Florin Tudose,
director
general Denis
Spedition:

„

Transport frigorific
de la A la Z
Denis Spedition este una dintre firmele de transport frigorific care
impresionează prin nivelul standardelor auto-impuse, ceea ce
conduce la un serviciu de transport de calitate.

A

ccentul nu se pune pe
cantitate ci pe calitate
- acesta este principiul
dupã care funcþioneazã Denis Spedition ºi
pe care tot mai mulþi transportatori români încep sã îl respecte.
Firma a fost înfiinþatã în 2006
de cãtre Florin Tudose, un cunoscãtor al domeniului, cu o experienþã de peste 10 ani. „Am înfiinþat firma din pasiune. Am fost ºofer pe
camion frigorific aproximativ 12 ani
ºi ºtiam la ce mã înham. Este un
domeniu foarte pretenþios unde
trebuie sã ai camioane ºi dube frigorifice performante ºi ºoferi profesioniºti în transporturile frigorifice.
Aceºtia nu trebuie doar sã ºofeze
pentru cã, la transportul de frig,
trebuie sã ºtii ºi sã lucrezi cu agregatul frigorific. De exemplu sunt
cazuri când agregatul, din diferite
motive, intrã în avarie ºi atunci
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ºoferul trebuie sã îl scoatã din
modul de avarie ºi sã-l reporneascã.
Denis Spedition are contract cu
Termoport ºi Carrier ºi oriunde
ne-am afla, în orice þarã, la orice
orã, se intervine rapid cu o echipã
mobilã a service-ului. În nici un caz
nu ne permitem sã deteriorãm marfa clienþilor. Totodatã, avem contracte internaþionale cu Scania ºi
Schmitz valabile în toatã Europa. În
cazul unui incident, aceºtia ne vor
deservi prompt, la faþa locului“, ne-a
spus Florin Tudose, director general ºi unic acþionar al companiei
Denis Spedition.

Parcul nou condiţie esenţială
Aºa cum spuneam, conteazã
calitatea nu cantitatea. Deºi o firmã micã - flota numãrã 6 camioane - Denis Spedition pune accent

pe câºtigarea încrederii clienþilor,
pe calitatea serviciului oferit.
Parcul este destul de nou, alcãtuit din capete tractor Scania
ºi semiremorci Schmitz ºi
Schwarzmüller. „Scania este un
camion scump ca preþ de achiziþie, dar are un consum foarte
bun. În cazul nostru, camioanele
merg la un consum de 30-31
l/100 km. În vremea când eram
ºofer am avut ocazia sã merg pe
mai multe camioane ºi experienþa
acumulatã m-a ajutat în luarea deciziilor. Când am pornit la acest
drum, am ºtiut exact care este camionul care se va potrivi ca o mãnuºã activitãþii mele. Toate maºinile au fost noi, iar fiecare camion
achiziþionat a crescut un altul ºi
pe asta se bazeazã ºi planul de
dezvoltare al firmei. Pentru semiremorci am mers pe Schmitz ºi
acum încercãm ºi Schwarzmüller,
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Concurenţa
neloială, un
pericol pentru
sănătatea publică
Ca ºi trend general, piaþa
transporturilor a crescut de la an
la an, „dar problema este cã în
România transportul frigorific este
un segment putred, prin parcul
auto care deserveºte aceastã ramurã, mai exact prin semiremorcile folosite. Acestea sunt vechi
de 15 - 20 ani, fãrã atestat FRC
(certificat ce atestã cã duba este
capabilã sã efectueze transport
frigorific) valabil. O semiremorcã
de frig are o duratã de exploatare
de maxim 10 ani ºi mai poate
primi aviz FRC pentru încã maxim
2 ani, în urma unor testãri. La noi
în þarã nu se þine cont, clienþii nu
pun preþ pe asta, iar organele de
control nu-ºi fac treaba cum trebuie. Astfel, mezelurile din supermarketuri, mâncarea noastrã de
zi cu zi, pe care o mâncãm noi ºi
o dãm ºi copiilor noºtri, are de
suferit. Acest tip de transportator
poate face o cursã cu un tarif de
2 lei/km, pe când eu trebuie sã
fac cu cel puþin 3 lei/km pentru
a putea trãi ºi pentru a putea plãti
toate costurile necesare, astfel
încât sã pot sã ofer un serviciu
de calitate. Aceasta este cea mai
mare problemã a pieþei de transport frigorific din România. Este
o piaþã neagrã, putredã ºi necontrolatã. Nimeni nu are curaj sã iasã
la transport internaþional cu maºinile despre care vã vorbesc. Autoritãþile, poliþia fitosanitarã, trebuie sã se punã serios pe treabã
ºi sã facã verificãri. Acele aºazise dube frigorifice pornesc agregatul sã zbârnâie puþin când intrã
la încãrcare, apoi, înainte de descãrcare, îi mai dau drumul o orã
ºi gata. Ãla e transportul frigorific
care merge cu tarif de 2 lei”, a
arãtat directorul general Denis
Spedition.
Pentru a te asigura cã marfa
ajunge în condiþii bune, uneori

