Drumul

spre
fericire
teren foarte slab cartografiat, până în
prezent, și, astfel, fiecare trebuie să
își contureze propriile răspunsuri. Cel
puțin două aspecte/direcții par a fi, însă, sigure: creșterea încrederii acordate angajaților la toate nivelurile și mai
multă autonomie.

„Oricât de mult le-aș oferi, angajații
nu mai vor să accepte orele suplimentare.”

„Elementul de control este aspectul mai puțin evident, dar la fel de important, al statutului social și al locului
de muncă privit ca factor de sănătate.
Dacă stresul crește pe măsură ce
scade simțul controlului, persoanele
care exercită un control mai mare asupra muncii și a vieții lor se bucură de
sănătate.” – Gabor Maté.

„Nu mai găsim persoane pregătite
și care să își asume responsabilități.”
„Nu ne mai putem dezvolta, din
cauza lipsei de personal.”
„Tinerii de astăzi au pretenții foarte
mari, chiar de la început, în ciuda faptului că nu au cunoștințele și experiența necesare pentru a aduce plus
valoare companiei.”
Sunt doar câteva opinii exprimate
de mai mulți manageri și proprietari de
firme, în ultimele luni.
Prima concluzie:
Mecanismele de auto-curățare ale
economiei de piață au fost deteriorate
major, în transporturi, și toți actorii din
piață (oameni și companii) sunt afectați puternic – stres, agresivitate, reducerea investițiilor, întârzieri în implementarea unor proceduri și tehnologii
moderne, risc crescut de îmbolnăvire
și accidente și, în final, faliment.
Ce este de făcut?
Dacă recunoaștem că, pentru majoritatea firmelor, principala problemă
întâmpinată este legată de angajați,
de ce nu pornim de aici?
Întrebați ce își doresc de la locul
de muncă, mulți angajați răspund, cu
sinceritate: mai mulți bani și mai mult
timp liber. Cu alte cuvinte: „nu sunt
pus în valoare la adevăratul meu potențial” (de aici apare câștigul mai mic
decât ar trebui) și „orele petrecute la
locul de muncă nu îmi aduc nicio plăcere și aș prefera să fiu oriunde în
altă parte”.
Privite astfel lucrurile, ecuația rămâne una dificilă, dar nu imposibil de
rezolvat. Însă energiile manageriale ar
trebui canalizate pe direcțiile cu impact.

EDITORIAL

„R

enunț la cea mai mare
parte din flota proprie și lucrez cu subcontractori.
Este mult mai ușor de colaborat cu
șoferii care își conduc propriile camioane.”

Lupta cu stresul ar trebui să devină, astăzi, o direcție principală de acțiune pentru toate firmele și, să fim
realiști, în transport și logistică, nu
stăm deloc bine la acest capitol.
Am citit, de curând, o carte relevantă, despre costul stresului ascuns:
„Datele științifice sunt incontestabile: relațiile socio-economice au o influență profundă asupra sănătății. De
exemplu, deși mass-media și lumea
medicală – inspirată de cercetarea farmaceutică – promovează neobosit
ideea că, alături de hipertensiune și
fumat, nivelul mare de colesterol prezintă cel mai mare risc pentru boli cardiace, dovada este că presiunea la
locul de muncă este mai importantă
decât toți ceilalți factori de risc combinați. Mai mult, stresul, în general și
presiunea la locul de muncă, în
special, sunt factori importanți atât în
apariția tensiunii arteriale, cât și pentru
nivelurile ridicate ale colesterolului.” –
Gabor Maté, „Când corpul spune nu”.
În aceste condiții, devine cel puțin
riscant pentru o firmă să își atragă angajații exclusiv prin veniturile oferite.
Firește, salariul rămâne un aspect
foarte important. Însă, dacă doar asta
contează în ochii angajatorului, riscă
să fie privit într-o cheie extrem de negativă, iar angajații lui se vor întreba:
„merită acești bani primiți timpul irosit
din viața mea, stresul acumulat, riscul
de deteriorare a sănătății și nefericirea?”
Cum putem evita o asemenea poziție cu potențial devastator pentru orice companie? Evident, intrăm pe un

Și ar mai fi ceva... important! Încet,
dar sigur, intrăm într-o nouă etapă/generație a tehnologiilor moderne aplicate în transport și logistică. Robotizare,
internet of things, big data, artificial intelligence sunt câțiva termeni care, astăzi, încep să aibă corespondenți practici. Urmăririle cantitative (care au la
bază softurile tradiționale) își pierd relevanța. Câte ore ai muncit, câți kilometri
ai parcurs, câte curse ai vândut, ce venituri ai generat... sunt aspecte care vor
cădea pe plan secundar, în condițiile
în care noua generație de soluții IT oferă
premisele unor abordări calitative, cu
impact major. Spre exemplu, în loc să
îți ușureze munca pentru a vinde cât
mai multe curse, noile softuri te vor ajuta/asista să vinzi cât mai profitabil, luând
în calcul aspecte tot mai complexe
(până la cele mai mici amănunte). Afluxul de date în creștere și posibilitățile
complexe de interpretare a acestora
vor pune la încercare (foarte probabil)
capacitatea de adaptare a fiecărui angajat în parte. Este cel mai potrivit moment să ai alături o echipă puternică,
unită și capabilă să învețe.
Cum aș putea convinge niște oameni deștepți, bine informați și pasionați, să lucreze cu mine?
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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„Uneori ai succes...
iar alteori înveți.”
Robert Kiyosaki, autor american

ȘTIRI

SOLUȚIE PENTRU FIRMELE CARE
NU AU DEPUS LA ANAF FIȘIERUL SAF-T
Raportarea SAF-T, prin care
persoanele juridice sunt
obligate să transmită
electronic către ANAF date
fiscale și financiare, a creat
dificultăți majorității
companiilor. Potrivit unui
sondaj al PwC România,
76,5% dintre companii nu au
reușit să se conformeze
cerinței ANAF, motiv pentru
care instituția a prelungit cu
șase luni termenul limită de
transmitere a raportării SAF-T
de către marii contribuabili.
RegTech-ul românesc
Reporting Center a lansat
o aplicație la cheie destinată
persoanelor juridice, prin care
acestea se vor putea
conforma obligațiilor,
utilizând o singură platformă,

EJOBS: 4 DIN 10
ANGAJATORI OFERĂ
MAI MULTE BENEFICII
DECÂT ANUL TRECUT

4 din 10 angajatori oferă mai multe
beneficii extrasalariale decât anul
trecut. Tichetele de masă, primele
de sărbători și abonamentele la
clinici medicale private apar cel mai
frecvent în pachetele angajaților.
Cel de-al 13-lea salariu și
săptămâna de lucru de 4 zile sunt,
în schimb, cele mai dorite, conform
unui studiu realizat de eJobs.
84,5% dintre companiile
participante la sondaj spun că oferă
angajaților beneficii extrasalariale și
că acestea rămân un criteriu
important pentru candidați, atunci
când își aleg angajatorul. Tichetele
de masă apar cel mai frecvent în
structura pachetului de beneficii,
77,1% dintre angajatori declarând
că le au incluse. Sunt urmate de
primele de sărbători, oferite de
68,6% dintre respondenți,
abonamente de sănătate la clinici
private (55,7%) și zile libere
suplimentare (41,4%). 40% oferă
angajaților acces la traininguri de
specializare profesională, 34,3%
organizează petreceri anuale cu
echipa sau teambulidinguri, 31,4%

eșalonării TVA, a accizelor sau
taxelor vamale pentru
administrarea care revine
Autorității Vamale Române.

