peste 3 ore 
sau ai unor zboruri anulate 
(inclusiv zboruri charter) se 
preocupă de solicitarea acestor 
compensații, care se situează 
între 250-600 de euro, în funcție 
de distanța de zbor. Motivele 
sunt diverse: lipsa timpului, 
necunoașterea legii și 
drepturilor pasagerilor, modul 
complicat în care se 
soluționează multe dintre cereri. 
Aici intervin companii 
intermediare precum 
FlightClaim.ro, care au angajați 
oameni specializați în 
recuperarea acestor sume de la 
companiile aeriene, dar și 
avocați, și care cunosc toate 
demersurile care trebuie făcute. 
astfel încât compania aeriană 
să nu trimită pasagerului un 
refuz de plată. Toată activitatea 
companiei este coordonată, la 
nivel european, tot de o 
româncă, Ramona Colea, cu 
experiență pe zona de aviație.  

CENTENAR KLM 

 

KLM a sărbătorit, în data de 
7 octombrie, 100 de ani de la 
înființare, fiind cea mai veche 
companie aeriană din lume care 
operează sub numele său 
inițial. Compania a început cu 
zboruri scurte spre Londra, apoi 
și-a extins serviciul prin zboruri 
intercontinentale în Asia și 
America. Compania regală 
olandeză are zboruri directe 
spre nu mai puțin de 162 de 
destinații din întreaga lume, cu 
o flotă de 214 aeronave. În 
2018, compania a transportat 
peste 34 de milioane de 
pasageri, iar operațiunile sale 
sunt dirijate de peste 33.000 de 
angajați în toată lumea. În 
România, KLM operează, în 
prezent, 2 zboruri cu plecare din 
București spre Amsterdam la 
programul de iarnă și 3 zboruri 
la programul de vară. Acestora 
li se mai adaugă zborurile 
operate în parteneriat cu Tarom, 
membru al aceleiași alianțe 
aeriene. Aproximativ 75-80% 
dintre pasagerii români 
călătoresc spre destinații 
intercontinentale, dintre care 
cele mai cerute sunt America și 
Asia, cu prețuri începând de la 
500 de euro. 

ROMÂNII CUMPĂRĂ 
BILETELE ÎN ZIUA 
CĂLĂTORIEI  

 

Mai puțin de jumătate 
dintre pasagerii români își 
cumpără din timp biletele 
pentru călătoriile cu autocarul 
pe distanțe lungi, potrivit celui 
mai recent studiu realizat de 
FlixBus pe piața din România. 

SUBVENȚIONAREA TRANSPORTULUI 
ELEVILOR, PRELUNGITĂ

Guvernul a prelungit, până 
în anul 2023, 
subvenționarea 
transportului elevilor spre 
și dinspre unitățile de 
învățământ, prin 
decontarea abonamentelor 
emise acestora. Astfel, 
Executivul a modificat, 
printr-o hotărâre, articolul 4 
din HG 863/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei de 
calcul și stabilirea tarifului 
maxim per kilometru 
aferent abonamentului de 
transport prevăzut la 
alin. (3) al art. 84 din Legea 
educației naționale 1/2011. 

Aceste tarife maxime se 
actualizează, la începutul 
fiecărui an școlar, cu rata 
medie anuală a inflației, 
comunicată de Institutul 
Național de Statistică. 
Potrivit art. 4 din 
HG 863/2016, tariful 
prevăzut în anexa nr. 2 era 
valabil până la data de 
1 septembrie 2019. „Pe 
lângă efectele pozitive, la 
nivel de individ, această 
măsură va contribui la 
reducerea abandonului 
școlar și a excluziunii 
sociale”, precizează 
Ministerul Educației.
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Deși se informează online, 
atunci când vine vorba de 
metodele de plată, majoritatea 
celor care călătoresc cu 
autocarul obișnuiesc să 
achiziționeze biletul direct de la 
șofer sau din autogară. 
Rezultatele studiului arată că 
mai mult de jumătate dintre 
călătorii cu autocarul pe 
distanțe lungi în România (53%) 
obișnuiesc să cumpere biletul la 
momentul realizării călătoriei. 
Dintre aceștia, 80% folosesc 
mijloace clasice de achiziționare 
(direct de la șofer, din autogară 
sau agenție) și doar 20% 
apelează la metodele de plată 
online. Cei mai mulți dintre 
pasagerii care călătoresc cu 
autocarul pe distanțe lungi în 
România utilizează Google 
(51%), sau accesează site-urile 
agențiilor de transport (36%) și 
ale autogărilor pentru a afla 
informații despre cursele de 
autocar. 