transportatorul trebuie sã fie gata
sã corecteze inclusiv eventualele
greºeli ale expeditorului.
„Dacã, la încãrcare, o marfã
trebuie sã aibã -20 de grade ºi
ea are -15, nu se face încãrcarea.
Este literã de lege la noi! ªoferul
mã anunþã pe mine, eu anunþ beneficiarul, acesta anunþã fabrica
ºi aºteptãm sã ni se dea marfã cu
-20 de grade. Eu fac un transport
internaþional performant, exact
aºa cum se face afarã ºi toþi ar
trebui sã facã la fel. Nu spun cã
doar Denis Spedition face lucrurile ca la carte, mai sunt firme de
transport frigorific care respectã
aceste rigori, dar majoritatea pieþei nu o face”, a declarat Denis
Spedition.
Existã numeroase aspecte pe
care un transportator de frig trebuie sã le cunoascã. De exemplu,
cea mai pretenþioasã ºi periculoasã marfã în timpul transportului
frigorific este cea la cârlig.
„Noi facem asemenea transpor turi. O singurã greºealã, o
abordare greºitã a unei curbe,
poate fi fatalã, poþi omorî oameni
nevinovaþi pe stradã pentru cã
semiremorca se poate rãsturna
instant“, a spus Florin Tudose.

Pas cu pas
Evoluþia imprevizibilã a pieþei,
concurenþa puternicã dar ºi costurile în continuã creºtere fac necesarã o gândire extrem de atentã
atunci când vine vorba de dezvoltare.
Dupã o evoluþie într-un ritm
mai degrabã sãnãtos, decât alert,
directorul general Denis Spedition
afirmã cã „vrem sã creºtem de la
an la an, dar cu paºi mici, din cauza vremurilor în care trãim. Acum
avem 6 camioane ºi 8 ºoferi iar
la finalul acestui an planul meu
este sã avem 7 camioane ºi 12
ºoferi“, a spus Florin Tudose.
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Faptul cã firma
face transport
frigorific la cele mai
înalte standarde a fost
recunoscut inclusiv prin
înmânarea primului
contract de transport,
dupã 15 ani, pentru
carne de miel la Aman,
în Iordania, cursã care
s-a fãcut timp de un an.“

în paralel. În ceea ce priveºte agregatele de frig, am încercat ºi
Carrier ºi Thermo King, ºi, pentru
ceea ce facem noi, Thermo King
reprezintã varianta optimã“, a explicat Florin Tudose.
Parcul nou de vehicule, contractele de service cu furnizorii
acestora ºi cu cei ai agregatelor
frigorifice sunt condiþii esenþiale
pentru un transport frigorific de
calitate.
O problemã importantã în România este reprezentatã de ºoferi,
mai exact de pregãtirea, dar ºi de
seriozitatea acestora. La Denis
Spedition „ºoferii s-au crescut unii
pe alþii. Fiecare înainte sã plece în
cursã a fost instruit de cãtre mine,
iar pe parcurs, cei cu experienþã
i-au dãscãlit pe cei noi. Nici un ºofer nu pleacã singur în cursã la început. Acesta pornește alãturi de
un ºofer cu experienþã ºi vede cum
se încarcã, descarcã, cum se ia temperatura mãrfii, învaþã sã lucreze
cu agregatul ºi abia apoi pleacã
singur, iar în primele curse este monitorizat de mine telefonic. Ei nu
au voie sã treacã dintr-un an în altul fãrã a-ºi lua o lunã de concediu
pentru cã trebuie sã se odihneascã,
sã stea cu familia. Avem contract
de medicina muncii cu o policlinicã
unde ºoferii se duc la analize, din
6 în 6 luni, ºi orice problemã mi se
raporteazã direct, iar, la nevoie,
ºoferul rãmâne acasã pânã se rezolvã problemele medicale“, a
afirmat Florin Tudose. Deºi a
abandonat cariera de ºofer pentru
munca de birou, directorul general
Denis Spedition nu s-a putut
despãrþi definitiv de prima dragoste
ºi „cam la trei luni, mai plec în câte
o cursã. E o plãcere, ca o vacanþã,
mã comport ca oricare alt ºofer
pentru cã în cursã nu pleacã Florin
Tudose, patronul, ci camionul Denis Spedition. Primesc ºi trimit mesaje cãtre dispecerat, fac raportãri
dispecerilor, iar dacã trebuie sã
aºtept o comandã de pe o zi pe
alta, aºtept. Trebuie sã fiu un
exemplu“, a afirmat acesta.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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