BUGET SUPLIMENTAT,
LA TRANSPORTURI

care extrage datele din orice
sistem deja utilizat de
companii, le consolidează
și le transpune în formatul
solicitat de ANAF. Inițial
folosită de bănci și de IFN-uri
pentru transmiterea
raportărilor către instituțiile
fiscale, această soluție
software se adresează, acum,
oricărui tip de client, inclusiv
FinTech-uri, și poate fi
accesată din cloud.

decontează transportul, iar 30%
oferă vouchere cadou.

CODUL DE PROCEDURĂ
FISCALĂ, MODIFICAT

Guvernul a modificat, prin
ordonanță, Codul de procedură
fiscală, prin introducerea de noi
reglementări de simplificare și
îmbunătățire a legislației, a
informat purtătorul de cuvânt al
Executivului, Dan Cărbunaru.
Ordonanța pentru modificarea și
completarea Legii 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală
adaptează legislația la evoluții
internaționale, proceduri și bune
practici recomandate de OCDE.
Astfel, ANAF va publica pe site-ul
propriu lista contribuabililor
persoane juridice care și-au
declarat și achitat la scadență
obligațiile fiscale de plată și nu
figurează cu obligații restante.
Se introduce posibilitatea restituirii
taxei pentru soluția fiscală
anticipată, dacă în astfel de situații
contribuabilul renunță la această
soluție, iar pentru constituirea
garanțiilor se creează posibilitatea
eșalonării creanțelor, precum și
pentru eșalonările succesive.
Totodată, va exista posibilitatea

Prima rectificare bugetară din acest
an, aprobată de Guvern, a adus o
suplimentare cu 2 miliarde de lei a
fondurilor alocate Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii.
Din această sumă, 260 milioane de
lei se duc la CFR Călători, 150 de
milioane de lei – la Metrorex,
1,32 milioane de lei – la Aeroportul
Timișoara, pentru centrul logistic,
3,63 milioane de lei – la PTF
Nădlac II, pentru extinderea unei
copertine, dar fonduri merg și la
CNAIR, pentru reabilitarea DN79
Arad-Oradea (15 milioane de lei)
și amenajarea de sens giratoriu pe
DN66 la Hațeg (503.000 de lei),
pe DN6 la Bragadiru (12 milioane
de lei) și Cornetu (82.000 de lei),
jud. Ilfov, și pe DN2 la Afumați spre
Urziceni (200.000 de lei).

PLATFORMĂ PENTRU
CONSULTARE PUBLICĂ,
LA ASF
Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) a lansat platforma
pentru consultare publică, un
proiect IT dezvoltat cu resurse
interne, realizat cu scopul fluidizării
procesului de consultare publică.
„Noul instrument online, disponibil
pe www.asfromania.ro, integrează
o serie de activități care, până în
prezent, erau desfășurate separat
și care necesitau un interval de
timp mai mare, pentru prelucrarea
informațiilor. Platforma pentru
consultare publică va facilita
procesul de transmitere a
propunerilor de către participanții la
piață, ceea ce înseamnă flux de
validare user-friendly, acces la
istoricul propunerilor și acces la
documente în format pdf. Totodată,
platforma pentru consultare publică
va înlesni gestionarea
documentelor de dimensiuni mari și
va asigura un spațiu sigur pentru
stocarea, organizarea, partajarea și
accesarea informațiilor”, a precizat
ASF.
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VOLVO TRUCKS DĂ STARTUL PRODUCȚIEI
DE SERIE A CAMIOANELOR ELECTRICE GRELE
Volvo Trucks începe
producția de serie a
versiunilor electrice ale celei
mai importante game de
produse a companiei, cea a
camioanelor sale de categorie
grea: Volvo FH, Volvo FM și
Volvo FMX. Aceste camioane
pot opera cu o masă totală de
44 de tone GCV, cele trei
modele reprezentând
aproximativ două treimi din
vânzările companiei.
Cu aceste noi completări,
acum, Volvo Trucks dispune
de șase modele de camioane
electrice în producție de serie,
la nivel global – cea mai
extinsă gamă de camioane
electrice din industrie.
Producția de serie a celor mai
grele camioane Volvo va
începe în fabrica Tuve, de la
Göteborg, Suedia, și va urma,
anul viitor, fabrica din Ghent,
Belgia. Volvo produce
camioanele electrice pe
aceeași linie ca și camioanele
convenționale, ceea ce
conferă o mai mare
flexibilitate a producției
și o îmbunătățire a eficienței.
Bateriile sunt furnizate de

MERCEDES-BENZ VANS
ACCELEREAZĂ
TRANSFORMAREA
ELECTRICĂ

Mercedes‑Benz Vans își
adaptează configurația de
producție europeană ca parte a
strategiei sale de a deveni lider în
domeniul mobilității electrice și de
a renunța, treptat, la combustibilii
fosili. Mercedes-Benz Vans
electrifică, deja, toate liniile sale
de modele și oferă toate modelele
din segmentele de autovehicule
comerciale ușoare medii și mari
cu propulsie electrică.
Până la mijlocul acestui deceniu,
toate autovehiculele comerciale
ușoare lansate de Mercedes-Benz
vor fi exclusiv electrice. În acest

către noua fabrică de
asamblare baterii din Ghent.
„Am vândut în jur de 1.000 de
unități de camioane electrice
grele și peste 2.600 de
camioane electrice în total.
Ne așteptăm ca volumele să
crească semnificativ, în
următorii câțiva ani. Până în
2030, cel puțin 50 de procente
din camioanele pe care le
vindem la nivel global ar
trebui să fie electrice,”
comentează Roger Alm,
președintele Volvo Trucks.
Gama Volvo Trucks de șase
modele electrice de camioane
acoperă o arie largă de
aplicații, cum ar fi distribuția
urbană și colectarea de
deșeuri, transportul regional
și lucrările de construcții.

scop, Mercedes-Benz Vans
dezvoltă o arhitectură pentru
autovehicule complet nouă,
modulară și integral electrică,
numită VAN.EA.
Uzina Mercedes-Benz din
Düsseldorf este cea mai mare
uzină de producție
Mercedes‑Benz Vans și
asamblează, deja, actuala
generație a modelelor Sprinter și
eSprinter. În curând, următoarea
generație a eSprinter va ieși de pe
linia de producție. Privind spre
viitor, modelele cu caroserii
deschise (platformă pentru
carosieri sau platformă) ale
VAN.EA de mari dimensiuni vor fi
construite aici. Investițiile
planificate pentru a face
adaptările necesare fabricii se
ridică la aproximativ 400 de
milioane de euro. Uzina
Mercedes‑Benz din Ludwigsfelde
asamblează, din 2018, tipul de
caroserie deschis al actualei
generații Sprinter. Următoarea
generație de eSprinter (model
deschis) va fi produsă tot în
această fabrică, în curând. În
plus, compania ia în considerare

și posibilitatea de a transforma
fabrica din Ludwigsfelde într-un
centru de competență pentru
individualizarea autovehiculelor
comerciale ușoare electrice.
Prin adaptarea rețelei de
producție pentru autovehicule
comerciale ușoare mari, complet
electrice, o uzină din rețeaua de
producție Mercedes-Benz AG din
Europa Centrală și de Est va fi
integrată în rețeaua de producție
Mercedes‑Benz Vans. În viitor,
autovehiculele comerciale ușoare
mari (furgon) bazate pe VAN.EA
vor fi produse aici. Prin această
mutare, Mercedes-Benz Vans
beneficiază de avantajele de cost
care îi vor permite să își asigure
competitivitatea pe termen lung.