CEL MAI FRECVENTAT 
ZBOR INTERN 

 

Cursa Timișoara-București 
este cel mai frecventat zbor 
din România. Mai mult de 
219.000 de pasageri au fost 
înregistrați, în prima jumătate a 
anului, de la Aeroportul 
Internațional „Traian Vuia” 
Timișoara, în creștere cu 
14,5% față de aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Pe primul loc în clasamentul 
național se poziționează, însă, 
Aeroportul Internațional 
„Henri Coandă” Otopeni, care 
este un nod aerian al 
companiei Tarom și unde 
aterizează majoritatea 
aeronavelor din țară. Pe locul 
trei, la numărul pasagerilor 
transportați aerian la/de la 
București, se clasează 
Aeroportul Internațional „Avram 
Iancu” Cluj. Traficul intern de pe 
Aeroportul Timișoara a crescut 
cu 12,2% față de aceeași 
perioadă din 2018, atingând 
valoarea de circa 225.000 de 
pasageri. S-a mărit și numărul 

celor care aleg să zboare pe 
ruta Timișoara-Iași, la 
aproximativ 6.100 de pasageri, 
cu 8,9% mai mare față de anul 
trecut. „Acest indicator, al 
traficului intern de pasageri, 
dovedește o dinamică crescută 
și continuă a activităților 
economice dintre cei doi poli 
economici, Timișoara-Arad și 
București”, a declarat directorul 
aeroportului, Daniel Idolu. 

BILETELE  
DE TREN  
SE SCUMPESC  

 

Biletele de tren se vor scumpi, 
începând cu data de 
1 noiembrie, potrivit unui proiect 
de ordin lansat în dezbatere 
publică de ministrul 
Transporturilor, Răzvan Cuc. 
„Scumpirea survine ca urmare a 
majorării tarifului pentru 
rezervarea locului, care va 
crește, începând cu data de 
1 noiembrie, de la 4 lei la 5 lei 
pentru un loc într-un „tren de 
rang Regio sau InterRegio, 
clasa 1 sau clasa a 2-a, orice 
zonă kilometrică tarifară, cu TVA 
inclus” a spus ministrul Cuc. 
Argumentul principal este că 
prețul a rămas neschimbat din 
anul 2013. 

VAGON CUȘETĂ  
LA TRENURILE  
DINTRE BUCUREȘTI  
ȘI BOTOȘANI  

 

Începând cu data de 2/3 
octombrie, CFR Călători a 
introdus un vagon cușetă în 
compunerea trenurilor dintre 
București-Botoșani și retur, ca 
urmare a solicitărilor primite din 
partea pasagerilor. Este vorba 
despre IR 1757/5581 – 

București Nord (pl. 23:20)-
Botoșani (sos. 07:13) și de IR 
5584/1756 – Botoșani (pl. 
21:07)-București Nord (sos. 
05:31). Numărul de locuri 
disponibil este de 48 
(compartimente de 6 locuri), iar 
prețul pentru un bilet de tren 
București Nord-Botoșani cu loc 
la cușetă este de 118,4 lei. 

MAI PUȚIN TIMP CU 
TRENUL, DE LA 
BUCUREȘTI LA 
SUCEAVA  

 

Timpul de circulație dintre 
București și Suceava (447 km) 
a fost redus, începând cu 
13 octombrie, când va intra 
în vigoare noul Mers al 
Trenurilor de Călători, la 5 ore 
și 30 de minute, de la cel puțin 
7 ore, cât durează în prezent, 
informează Compania 
Națională de Căi Ferate CFR. 
Totodată, au fost ridicate și 
restricțiile de viteză existente 
pe Magistrala 
București-Suceava. În acest 
context, se analizează 
și posibilitatea reducerii 
timpilor de circulație la 5 ore. 
CFR a informat operatorii de 
transport de călători și de marfă 
să transmită solicitări de 
modificare a traseelor și a 
numărului de trenuri pentru 
relația București Nord-Suceava, 
conform noului program de 
circulație. 

TREN INTERNAȚIONAL 
SATU MARE-VIENA 

CFR Călători, în colaborare 
cu MAV Start (operatorul 
național feroviar de călători 
din Ungaria) și OBB 
(operatorul național feroviar 
de călători din Austria) au 
stabilit introducerea în circulație 
a unui nou tren pe ruta Satu 
Mare-Debrecen-Püspökladány-
Viena Hbf și retur, începând cu 
planul de mers al trenurilor 
2019-2020.