NOUL E-TRANSIT
CUSTOM

Noul E-Transit Custom este
succesorul complet electric al
celui mai vândut furgon din
Europa și oferă caracteristici fără
compromis, o nouă experiență
pentru client și asistență completă
din partea Ford Pro.
Ecosistemul Ford Pro, alături de
actualizările Ford Power-Up
over-the-air și cea mai bună
interacțiune în utilizarea zilnică
din industrie vor crește
exponențial productivitatea pentru
micii întreprinzători.
Sistemul de propulsie electric de
ultimă generație permite o
autonomie de până la 380 km,
încărcare rapidă la 125 kW,
posibilitatea de remorcare de
până la 2.000 kg, cea mai bună
din segment și o sarcină utilă de
până la 1.100 kg.
Proiectarea de la zero a lui
E-Transit Custom a permis
integrarea de soluții digitale
pentru a sprijini livrarea multidrop, accesul facil în cabină și la
compartimentul de încărcare,
precum și spațiul de lucru „Mobile
Office”.
Ford Otosan va produce E-Transit
Custom în Kocaeli, Turcia, în baza
investiției în facilitățile de
producție de 2 miliarde de dolari,
producția fiind programată să
înceapă în toamna anului 2023.
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UNTRR solicită
recunoașterea atestatelor
șoferilor din Ucraina
Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România
(UNTRR) solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
(MTI) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să adopte măsuri
urgente pentru aplicarea imediată a prevederilor europene care
permit recunoașterea documentelor conducătorilor auto eliberate
de Ucraina, pentru facilitarea angajării rapide a conducătorilor
auto ucraineni la companiile românești de transport rutier.

I

ndustria transporturilor rutiere din
România se confruntă, de mulți
ani, cu o criză de conducători
auto profesioniști, care s-a acutizat,
în prezent, pe fondul provocărilor importante legate de începerea aplicării
Pachetului Mobilitate 1 și al instabilității
generate de războiul din Ucraina.

Deficit de 71.000
de șoferi profesioniști,
estimat de IRU
Potrivit sondajului Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU),
începând de anul acesta, România
este printre țările europene cele mai
afectate de criza conducătorilor auto
profesioniști, deficitul estimat de IRU
ajungând la 71.000 de posturi de conducători auto profesioniști neocupate
la companiile românești de transport
rutier.
UNTRR semnalează de mult
timp autorităților române criza
acută de conducători auto
profesioniști cu care se
confruntă companiile de
transport rutier, solicitând MTI
și MAI măsuri urgente,
precum deblocarea angajării
conducătorilor auto
extracomunitari la companiile
de transport rutier din
România.
Iar prevederile legislației europene
recent adoptate creează cadrul necesar angajării conducătorilor auto ucraineni, în contextul invadării Ucrainei
de către Rusia.

Măsuri stabilite
de Regulamentul
1280/2022
Astfel, Regulamentul European
1280 din 18 iulie 2022 stabilește măsuri specifice și temporare, aplicabile

documentelor conducătorilor auto eliberate de Ucraina, în conformitate cu
dreptul său intern, respectiv:
• recunoașterea permiselor de conducere eliberate de Ucraina în statele
membre UE
• recunoașterea cărților de calificare a conducătorului auto și atestatelor de conducător auto eliberate de
Ucraina, stabilind că, pe baza acestora, România și toate celelalte state
membre pot să elibereze conducătorilor auto ucraineni cărți de calificare
a conducătorului auto sau permise de
conducere înscrise cu codul special al
Uniunii „95.01 (max. 6.3.2025)”, sau
atestate de conducător auto înscrise
cu codul special al Uniunii „95.01
(max. 6.3.2025)”.

Formare obligatorie
complementară,
finalizată cu test
Pentru eliberarea acestor documente de către un stat membru UE,
conducătorul auto ucrainean titular al
cărții de calificare a conducătorului
auto eliberate de Ucraina trebuie să
urmeze o formare obligatorie complementară de minimum 35 de ore, în-

cheiată cu un test scris sau oral, ori
de un examen pe calculator, în centre
de testare desemnate.
România și toate celelalte state
membre UE trebuie să informeze Comisia cu privire la normele naționale adoptate în conformitate cu prezentul Regulament 1280/2022, înainte de eliberarea
cărții de calificare a conducătorului auto
sau de înscrierea pe permisul de conducere/atestat a codului special al Uniunii
„95.01 (max. 6.3.2025)”.
„Având în vedere faptul că prevederile Regulamentului 1280/2022 au
intrat, deja, în vigoare la nivel european și multe state membre permit
angajarea imediată a conducătorilor
auto ucraineni, UNTRR solicită autorităților române să aplice fără întârziere
noile prevederi europene privind recunoașterea permiselor de conducere
și a cărților de calificare ale conducătorilor auto ucraineni, pentru a permite
și transportatorilor rutieri români să
angajeze rapid conducători auto profesioniști din Ucraina, printr-o simplificare a procedurilor administrative”, precizează reprezentanții Uniunii.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Șapte tendințe,
pentru 2022
Cum arată, astăzi, piața de transport? Care sunt principalele
provocări? Se schimbă modelele de business? Apar oportunități noi?

F

iecare ediție a concursului Romanian Transport
Company of the Year aduce și oportunitatea de a
lua pulsul pieței și a identifica o parte dintre tendințele momentului. Astăzi, la o întrebare aparent simplă –
„Cum performează piața de transport?” –, răspunsul este
mult mai dificil decât în anii precedenți. Faptul că există
o cerere de transport ridicată și ultimele luni au adus (conform datelor statistice) o diminuare a flotei de camioane
creează premisele pentru creșterea tarifelor de transport
și, implicit, o mai bună profitabilitate a firmelor de transport.
Totuși, exact această diminuare a flotei demonstrează că
lucrurile sunt departe de a fi ideale. Evident, creșterea
costurilor și lipsa șoferilor rămân principalele probleme
ale transportatorilor, însă lucrurile sunt mai nuanțate, în
această perioadă. Ne-am obișnuit, deja, cu creșteri ciclice, uneori chiar abrupte, ale prețului la motorină și multe
contracte de transport includ clauze care să protejeze
operatorii de transport în fața acestui risc... Însă ultimele
luni au arătat că vechile modele nu mai sunt sustenabile
și a lega tariful de transport strict de evoluția prețului litrului
de motorină nu este suficient. Practic, majoritatea costurilor
au crescut exploziv și chiar dacă, teoretic, au impact redus
în costul per kilometru, la final lucrurile arată mai mult
decât îngrijorător. Prețul camioanelor (noi și rulate), piesele
de schimb și service, asigurările... chiar și curentul electric
și încălzirea aferente sediului – toate apasă în „coșul” ce
înglobează costurile firmelor de transport și este foarte dificil
ca toate acestea să fie transpuse în tariful per kilometru,
mai ales că, de la industrie la industrie, și numărul de
kilometri parcurși lunar cu marfă are fluctuații impredictibile.
A fost, în primul rând, un efort mare de
comunicare pentru a convinge clienții că fără
majorarea tarifelor (peste zona stabilită prin
clauza de carburant) riscă să rămână fără soluții
de transport, într-un viitor foarte apropiat.
Viteza de aliniere a tarifelor, capacitatea transportatorilor
de a dialoga și obține răspunsurile așteptate de la clienți,
a reprezentat un factor important în ecuația fragilă a
profitabilității, precum și în „planurile de viitor”. Practic,
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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
Flote mici – Marvi Logistic
2016 – International Lazăr Company
Flote mici – Onci Eurotrans ’96
2017 – International Alexander
Flote mici – Denis Spedition
2018 – H.Essers
Flote mici – Asexpress
2019 – Agexim Spedition
Flote mici – Tuțu Trans
2020 – Internațional Lazăr Company
Flote mici – AC Mobile
2021 – International Alexander
Flote mici – MC Trans

firmele care și-au convins mai repede clienții să accepte
tarife majorate au putut să „atace” mai eficient și mai rapid
cea de-a doua mare provocare – angajații și în special
șoferii. O majorare a veniturilor pentru conducătorii auto a
însemnat acoperirea integrală a necesarului și, implicit, a
asigurat respectivelor companii de transport o poziție
avantajoasă în piață. Sigur, experiența anilor trecuți ne
arată că a avea șoferi suficienți nu reprezintă automat
garanția succesului, însă, astăzi, este un factor care
contează... mult! Este un echilibru precar – ca antreprenor îți dorești majorarea tarifelor pentru a putea susține
majorări salariale menite să îți întărească echipa cu angajați
productivi și cu experiență. În același timp, însă, tarifele
mărite riscă să ducă la pierderea unor clienți și, implicit,
pentru un transportator, la diminuarea numărului de kilometri
parcurși „pe plin”, ceea ce duce automat la imposibilitatea
de a mai crește salariile... În plus, este greu de anticipat
ca, într-un viitor apropiat, să apară noi criterii (în afară de

Express Euroscan
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Routier European Transport

1. Grija pentru angajați
A atins cote nemaiîntâlnite în piața de transport din țara
noastră. Și nu mai este vorba doar despre câștigurile salariale. Deja, multe firme gândesc activ modalități de a
crea un mediu de lucru în care angajații să se simtă bine.
În plus, sunt identificate aspectele care creează prea mult
stres și se încearcă repararea acestora. Interesant este
faptul că inclusiv deciziile de dezvoltare iau în calcul disponibilitatea și chiar preferințele angajaților. Mai creștem flota
sau dimpotrivă, o micșorăm? Ce industrie nouă am putea
aborda? Cum ar trebui să arate un nou soft? Sunt companii
care fac pași îndrăzneți în direcția menținerii și întăririi unei
echipe cu oameni pregătiți și entuziaști și, în general, indiPUBLICITATE

ACTUALITATE

prețul motorinei) de adaptare automată a tarifelor de transport – rata inflației sau salariul mediu la nivel național sunt
posibile soluții, însă vor trece, probabil, ani până vor fi
încorporate asemenea criterii în contractele de transport
(dacă se va întâmpla vreodată).
În concluzie – piața de transport merge bine? Evident,
fiecare are propriul răspuns, în funcție de experiențele trăite. Un lucru este însă cert: este mult de muncă și viteza de
adaptare, valoarea echipei și utilizarea tehnologiei la
capacitatea reală vor determina o etapă de evoluție
spectaculoasă, pentru o parte dintre firmele de transport.
În continuare, vă propun să parcurgem cele șapte
tendințe identificate în discuțiile cu potențialii candidați la
RTCY 2022 și, bineînțeles, cu cei șapte finaliști.

Skiptrans (Grupul Jost)

ACTUALITATE

Tomiflex

Transaf Logistics

ferent de dimensiunile firmei, directorul general/patronul
se implică tot mai mult pe partea de creare a unui cadru
atractiv și motivant pentru toți angajații.

Wheels Spedition

2. Angajați fără experiență
Lipsa forței de muncă a dus la întărirea unei alte tendințe
– angajarea oamenilor fără experiență. Este o practică de
care majoritatea firmelor de transport s-au ferit (multe încă
o fac). Este greu de calculat rentabilitatea unei asemenea
abordări, însă, fără atragerea de noi oameni în acest
domeniu, riscul blocajului crește, de la an la an. Când vine
vorba despre conducătorii auto, am putut constata o rafinarea a metodelor prin care șoferii lipsiți de experiență
sunt pregătiți și integrați, iar implicarea angajaților mai
vechi în acest proces este esențială. Nu lipsesc stimulentele
financiare (în general, consistente) acordate șoferilor cu
experiență, care își asumă rolul de mentori.

3. Păcăleala cifrei de afaceri
Tarifele de transport sunt pe un trend crescător și, implicit,
antrenează venituri superioare, în comparație cu anii precedenți. Însă o comparație strict financiară ar putea reprezenta
o evaluare incorectă, în actualul context. Astfel, cel puțin
două aspecte suplimentare ar trebui să completeze evaluarea
activității – volumul activității (număr de curse, kilometrii parcurși facturați etc.), pentru că o creștere a veniturilor, însoțită
de o stagnare/diminuare a volumului activității, nu poate fi
privită în niciun caz ca o evoluție; de asemenea, profitabilitatea
și partea de cash-flow necesită o atenție sporită, mai ales
că evoluțiile din ultima perioadă riscă să fi afectat utilitatea/relevanța rapoartelor de management urmărite în trecut.

4. Puterea firmelor de familie
Într-o perioadă marcată de incertitudini și pe fondul
creșterii îngrijorării atât la nivel de afacere, cât și pentru fiecare angajat în parte, firmele de familie par să aibă un
avantaj. Promisiunea (preferabil testată, deja, în evenimente
petrecute în trecut) că mergem înainte, împreună, indiferent
de ce urmează să vină, aduce, astăzi, un confort important
în interiorul firmelor.

5. România, graniță a UE
În premieră pentru concursul RTCY, la această ediție
avem o companie finalistă cu origini în Republica Moldova.
Firmele de transport din Republica Moldova care își deschid
„surori” în România nu reprezintă o noutate, însă merită
să observăm faptul că această tendință capătă contur.
Într-un viitor nu foarte îndepărtat, este de așteptat ca granița
UE reprezentată de România să își schimbe statutul și țări
precum Republica Moldova, Ucraina sau Georgia să își

ocupe, în mod clar, locul de candidate la aderare. Iar acest
lucru este greu de crezut că nu va influența piața de
transport din țara noastră. Numai dacă ne gândim că România va deveni țară de tranzit...

6. Protecția mediului
Nu mai este doar un moft! Sunt companii care folosesc
această tendință ca pe un avantaj competitiv, în relația cu
clienții. A putea prezenta aspecte care contribuie la reducerea
emisiilor de carbon nu înseamnă, pentru un transportator, doar
oportunitatea de a intra la clienți noi, ci și șansa de a accesa
contracte mai stabile și mai profitabile. Utilizarea trenului,
camioane pe gaz și, chiar, electrice sunt realități în piață,
chiar dacă, deocamdată, cu impact redus. Totuși, putem anticipa schimbări rapide la acest capitol și, de aceea, astăzi,
nimeni nu ar trebui să neglijeze aspectele legate de mediu.

7. Tehnologia ridică ștacheta
Soluțiile IT moderne nu mai reprezintă doar o lupă prin
care să privim, cu o precizie ridicată, activitatea pe care o
desfășurăm. Astăzi, vorbim de instrumente performante
care asistă angajații companiilor în activitatea curentă și,
chiar, iau decizii. Pe scurt, drumul dinspre oameni asistați
de programe, către programe asistate de oameni accelerează și angajații care încep să beneficieze de softuri performante devin mult mai productivi. În același timp, cantitatea mare de informații disponibile și posibilitatea de a
le utiliza în mod creativ ar trebui să favorizeze angajații
bine pregătiți și cu autonomie ridicată în luarea deciziilor.
În acest context, vor fi avantajate companiile care pun
accent pe încredere și pregătire continuă.
În continuare, vă invităm să cunoașteți cele șapte
companii finaliste la concursul RTCY 2022 și să le votați
pe www.ziuacargo.ro
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Retenția angajaților.
Punct și de la capăt
Activăm într-o industrie care implică mult stres, în condițiile
unor marje reduse ale profitului, observa unul dintre participanți,
în deschiderea mesei rotunde organizate de ZIUA CARGO,
la Oradea. Deficitul de personal crește, în fiecare an, iar operatorii
trebuie să se adapteze. Unde ne aflăm? Încotro mergem?
S-au găsit soluții pe piață pentru atenuarea acestei probleme?