M ai ușor de atins, cu aeroport 
in ternațional, gară la înde -
mâ nă, mai multă capacitate 

de cazare, cu mai multe restaurante 
și posibilități de divertisment și cu o 
viață culturală intensă, Bruxelles are 
de toate și a reprezentat alegerea fi -
reas că pentru o expoziție a cărei an -
ver  gură crește de la ediție la ediție. 

Care expoziție devine, aici, cu 
adevărat impresionantă. Cu o creștere 
de 50% a suprafeței expoziționale, de 
la 40.000 la 60.000 mp, este, astfel, 
cea mai mare ediție de până acum.  

În completarea expediției Busworld, 
se desfășoară, în perioada 21-23 oc -
tombrie, Conferința Inter na țională din 
domeniul Autobuzelor, o cooperare 
între UITP și Academia Busworld, în 
aceeași incintă.  

Nu în ultimul rând, în cadrul expo -
zi ției are loc decernarea trofeelor 
Sustainable Bus 2020, competiție la 
care participă, anul acesta, nouă ve -
hi cule, câte trei pentru fiecare cate -
gorie (urban, interurban și autocar).  

Se pare că această ediție estei 
mar cată de câteva tendințe deloc 
surprin zătoare pentru mobilitatea mo -

dernă, și anume către utilizarea com -
bus tibililor alternativi, a electromo bi -
lității și către automatizare. Iată câteva 
elemente pe care le prezintă cei mai 
importanți producători ai momentului.  

Daimler Buses, 
mobilitatea viitorului 
Daimler Buses își prezintă sistemul 

de mobilitate electrică deja prezent pe 
Mercedes-Benz eCitaro, care se pro -
du ce în serie la Mannheim și este dez -
voltat în mod continuu. În funcție de 
utilizare, eCitaro poate fi comandat cu 
maximum 12 baterii, ceea ce oferă o 
au tonomie de aproximativ 170 km în 
re  gim urban, fără reîncărcare pe par -
curs. Din 2020, va fi disponibilă și o va -
 riantă de autobuz articulat (eCitaro G), 
cu o capacitate de 145 de scaune.  

Din 2021, eCitaro va putea fi livrat 
cu următoarea generație de baterii, 
iar în a doua jumătate a anului 2020 
cu baterii litiu-polimer. În 2022, va veni 
sistemul Range Extender (celule de 
com bustibil pe bază de hidrogen, care 
apro vizionează o baterie cu voltaj 
înalt).  

De asemenea, este prezentată 
Echipa Daimler Buses de eMobility-
Consulting, care ia în considerare, 
prin tre altele, lungimea liniilor, volumul 
de pasageri, cerințele energetice, au -
to  no mia și managementul încărcărilor, 
de la caz la caz. Din analizele acestui 
or ganism, iau naștere soluții de elec -
tro mobilitate personalizate pentru fie -
care client în parte.  

În plus față de sistemul global de 
elec tromobilitate, Mercedes-Benz ex -
pu ne și modelele Intouro și Tourismo 
15 RHD. O atenție deosebită va fi 
acor dată premierei mondiale a noului 
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BUSWORLD 2019 
Mai mare, mai generos, 
mai interesant

După 24 de ediții în bine-cunoscutul oraș belgian Kortrijk, cel 
mai mare târg de vehicule comerciale de transport pasageri 
din Europa, Busworld, se mută, anul acesta, la Bruxelles, 
capitala Belgiei și a Europei, între 18 și 23 octombrie.



Sprinter Travel 75, cu capacitate de 
21+1 locuri.  

Secțiunea dedicată vehiculelor 
Setra adăpostește soluții personalizate 
pentru transport cu autocarul. Gama 
se extinde de la Setra MultiClass S 
415 LE pentru servicii rurale, până la 
Setra ComfortClass S 515 HD, Setra 
TopClass S 516 HDH high-decker și 
Setra TopClass S 531 DT double-
decker. 

MAN, electromobiltate 
pentru toți 
MAN a anunțat câteva premiere 

pentru Busworld 2019. Printre acestea 
se numără MAN Lion’s City 19 și mini -
buzul electric MAN eTGE. De ase me -
nea, primesc botezul publicului și mo -
de lul Lion’s Intercity, echipat cu motor 
D15, precum și MAN TGE City.   

Trebuie menționat și faptul că 
standul de la Busworld găzduiește și 
modelul electric MAN Lion’s City E, 
care va fi încredințat operatorului din 
Hamburg VHH pentru teste-pilot în 
condiții reale de operare. Aceste teste 
vor conduce la intrarea în producția de 
serie, în a doua jumătate a lui 2020, 
la fabrica poloneză de la Starak -
howice.  