S

untem într-un punct în care nu
mai există echilibru sub nicio formă. Datele furnizate de IRU, în
luna septembrie, scot la iveală un deficit
de 425.000 de șoferi profesioniști, în
2021, în Europa.

10% din posturile
de șofer de camion,
neocupate
Cu alte cuvinte, 10% dintre posturile de conducător auto de camion au
rămas neocupate. Lipsa șoferilor s-a
accentuat, în acest context, cu 17%,
într-un singur an.
Dacă analizăm și datele publicate
de IRU în luna iunie a acestui an, putem observa cum criza demografică
accentuează decalajul, deja mare,
dintre șoferii tineri și cei în vârstă.

După o cercetare care a inclus 1.500
de operatori de transport din 25 de
țări din Americi, Asia și Europa, IRU
a constatat că deficitul de șoferi de
camion a s-a majorat, în toate regiunile, în 2021, cu excepția Eurasiei.
„În Europa, deficitul a crescut
cu 42% din 2020 până în 2021,
posturile de șofer neocupate
ajungând la 71.000 în
România, 80.000 atât în
Polonia, cât și în Germania,
și 100.000 în Marea Britanie.
În Mexic, deficitul a crescut
cu 30%, ajungând la 54.000;
în China cu 140%, pentru
a atinge 1,8 milioane”,
menționează raportul IRU
publicat în luna iunie
a acestui an.

Tinerii sub 25 de ani au rămas
doar o minoritate, reprezentând 6 sau
7% din numărul conducătorilor auto
de camion, în majoritatea regiunilor.
La nivel internațional, Europa și-a adjudecat cea mai mare vârstă medie a
șoferului – 47 de ani.

Reducerea vârstei
minime la 18 ani,
pentru C și CE
Una dintre soluțiile care pot reprezenta o gură de oxigen pentru România este, potrivit Roxanei Ilie, responsabil Reprezentare și Informare
UNTRR, reducerea, de la 21 la 18
ani, a vârstei minime de la care tinerii
pot deveni conducători auto profesioniști, așa cum permite legislația europeană.
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Pescuim în aceeași
baltă, în care sunt
din ce în ce
mai puțini pești...
2022 este cu atât mai dificil cu cât
reguli importante prevăzute de Pachetul Mobilitate au intrat în vigoare,
iar războiul a izbucnit la granița României. Toate companiile participante la
masa rotundă au resimțit aceste presiuni.
„Pescuim în aceeași baltă, în care
sunt din ce în ce mai puțini pești”,
făcea o analogie Gabi Mircean, director general Logistic E van Wijk, observând că, odată cu trecerea timpului,
disponibilitatea oamenilor pentru un
efort suplimentar scade, în timp ce
nivelul de confort necesar crește. „Din

Oradea are strategie
Spre deosebire de alte zone din România, în Oradea,
se aplică o strategie coerentă pentru susținerea
mediului privat. „Nu există o baghetă magică pe care
să o folosim, pentru toate provocările cu care ne
confruntăm zi de zi. Încercăm să oferim, însă, soluții,
prin care să susținem angajatorii în retenția forței de
muncă”, a explicat Alina Silaghi, director al Agenției
de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO). Ea a precizat că
una dintre ele ține de construcția de blocuri de
locuințe, care vor fi închiriate companiilor din
Oradea, prima clădire urmând să fie finalizată în luna decembrie a acestui an.
„Avem atât programe pentru a sprijini start-upurile, cât și programe cu
Universitatea din Oradea, la care se adaugă Incubatorul de Afaceri, pentru ca
tineri care au inițiativă să-și găsească un loc și un motiv pentru a rămâne,
în continuare, în Oradea. Colaborăm cu companiile pe zonele de internship și
proiecte, astfel încât să conectăm școala cu zona antreprenorială, respectiv
tinerii, cu posibilitățile pe care le oferă piața forței de muncă în Oradea.”
Directorul ADLO a menționat că, în zonă, sunt companii care au apelat și la
forță de muncă din afara Uniunii Europene. „De asemenea, sunt multe cele
care recrutează, în continuare, forță de muncă din România, pe care o aduc în
zonă. În mod evident, trendul este acela de a transfera forță de muncă către
zona de vest a României”, a apreciat Alina Silaghi.
Alina
Silaghi

ce în ce mai puține persoane sunt dispuse să aleagă un mediu de lucru
care implică un anumit sacrificiu,
evitând zonele care presupun un stres
crescut, așa cum este cazul transporturilor și logisticii. Am ales să activăm
într-o industrie stresantă, cu marje
mici de profit”.

Cum motivăm?
Este un context în care sistemul
de motivare a angajaților este cu atât
mai important. Utilizarea facilităților
fiscale pe care le permite legislația în
vigoare este un punct care, odată
bifat, poate aduce beneficii în retenția
personalului. Sistemul de bonusare
trebuie, și el, gândit astfel încât să genereze performanță și să nu creeze
frustrări.
„Utilizăm, în depozit, o schemă de
bonus foarte strict legată de indicatorii
de performanță, de productivitate, iar
bonusurile pot ajunge, de exemplu, la
sume importante, de până la 2.000 de
lei net, pentru un picker. Vorbim de pickeri în depozit și, atunci, sunt niște sume
considerabile, pentru această poziție.
Lucrurile sunt transparente și, atunci,

există o formă bună de competiție”, a
explicat, la rândul său, Laura Calistru,
director HR ID Logistics Romania.

Integrarea...
Dar, înainte de toate, pentru a obține rezultatele dorite prin schemele de
bonusare, noii angajați trebuie corect
integrați în companie. Mai ales în condițiile în care atât logisticienii, cât și
cărăușii se confruntă cu rate de retenție a personalului din ce în ce mai
mici. „Avem un program de integrare
a noului angajat în organizație, pentru
că perioada în care el cunoaște compania este extrem de importantă. Nu
contează că el este picker, că e șofer,
muncitor, sau contabil, poți face diferența între succes sau eșec prin maniera în care el este integrat, în care
cunoaște cultura organizațională, valorile, modul în care au loc operațiunile,
primul contact cu colegii din echipa în
care va lucra și cu șeful direct. Sunt
lucruri care cântăresc foarte mult, acum” , a apreciat Laura Calistru, subliniind că, dincolo de partea financiară
(care trebuie să respecte media pieței,
pentru poziția respectivă), contează
extrem de mult atmosfera de lucru,
liderul, pașii pe care-i poate urma
angajatul în carieră, prin accesul la
programe de training.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

De altfel, Guvernul a avizat favorabil un proiect de lege inițiat de Parlamentul României încă de acum 2
ani, care prevede scăderea la 18 ani
a pragului vârstei minime necesare
obținerii permisului de conducere pentru categoriile C și CE. Informația a
fost furnizată de Ministerul Afacerilor
Interne, într-un răspuns transmis
UNTRR. Uniunea, care a susținut, în
mod constant, în ultimii ani, această
cauză, a solicitat autorităților române,
într-o scrisoare comună adresată Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Afacerilor Interne,
să ia măsuri pentru schimbarea urgentă a legislației românești, în așa fel
încât un tânăr să poată deveni conducător auto profesionist de la vârsta de
18 ani, precum și alocarea de fonduri
europene pentru dezvoltarea unei
rețele naționale de școli de conducători auto profesioniști, care să asigure
învățământ dual, pentru angajarea
tinerelor talente în industria transporturilor rutiere.
De menționat, cercetările din statele unde este 18 ani vârsta de la care
pot profesa tinerii ca șoferi de camion,
au arătat că nu există o corelație între
vârstă și accidente, formarea profesională reprezentând cel mai important factor pentru siguranța rutieră.

Trainingul
dă rezultate... trebuie
doar să ai răbdare
Și directorul general Logistic E van
Wijk vede, de altfel, trainingul ca fiind
o carte câștigătoare... pe termen lung.
De altfel, Logistic E van Wijk are un
angajat care se ocupă, în mod exclusiv, de pregătirea angajaților. „Chiar
dacă acest cost privind formarea an-
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gajaților nu este unul neglijabil, rezultatele se văd, după aproximativ un an.
Vă încurajez să mergeți în această
direcție, pentru că este una corectă,
care generează rezultate pozitive. Trebuie doar să ai răbdare și să alegi omul corect care să facă training.”

Angajații străini, mai
productivi după 6 luni
Care este, însă, rolul pe care îl
joacă angajații din afara UE, în tot
acest context, în care „balta are prea
puțin pește”?
„Cred că acest tip de migrație este
unul normal și ține de globalizarea
economiei. Într-adevăr, românii au
plecat în țările din vestul Europei, în
timp ce în România vin lucrători din
Asia”, apreciază Jeroen Fabry, business unit manager CEE H.Essers.
Cert este că operatorii care au
apelat la angajați străini au obținut rezultate bune. „Costurile pe care le implică angajarea de forță de muncă din
Asia se justifică după o perioadă de
4-6 luni, când, în depozit, încep să fie
mult mai productivi decât angajații români. Fluctuația este extrem de redusă, ceea ce ne permite, în plus, securizarea activității. Avem în depozit
lucrători din Nepal și Bangladesh, pe
care îi recomand, în urma experienței
avute”, a afirmat directorul HR al ID
Logistics Romania, care recunoaște
că zona de resurse umane trebuie să
fie mai activă în ceea ce-i privește,
pentru a facilita integrarea lor în echipă. Și șefii direcți trebuie să fie mai

atenți, astfel încât să le fie foarte clar
ce trebuie să facă și cum sunt plătiți.
„Sunt foarte muncitori, sunt dispuși să
lucreze suplimentar. Practic, ei pentru
asta vin în România. Seriozitatea reprezintă unul dintre cuvintele cheie
pentru străini, ceea ce românilor începe să le lipsească.”

Mai dificil
în transporturi,
decât în depozit
Rezultate bune au fost obținute și
în zona de transport. Pe segmentul
de transport internațional, angajații din
Asia sunt, însă, greu de utilizat, atâta
timp cât România nu este în Schengen. Cu atât mai mult, posibilitatea de
a angaja ucraineni devine mai importantă.
„Din păcate, autoritățile române
nu au făcut nimic să aducă înapoi în
țară românii plecați. Este o mare problemă, iar noi luptăm să schimbăm

mentalitatea. Trebuie să ținem cont
de toate aspectele, inclusiv de conjuncturi precum cea creată de Pachetul Mobilitate, care a generat un val
de șoferi care au plecat din România”,
a explicat Jeroen Fabry.
„Avem nevoie ca autoritățile române să elimine blocajele din angajarea
de șoferi din afara UE”, a subliniat, în
plus, Roxana Ilie.
Cu alte cuvinte, lucrurile evoluează,
forța română de muncă migrează, deja,
de foarte mult timp, spre vest, iar companiile din logistică și transport trebuie
să apeleze la resurse din afara țării.
Nevoia unor organisme de stat orientate în direcția susținerii mediului privat
rămâne, însă, constantă. La fel ca blocajele... care reduc potențialul operatorilor români, pe piața europeană.
La nivel local, există, deja, autorități care au înțeles importanța unei
strategii care să susțină afacerea. Iar
nivelul de trai al locuitorilor din orașele
respective o confirmă. Este o bilă albă,
care ar putea fi urmată de altele.

Trebuie să găsim
soluții
Între timp, deficitul de forță de
muncă se adâncește. Șoferii cu experiență îmbătrânesc și ies la pensie.
Astăzi, vârsta medie a conducătorilor
auto profesioniști este de 47 de ani,
în Europa. Iar tinerii nu par dornici să
urmeze această cale.
„Ca firme private, trebuie să găsim
soluții și o vom face”, afirmă Ilie Ilea,
directorul Marvicon. „... dar ar fi mult
mai ușor daca ne-ar ajuta și autoritățile”, a concluzionat el.
Mâine vom pune punct și o luăm
de la capăt.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

Parteneri:

NATIONAL

&

INTERNATIONAL

TRANSPORT
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POVESTEA CELOR 2 GEORGIENI CARE AU
RĂMAS PE MARGINEA DRUMULUI, ÎN ROMANIA

Blocați 40 de zile,
lângă camion
Aventura celor doi georgieni care au stat, mai bine de 40 de zile,
lângă camion, pe marginea drumului, în România, mi-a adus
aminte de povestirile pe care le-am auzit de la cărăușii români
care făceau transport înainte de 2007. Ghinion și șansă.
Teamă și curaj. Și, mai ales, omenie... tocmai de unde
protagoniștii întâmplării noastre nici măcar nu se așteptau.
Dar să lăsăm povestea să își urmeze firul...

T

recuse, deja, de jumătatea lunii august, când grupul Voluntari în Europa și Florin Tomuța,
directorul general al companiei Tomiflex Logistic, erau etichetați într-o
postare pe micul și inimosul grup de
Facebook „Șoferi, choferes, drivers”,
într-o postare ce ridica problema a doi
georgieni blocați de 40 de zile în apropiere de Cornea (jud. Caraș-Severin),
lângă un camion defect. Nu știa nimeni
cu exactitate despre ce era vorba, dar
curajul unor șoferi (cu toții credeau, inițial, că sunt conducătorii auto) care
nu abandonează atâta timp camionul
a sensibilizat multe persoane. Românii
s-au mobilizat și au început să aducă
provizii, chiar și de la sute de kilometri.
Din cauză că georgienii nu vorbeau o limbă de circulație internațională, nimeni nu știa, însă, care era,
de fapt, problema lor.
Dar cine sunt protagoniștii? După
cum explică Adriana Mureșan, fondatorul grupului Voluntari în Europa, este
vorba despre 3 persoane: Gheorghi
(proprietarul camionului), David (tatăl
proprietarului) și Kaxa (unchiul proprietarului).
Iată ce s-a întâmplat.
Kaxa și David,
langă camion

Pe scurt...
Gheorghi decide să cumpere un
camion second-hand, pentru a începe
o afacere; ia legătura cu o firmă intermediară din Bulgaria și localizează
camionul în Olanda. Zis și făcut, firma
vânzătoare din Bulgaria primește banii
și trimite un șofer bulgar să ia în primire camionul și remorca și să le ducă
la destinație.
În Polonia, cutia de viteze se
strică și camionul este dus la reparat la un service local, unde se
insistă să se schimbe, odată cu cutia,
și ambreiajul, pentru că, în caz contrar,
service-ul nu va da garanția reparației.
Gheorghi acceptă, plătește, se efec-

tuează reparația și camionul își continuă cursa... dar nu pentru mult timp.
Cutia de viteze se strică din nou. De
data aceasta, în Romania.
Începe o cascadă de telefoane între
Georgia și Polonia, pentru ca atelierul
să își asume o nouă reparație, dar,
între timp, expiră numerele de tranzit,
în condițiile în care cei din Polonia,
efectiv, nu mai răspund la telefon.
Evident că șoferul bulgar părăsește camionul și se întoarce acasă. Este
momentul în care intră în scenă tatăl,
David, care pornește pentru a păzi
camionul și remorca, până în momentul în care se găsește o rezolvare.