MAN Lion’s City E este un autobuz 
de 12 m, cu 35 de scaune. Cea mai 
importantă diferență față de versiunile 
diesel, pe gaz natural sau hibride este 
absența tunelului motorului, pozițio -
na rea bateriilor pe acoperiș și cele 
patru scaune suplimentare din partea 
posterioară. Lanțul cinematic integral 
electric asigură o autonomie de 200 
km, sau până la 270 km în condiții 
bune de trafic, pe parcursul întregii 
durate de viață a bateriilor.   

O altă premieră MAN este Lion’s 
City 19 EfficientHybrid, cu o lungime 
de 18,75 m și cu 38 de locuri. Modelul 
este propulsat de un motor diesel 
D1556 LOH, capabil să dez volte o 
putere maximă de 360 CP, Euro 6 
Step D. Echipat cu sistemul MAN 
EfficientHybrid, autobuzul devine și 
mai economic, și mai ecologic. Func -
ția stop-start se asigură de faptul că 
vehiculul este, de asemenea, silen -
țios și aproape cu zero emisii, atunci 
când se oprește.  

Solaris, mobilitate  
fără emisii 
Solaris expune la Busworld trei 

vehicule cu emisii zero: Urbino 12 pe hi -
drogen, Urbino 18 electric și Trollino 24, 
un troleibuz cu baterii. Mai mult decât 
atât, Solaris prezintă publicului noua 
baterie High Energy+, cu o capa ci tate 
maximă de 550 kWh, pe auto buzul ar -
ticulat.  

Urbino 18 electric este echipat cu 
numeroase sisteme avansate de sigu -
ran ță, cum ar fi CMS (sistem de con -
tracarare a coliziunilor), care se bazea -
ză pe un radar frontal ce detectează 
riscul unei coliziuni. Atunci când este 
cazul, sistemul frânează, reducând 
viteza și diminuând consecințele unei 
potențiale coliziuni. Autobuzul dispune, 
de asemenea, de camere în loc de 
oglinzile laterale, care asigură o vizi -
bi litate îmbunătățită în orice condiții, 
inclusiv pe timp de noapte. 

De asemenea, producătorul or -
gani zează, în fiecare zi a târgului, foru -
mul Solaris Talks, prin care dorește 
să își împărtășească experiența și in -
for mațiile despre produse, dar și să 
dis cute despre tehnologiile moderne 
din domeniul electromobilității și nu 
numai.  

(Va urma) 
 

Raluca MIHĂILESCU 
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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ISUZU 
Novociti Life, la al 
doilea tur european

P unctul de start al Turului De -
mon strativ ediția 2019 a fost 
chiar în România, în luna sep -

tem brie, urmând ca noile autobuze 
Novociti Life să fie testate de către 
mu nicipalitățile și companiile de trans -
port public din țări precum Bulgaria, 
Italia, Maroc, Spania și Franța. Sesiu -
nile de testare le vor permite municipa -
lităților să experimenteze tehnologiile 
superioare, performanțele, siguranța 
și confortul oferite de Novociti Life. 

Autobuzul de dimensiuni medii, 
dezvoltat de centrul de cercetare-dez -
voltare al companiei Anadolu Isuzu și 
produs în fabrica acesteia din Turcia, 
a pornit pe drumurile europene, ca 
parte a activităților de promovare la 
nivel internațional ale Anadolu Isuzu, 
o companie ce face pași spre a deveni 
un brand global. Primul tur demonstra -
tiv european s-a derulat în 2018 și a 
in clus vizite în marile orașe din Euro -
pa, prin intermediul cărora companiile 
de transport public au putut efectua 
sesiuni de teste. 

Podea joasă și plus 
de confort 
Ideea de podea joasă a venit ca 

răspuns al solicitării pieței, aflată într-o 
permanentă dinamică. Fiind un con -
cept de autobuz cu dimensiuni mai 
mici decât autobuzele mari și mijlocii, 
Novociti Life vizează orașele cu străzi 
în guste. De asemenea, datorită pode -
lei joase, se susține integrarea socială 
a persoanelor cu dizabilități, precum 
și a persoanelor vârstnice. Având as -
pec tul unui autobuz obișnuit, cu di -
men siuni reduse, Novociti Life creează 
un nou segment de autobuze Anadolu 
Isuzu, cu o lungime de 8 metri, situân -
du-se, astfel, între autobuzul Citibus 
de 9 metri și modelele Novociti de 7,5 
metri. Motorul Fiat Powertrain (FPT) 
NEF4, poziționat în partea din spate 
a vehiculului, pentru a se potrivi desig -
nu lui coborât al podelei, generează 
186 CP și un cuplu de 680 Nm. Mul -
țu mită tehnologiei EGR, sunt respec -
tate normele de emisii Euro 6 C, per -
mițând o eficiență energetică ridicată, 
dar și un consum redus de combusti -