Fără soluții
Zilele curg lent, fără soluții... Bariera lingvistică pare de netrecut.
Gheorghi cere ajutorul Ambasadei
Georgiei la București, dar nimeni nu
face nimic. Într-un final, găsește un
atelier, în România, unde se poate înțelege cu patronul, care este un turc,
iar acesta se deplasează la fața locului. Îi comunică, însă, că nu poate repara camionul.
David mergea zilnic la o
benzinărie aflată în apropiere,
de unde își suna fiul
(Gheorghi), până într-o zi...
când telefonul nu a mai sunat.
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Vă veți întreba de ce trebuia să
se deplaseze să poată vorbi la telefon? Motivul era unul simplu. Nu avea
unde să își încarce mobilul, pentru că
bateriile camionului muriseră.

În spital

Așa a ajuns și Kaxa
în România.
Pe David l-au găsit internat în spital, la București, în urma unei pneumonii grave. După ce a fost externat,
s-a întors la camionul buclucaș, a continuat să asigure paza, de data aceasta împreună cu Kaxa, așteptând rezolvarea unei situații pe zi ce trecea tot
mai complicate.
Mulți colegi au oprit și le-au oferit
alimente și apă și sunt recunoscători
tuturor pentru gesturile de omenie.
Dar problema lor nu era lipsa alimentelor sau a apei, problema era găsirea unei cutii, a unui remorcher, a unui
atelier care să repare defecțiunea și,
mai presus de tot, problema era comunicarea, era bariera lingvistică, aceasta
îngreunând foarte mult situația.

Aflarea problemei...
Este momentul în care au intrat în
acțiune cei din grupul Voluntari în Europa.
„Am făcut apel la un voluntar, aflat
în apropiere, să meargă să vadă despre ce este vorba și să le afle problema. Cei 2 georgieni erau persoane în
vârstă și vorbeau doar limba maternă
și rusa, la care se adăugau și 3 cuvinte

Reprezentatul Voluntari în Europa
împreună cu cei doi georgieni,
după prima întrevedere.

în engleză. Am găsit, pe grup, un
translator din Republica Moldova, care
vorbea limba rusă și care a aflat ce
se întâmplă, de fapt. Bineînțeles, folosind telefonul celuilalt voluntar, aflat
lângă ei. Aveau nevoie de service”,
își amintește Adriana Mureșan, menționând că, în acel moment, în scenă
a intrat Florin Tomuța, directorul general Tomiflex Logistic, care a coordonat
acțiunea de remediere a problemei
vehiculului... un obiectiv destul de
dificil de atins.
(Totul în condițiile în care georgienii au privit, inițial, cu neîncredere dorința românilor de a-i ajuta.)

... Și rezolvarea ei
Pe scurt, camionul era un Renault
Magnum, Euro 3, având cutie manuală, un model foarte greu de găsit, în
acest moment. Service-ul din Polonia
încercase să adapteze un alt model
de cutie, dar varianta găsită s-a dovedit a fi cu totul greșită, generând probleme chiar mai mari.
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Timp de 5 zile, Gheorghi nu a știut
nimic de tatăl lui, și a fost, din nou,
refuzat elegant de reprezentanții Ambasadei Georgiei, care i-au sugerat
să mai aștepte câteva zile până să
reclame la poliție dispariția. În acest
context, a decis să își trimită unchiul
la fața locului, să vadă ce s-a întâmplat.

Camionul a fost transferat în Alba
Iulia, la service-ul ATM Diesel, care a asigurat atât manopera, cât și o parte din
piese, în mod gratuit. Transferul a fost
suportat, din punct de vedere financiar,
de senatorul Călin Mătieș, care a oferit,
de asemenea, cazare celor doi georgieni, până la rezolvarea problemei.
David a rămas, însă, lângă semiremorcă, în ciuda faptului că fusese parcată
într-o zonă supravegheată din cadrul unei stații PECO. Un membru Truck Tuning Art asigurase transferul trailerului.
Au existat mai multe piedici privind
procurarea cutiei de viteze potrivite,
pentru că, în primul rând, pe camion
era montată o altă cutie decât cea originală. Motiv pentru care s-a luat
legătura cu Volvo România, care, pe
baza datelor de identificare a camionului, a furnizat informațiile necesare.
Mulți au fost cei care au vrut să ofere
o cutie de viteze... Din păcate, niciuna
potrivită. În final, a fost găsit un model
compatibil la Oradea, a cărui achiziție
a fost susținută prin intermediul organizației Truck Tuning Art.
Problema a fost, în final, rezolvată,
iar, în momentul trimiterii la tipar a
revistei, cutia de viteze fusese schimbată, iar camionul funcționa perfect,
fuseseră obținute numere noi de tranzit, iar David și Kaxa se aflau, deja,
în drum către casă.
În toată această perioadă,
tot grupul de români implicat
în rezolvarea problemei a
încercat să facă mai plăcută
șederea celor 2 georgieni
în România.
Chiar s-au interesat care este
mâncarea tradițională în Georgia și
le-au gătit ceva similar.
Cu Gheorghi, au discutat pe
WhatsApp. S-a făcut, chiar, un grup,
unde s-a ținut legătura, iar georgianul
i-a rugat pe cei implicați să nu îl închidă. Oricând un român va avea nevoie, va găsi o mână de ajutor la
Gheorghi, în Georgia.
Se spune despre români că sunt
un neam ospitalier. Dar, în cazul acesta, este ceva mai mult. Atunci când
conduci un camion, neprevăzutul îți
devine partener de drum. Și Florin Tomuța a avut, la un moment dat, o problemă, pe o pantă abruptă, într-una
dintre cursele internaționale... și cineva
l-a ajutat. Cărăușii știu ce important
este un astfel de gest. Sunt lucruri nescrise care, însă, reprezintă o adevărată lege a celor care sunt mai mult
pe drum. Aceeași cutumă pe baza căreia s-a format și Voluntari în Europa.
Drumuri bune să aveți!
Meda IORDAN

Kaxa, împreună cu o parte dintre cei care i-au ajutat, în Romania.

meda.iordan@ziuacargo.ro
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ASFALT ÎNCINS

„Merge
și așa”
Continuăm seria „Asfalt încins”, alături de Gheorghe Vlase,
în acest episod concentrându-ne pe relația firmelor de transport
cu clienții.