bil. Novociti Life este disponibil atât 
pe piața internațională, cât și pe cea 
au tohtonă, cu opțiuni de transmisie 
ma nuală ZF și automată Allison. Cu 
o capacitate de 60 de pasageri, 
Novociti Life dispune de un interior 
spațios și ferestre laterale concepute 
să permită utilizarea eficientă a luminii 
zilei, chiar și în zona destinată per -
soa nelor cu dizabilități. Grație designu -
lui inteligent, conceput special pentru 
confortul utilizatorilor, toți pasagerii se 
pot bucura de priveliștea de afară. 

Mentenanță facilă 
Noul autobuz de dimensiuni medii 

are în vedere atât confortul pasage -
rilor, cât și minimizarea timpului de 
revizie a vehiculului. Compartimentul 
motorului, aflat în spatele autobuzului, 
permite ca Novociti Life să dispună 
de un design coborât al podelei. Dis -
pu nerea motorului și a pieselor con -
sumabile în spatele vehiculului permite 
facilitarea întreținerii și a eventualelor 

reparații ale transmisiei și motorului, 
în timp ce capacul motorului din spate 
este construit pentru a îmbunătăți 
posibilele intervenții. Datorită trapelor 
care permit accesul la compartimentul 
motorului Novociti Life din trei zone, 
lucrările de întreținere sunt simplifi ca -
te, fiind, astfel, posibile intervențiile 
rapide. 

Exporturi record 
220 de Isuzu Novociti Life vor fi 

livrate în țări precum Polonia, Italia, 
Grecia, Franța, sau municipalității din 
Tbilisi, Georgia. O dată cu livrarea 
celor 220 de vehicule, (începută în 
au gust și ce va continua până la finalul 
lui 2019), Anadolu Isuzu va realiza cel 
mai mare export de midibus-uri din 
punct de vedere al numărului de unități 
vândute, marcând, astfel, o premieră 
în industria auto a Turciei. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Midibus-ul Isuzu Novociti Life, lansat, în 2018, de către producătorul 
Anadolu Isuzu, a început cel de-al doilea tur european demonstrativ, 
ajungând în mai multe țări de pe continent.

Autobuze electrice pentru Zalău 
Tot în septembrie, asocierea Anadolu Automobil Rom-AIC Trucks-Radcom au 
încheiat un angajament de furnizare a 20 de autobuze electrice către Primăria 
Zalău. Atribuirea contractului vine ca urmare a licitației de achiziții publice pe 
fonduri europene derulate de autoritățile locale. Cele 20 de autobuze sunt din 
gamele SOR, EBN 9.5 și ENS 12 și sunt de 9,5, respectiv 12 metri. Pe lângă 
vehicule, furnizorul urmează să instaleze și șase stații de încărcare rapidă, două 
transformatoare pentru stații și 20 de stații de încărcare lentă. Contractul mai 
prevede sisteme de e-ticketing și de monitorizare flotă pentru 65 de autobuze. 
Valoarea contractului se ridică la 57,6 milioane de lei, fără TVA. Anadolu 
Automobil Rom devine cel mai important furnizor de autobuze electrice de pe 
piața românească. După Suceava și Turda, contractul de la Zalău confirmă o 
schimbare majoră ce se produce pe piața românească de transport public 
urban. Pe lângă acestea, constructorul ceh SOR a semnat, în luna iulie, 
contractul de furnizare a 32 de autobuze electrice către Primăria Brașov.



„Rabla Taxi”, în Capitală

A stfel, municipalitatea va acor -
da, în următorii doi ani, 5.500 
de eco-vouchere pentru înlo -

cui rea taximetrelor poluante. Fiecare 
transportator autorizat în regim de taxi 
din Capitală care dorește să înlo cu -
iască actualul autovehicul, poluant, cu 
unul nou, cu norme de poluare Euro 6, 
non-diesel, hibrid sau electric, va primi 
3.000 de euro. 

Primarul general și-a argumentat 
decizia: „Așa cum știți, Capitala și alte 
câteva orașe importante din țară au 
primit avertisment de infrigement de 
la Comisia Europeană. Nu doar de fri -
ca sumelor pe care urmează să le plă -
tim dacă se activează infrigement-ul, 
dar pentru viața și sănătatea locuito -
ri lor din municipiul București, cât și 
pen tru turiștii care ne vizitează, cred 
că trebuie să luăm foarte în serios, 
așa cum am făcut-o și în ultimii doi-
trei ani, problema poluării și să venim 
cu proiecte țintite și propuneri con -
crete”. 

„Împărțim efortul la 
jumătate” 
„Rabla Taxi” vine cu finanțare supli -

men tară, în completarea programului 
național de înnoire a parcului auto, 
ges tionat de Administrația Fondului 
pentru Mediu. Primarul Gabriela Firea 
a explicat: „După calculul specialiștilor 
Direcției de Transporturi, o mașină folo -
sită, de obicei, pentru serviciul de 
taximetrie – de exemplu un Logan, cu 

normă de poluare Euro 6 – costă apro -
ximativ 6.800 de euro cu TVA. Dacă 
participă la Programul național „Rabla” 
sau dacă își vinde direct mașina ac -
tua lă, cu norma de poluare sub Euro 4, 
taximetristul ar putea obține minim 
1.000 de euro. Primăria Capitalei îi 
acordă voucherul de 3.000 euro, iar 
el trebuie să asigure aproximativ 3.000 
euro. Împărțim efortul la jumătate”. 

Edilul-șef a admis că „efortul finan -
ciar poate fi caracterizat drept consis -
tent”, dar susține că acesta „este mic, 
raportat la beneficiile pe care le aduce 
pentru sănătatea noastră, a copiilor 
noștri – mult mai importantă fiind 
prevenția decât tratarea unor boli care 
sunt agravate de poluare”. „Subliniez 

că aplicăm acest proiect după ce 
ne-am ocupat, deja, de achiziția a 830 
de noi mijloace de transport pentru 
serviciul de transport public local și 
de eliminarea din traficul bucureștean 
a autoturismelor cu grad ridicat de 
poluare”.  

Primele 3.000 de 
eco-vouchere, 
în 2020 
„Din totalul de 10.055 de licențe pe 

care le are municipiul București, 7.500 
sunt legale și regulamentare, celelalte 
fiind în diverse stadii litigioase. Din 
aceste 7.500 de taximetre, 5.500 sunt 
poluante. Ținta noastră este ca, din ia -
nuarie 2020, să acordăm, pentru înce -
put, 3.000 de eco-vouchere în valoare 
de 3.000 de euro pentru taxiurile cele 
mai poluante (Euro 1-Euro 4), urmând 
ca, anul următor, să fie acordate și 
ce lelalte 2.500” , a anunțat Gabriela 
Firea. 

Detaliile programului „Rabla Taxi” 
vor fi stabilite într-un regulament de 
apli care similar celui cu eco-vouchere 
pentru populație. Totodată, Primăria 
Capitalei a elaborat un nou Regula -
ment pentru taximetrie, care, în pre -
zent, se află la avizare la Consiliul 
Con curenței. Municipalitatea intențio -
nea ză ca, prin măsurile luate, în cen -
trul orașului să ajungă să circule, 
într-un viitor apropiat, numai mașini 
Euro 6, hibrid sau electrice. 

 
Magda SEVERIN 

magda.severin@ziuacargo.ro 

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Un taximetrist  
face 150 km/zi 

Primarul general al 
Capitalei, Gabriela Firea, a 
insistat asupra poluării 
produse de taximetre, dar și 
a uzurii lor: „Trebuie să 
recunoaștem că un cetățean 
care are un autoturism 
poluant face două-trei, 
maximum patru drumuri pe 
zi, în medie, potrivit 
analizelor pe care le avem 

de la Direcția de Transporturi, adică 30 de kilometri, pe când un taximetrist 
poate să ajungă și la 150 de kilometri într-o zi”. 
Din totalul de 7.500 de autorizații taxi valabile, aproximativ 2.800 sunt 
atribuite pentru mașini fabricate între anii 2005-2010 (Euro 1-Euro 4), circa 
2.100 – pentru mașini din anii 2011-2014 (Euro 5) și aproximativ 2.600 – 
pentru mașini din anii 2015-2019 (Euro 6).
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Toate taxiurile vechi din Capitală vor fi înnoite, printr-un program 
„Rabla” adoptat de Consiliul General al Municipiului București 
(CGMB), la propunerea primarului Gabriela Firea.
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Mercedes-Benz Cobra,  
fiabilitatea însăși

P entru constructorul german, 
acest model de vehicul repre -
zin tă cea mai de succes mași -

nă comercializată, pe poarta fabricii 
ie șind aproximativ 2,7 milioane de 
unități. 

O legendă adevărată 
Despre puține mașini lumea are o 

părere atât de bună. „Nu se stricau 
niciodată. Cele mai bune mașini.” 
Okay, poate în ziua de astăzi mulți 
spun „cea mai” așa, în van, fără să 
cunoască acest element de referință 
în materie de calitate și fiabilitate, 
modelul W123, Cobra. 

Producția în serie a debutat la 
finalul lui 1975 și a continuat până în 
ianuarie 1986, vehiculul făcând parte 
din clasa medie-superioară, urmând 
ca, peste ani, urmașul său să fie ac -
tua la Clasă E. Modelul Cobra de ase -
menea are Pedigree, fiind succesorul 
modelului W115, numit popular „Bot 
de cal”, și el, de asemenea, un model 
de succes. La finalul generației, a con -
tinuat sa fie vândută în paralel cu noul 
model (W124) încă aproximativ un an, 

pentru că a fost foarte populară (mai 
ales ca taxi), pentru că a făcut cifre 
bune de vânzări dar și pentru că a 
fost primită foarte bine de cumpă ră -
tori, ceea ce a condus, de la începutul 
producției, la întârzieri în livrare mai 
mari de un an. Prețul de achiziție al 
W123 la lansare varia între 18.870 
mărci (modelul 200) și 26.895 mărci 
(modelul 280 E).  

Mercedes-Benz W123 poate fi con -
si derat marele succes al produ că torului 
german, grație faptului că este singura 
mașină care a depășit VW Golf într-un 
an calendaristic (1980) în statisticile de 
înmatriculare ale Germa niei Federale 
(RFG). Din punct de ve dere al design-
ului, acesta a fost inspirat de la modelul 
W115, strămoșul S-ului de astăzi. 
Siguranța a fost un element primordial, 
habitaclul având o structură cu rigiditate 
sporită, iar, în partea din față și cea din 
spate, au fost create zone de absorbție 
a impac tu rilor. Totodată, ușile beneficiau 
de un schelet rigid, sporind protecția în 
caz de impact lateral. 

Modelul W123 a fost produs în 
patru variante de caroserie: sedan, li -
mu zină lungă (7 locuri), coupé (cu un 

am patament ușor scurtat) și combi 
(numit T-model).  

Pe lângă aceste carosări clasice, 
au existat autovehicule ce au repre -
zentat „baza” pentru mașini speciale, 
cum ar fi ambulanțe sau dricuri. 

Note artistice între 
diesel și benzină  
În prima parte de viață a modelului, 

farurile montate erau diferite, în funcție 
de motorizare. Mașinile cu motoare 
mai slabe au fost echipate cu faruri 
rotunde, numite „ochi de taur”. Farurile 
mai elegante, dreptunghiulare, marcau 
versiunile de top 300 TD Turbo Diesel, 
280/280E și coupé-urile. Pentru dife -
ren țiere, la aceste modele au fost cro -
mate chederele de cauciuc aflate sub 
stopuri și grila de aerisire din fața par -
brizului. Ca parte a facelift-ului din 
sep tembrie 1982, toate modelele au 
primit faruri dreptunghiulare, grila ne -
gru mat și o ramă din lemn Zebrano 
pen tru planșa de bord.  

Între modelele (sedan) pe benzină 
și cele pe motorină sunt diferențe, prin 
po ziționarea antenei radio, în cazul în 

Este cel mai întâlnit atribut pe care îl auzi atunci când aduci în 
discuție modelul W123 de la Mercedes-Benz, Cobra – așa cum este 
cunoscut publicului.
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care a fost comandată. La diesel, an -
te na era montata pe aripa dreapta față, 
la motorizările pe benzină pe cea din 
stânga spate. Prețurile au variat de la 
aprox. 18.000 de mărci, în anul 1976, 
pen tru modelul de bază, până la aproa -
pe 80.000 de mărci, în ultimul an, pentru 
un „full-option” TD 300 Turbo. Astfel, 
acesta era de două ori mai scump decât 
clasa S, în versiunea de bază. Iar acest 
preț era extrem de ușor de dublat dacă 
„scăpai” puțin în opționale.  

Motorizări 
Propulsoarele oferite erau atât pe 

benzină (200, 230, 230E,250, 280 și 
280E; modelele E aveau injecție), cu 
puteri cuprinse între 94 și 185 CP, cât 
și pe motorină (200D, 220D, 240D, 
300D, 300D Turbo Diesel), având între 
55 și 125 CP. În cazul celor pe benzi -

nă, cel mai mic motor era de 1.988 cmc 
iar cel mai mare de 2.746 cmc. La cele 
diese, se pornea tot de la un 1.988 cmc 
iar extrema opu să era 2.998 cmc.  

2,4 milioane de 
sedan-uri 
În caroseria clasica, sedan, ma -

șina a înregistrat vânzări record, cele 
2,4 milioane de unități reprezentând 
90 % din totalul de W123-uri produse. 
În august 1977, Mercedes-Benz a pre -
zen tat versiunea lungă a sedanului 
(V123), ce avea un ampatament mărit 
cu 630 milimetri (3.425 mm). Grație 
acestor modificări, a fost spațiu su fi -
cient pentru o a treia banchetă, ceea 
ce a făcut ca mașina să devină foarte 
po trivită ca taxi, mașină de serviciu 
sau shuttle de hotel (pentru 7 pasa -
geri). Coupé-ul a fost lansat tot în 
1977, având un ampatament mai scurt 
decât sedan-ul cu 85 mm, plafonul 
coborât și aripile redesenate, oferind 
un aspect sportiv și robust. În vara lui 
1985, s-a încheiat producția de serie 
a C123. Aproximativ 1 milion de cou -
pé-uri au fost produse în această vre -
me, din care circa 15 mii aveau motor 
diesel. Caroseria combi (S123) a fost 
lansată în 1978 și a fost prima mașină 
de acest tip ce a dorit să se depărteze 

de eticheta de „mașina pen tru meș -
teri”, având interiorul căptușit cu ma -
teriale de calitate superioară, pie lea și 
velurul pentru husele scau ne lor fiind 
disponibile încă de la înce put. Metalul 
neacoperit, ce ar fi putut aminti de o 
mașină utilitară, fiind în mod expres 
evitat. Un sistem hidraulic standard 
de reglare a punții spate asi gura o că -
lătorie confortabilă, indiferent de gre -
u tate. Sarcina utilă a combi-ului varia 
între 560 și 700 kg.  

Cerificare  
a calității 
Într-o statistică a ADAC (Automobil 

Club German) ce privea avariile, a fost 
con statat că W123 a fost modelul cu 
cele mai puține defecțiuni. În 1982, re -
vis ta Auto Motor und Sport (Germania) 
a realizat un studiu ce a relevat că, în 
cazul modelului 200D, se ajungea la 
un kilometraj mediu de 852.777 km 
până la prima reparație serioasă. Se 
estimează că aproximativ 200.000 de 
asemenea mașini circulă încă, atât pe 
străzile din Germania dar în special în 
zona Orientului Mijlociu și în Africa. 

 
Alexandru STOIAN 

alexandru.stoian@ziuacargo.ro 

sursa: wikipedia.com, mercedes-benz.com

Taximetriști în Maroc.
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Spune-ți părerea! 
Despre modificarea 
Legii RCA
Ce impact credeți că ar putea genera modificarea Legii RCA, în varianta 
prezentată în zona de dialog social?

Puteți răspunde  
la întrebarea lunii,  

vizitând www.ziuacargo.ro.

1. Renunțarea la prevederile ce limitează cheltuielile administrative și 
eliminarea obligației ASF de reglementare a modului de calcul al tarifelor 
de primă, la care se adaugă și alte elemente care merg pe aceeași 
direcție, vor duce la o creștere artificială a tarifelor și vor afecta puternic 
piața de transport. 

2. Chiar dacă piața de transport va suferi de pe urma modificării Legii RCA, 
românii vor găsi variante să fie competitivi. 

3. Noile reglementări vor favoriza companiile cu forță mare de negociere, 
care își vor putea așeza primele de asigurare într-o zonă sustenabilă.

A ceasta este opinia celor mai multe persoane care au 
răs puns la întrebarea lunii sep tem brie „Con si de rați in -

vestiția în soluții telematice oportună pentru afa cerea dum -
neavoastră?” și care au optat pen tru varianta 1. Con cret, pentru 
70%, so luț iile telematice reprezintă un „must-have”, pentru că 

generează re du ceri semnificative de costuri și oferă soluții 
pentru decizii rapide în zona ope ra țională. În schimb, pentru 
20%, investiția în soluții tele ma tice nu se justifică, iar în cazul 
a 10% nu ren tea ză, deo cam dată, decât o investiție mi nimă 
într-un sistem GPS, pen tru localizarea vehiculelor in timp real.

Soluțiile telematice, un „must-have”
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