E

ste, în general, o colaborare
dificilă și transportatorii care
operează pe piața națională
au o listă lungă de nemulțumiri, în legătură cu clienții.
„Lucrurile merg din ce în ce mai
prost, în relația cu clienții, mai ales că
aceștia se raportează la situația de
boom economic din perioade trecute,
iar, astăzi, trecem dintr-o criză în alta.
Mulți clienți au contracte încheiate, cu
bonusuri pe care nu vor să le piardă
și transportatorul ajunge, de multe ori,
să devină un depozit pe roți. Acest
lucru devine evident la descărcare,
când ai timpi de așteptare foarte mari”,
a spus Gheorghe Vlase.
Numărul mic de camioane în comparație cu cererea ar putea ajuta, cel
puțin teoretic, la îmbunătățirea stabilității pe piață.
„La încărcare, se constată o ușoară inflație de camioane. Lumea spune
că nu mai sunt mașini... Ba da, sunt
transportatori! Însă sunt tot mai puțini
cei care acceptă tarife de batjocură.
Nu mai sunt camioane din cauza tarifelor incorecte”, a explicat Gheorghe
Vlase.
O altă problemă este legată de
dezechilibrele fluxurilor de mărfuri, la
nivel național. De exemplu, dacă mergi
în Moldova, riști să nu mai ai cu ce să
te întorci. Aceeași situație este și în
Craiova.
Mai mult decât atât, tarifele fluctuează semnificativ, uneori de la o zi
la alta, în funcție de concurența de la
acel moment, pe o anumită rută.
Piața este afectată major
și de termenele de plată,
mai ales că un număr mare
de firme de transport suferă
de lipsa capitalului de lucru.
Iar solicitarea plății facturilor în avans față de termenul stabilit inițial atrage penalizări de câteva procente –
aceste diminuări ale sumelor încasate

Gheoghe Vlase:
„Am observat că oamenii și-au modificat structura din punct de vedere al
caracterului... parcă ne-am fi defectat. Dorința de înavuțire rapidă, fără muncă
și fără responsabilități, a atins cote alarmante. Probabil că este nevoie de
timp, pentru ca piața să ajungă la relații normale de muncă.”

deteriorează și mai mult afacerile de
transport pe termen mediu și lung.
„Este, practic, o camătă, un cost
pe care transportatorul nu l-a preconizat și nu este bugetat. Însă este
greu, pentru firmele de transport, să
iasă din această capcană, pentru că
apar tot timpul întârzieri la încasări și
atunci ești nevoit să apelezi la asemenea soluții”, a comentat Gheorghe
Vlase.
Sigur, clienții, la rândul lor, sunt
presați de numeroase probleme și
totul se propagă în piață.
„În afară de multinaționale, care
dispun de capital suficient, aproape
toate firmele din piață funcționează
pe modul de supraviețuire. În plus, în
continuare, serviciul de transport este
foarte facil, foarte ușor de accesat de

către clienți și, astfel, firmele de transport sunt puțin respectate. Transportatorii sunt permanent cu sabia deasupra capului și acest lucru nu ajută
la îmbunătățirea relațiilor”, a completat
Gheorghe Vlase.

Interesează
pe cineva?
Starea tehnică a camioanelor utilizate pentru transportul autohton este
precară, însă...
„Dacă reprezentanții RAR ar ieși
pe stradă pentru controale serioase,
jumătate din parcul de camioane folosit în transportul național ar fi oprit –
ar rămâne fără taloane. Se văd cu
ochiul liber starea de degradare și defectele tehnice pe care le au multe
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Cum arată
un client decent
„Problemele la încărcare/descărcare sunt inerente. Nimeni nu funcționează ca un ceas. Toată lumea stă
la mâna angajatului de rând, care trebuie să fie rugat să muncească. Este
normal, dacă luăm în considerare
condițiile slabe de muncă și salariile
în general mici”, a precizat Gheorghe
Vlase.
Ceea ce, însă, deranjează puternic
este în legătură cu lipsa de bun simț,
de respect, de responsabilitate și, de
aici, toată lumea suferă.
„Dacă ne-am respecta unii pe alții
și am crea un cadru funcțional, cu tarife decente, care să asigure un cash
flow cu ajutorul căruia să ne atingem,
în mod real, obiectivele firești, nu am
mai avea nicio problemă. Când mașinile nu mai respectă niciun fel de
standard, iar reviziile nu se mai fac...
șoferii distrug și, apoi, pleacă la altă
firmă fără nicio responsabilitate...

transportul nu are cum să meargă
înainte”, a arătat Gheorghe Vlase.
Clienții care țin cont și
apreciază calitatea serviciului
de transport pot fi numărați
pe degete.
„În general, inclusiv marile companii angajează oameni fără scrupule
și, de aceea, lucrurile merg spre rău.
Se aplică principiul înlocuirii – dacă
un transportator nu mai face față,
caută altul. Casele de expediție nu
sunt nici ele de ajutor. Adesea, și aici
întâlnim foști angajați din multinaționale care și-au păstrat niște relații...
mai dau șpagă... și, astfel, încheie
contracte. Corupția este la putere. Iar
transportatorii dau, la rândul lor,
șpagă, în ciuda tarifelor reduse”, a declarat Gheorghe Vlase.

Negocierea
este un lux
Este firesc să ai, astăzi, clauza de
motorină trecută în contractele de
transport, însă sunt și alte aspecte
esențiale, care sunt uitate – număr
minim de kilometri garantați, timp maxim de așteptare la încărcare/descărcare etc.
„Este foarte important modul în
care negociezi contractele cu clienții.
Este important să înțelegi deverul pe
care îl are și să vezi dacă te poți plia
pe acesta. Ce rămâne descoperit ar
trebui acoperit cu ajutorul caselor de
expediție și prin curse spot. Ar trebui
asigurat un cash-flow sănătos și un
profit operațional de minimum 7%”, a
arătat Gheorghe Vlase.
Însă, pentru transportatorii mici,
accesarea clienților se realizează în
special prin burse.
80% dintre transportatorii din
România nu ajung niciodată
la discuții directe cu clienții.
Practic, nu au loc negocieri și
transportatorii trebuie să accepte ceea

ce li se oferă. În această situație,
transportatorii par victime sigure.
„Există și case de expediție care
funcționează ca o «manta de vreme
rea» pentru transportatori. Aceste
case de expediție negociază pe volume mari de mărfuri și obțin condiții
mai bune (de exemplu, plata dus-întors) și apoi pot oferi tarife decente
per kilometru transportatorilor”, a spus
Gheorghe Vlase.
Pentru transportatorii mici, există
și posibilitatea apelării la serviciile unui
dispecer independent, care să asigure, pentru fiecare camion, realizarea
unui minim necesar lunar de kilometri.
„În general se merge pe o plată
fixă de aproximativ 100 de euro/lună,
pentru fiecare camion. Iar acești dispeceri independenți pot ajunge să
creeze inclusiv sinergii între camioanele pe care le gestionează, chiar
dacă acestea aparțin mai multor firme
de transport”, a declarat Gheorghe
Vlase.
Astfel, apare și posibilitatea unor
negocieri cu clienți finali, având în
spate o flotă consolidată de mai multe
zeci de camioane.
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dintre camioane. Avem, însă, două
probleme cancerigene în România,
care împiedică însănătoșirea pieței –
ITP-ul și atestatele profesionale”, a
declarat Gheorghe Vlase.
Mașini defecte și șoferi nepregătiți... iar persoana desemnată...
„O chichiță a statului ca să mai încaseze niște bani. Crede cineva că
persoana desemnată administrează
firma de transport?”, a arătat Gheorghe Vlase.
Sunt clienții de transport conștienți
de faptul că își transportă marfa cu
vehicule neconforme și, chiar, periculoase – pentru propria marfă, dar și
pentru ceilalți participanți la trafic?
„Discutăm despre niște oameni
care nu au nimic de-a face cu această
meserie. Și chiar și cei care au învățat
unele lucruri... te lovești de «un caracter zero». Și ajungem aproape întotdeauna la eterna vorbă – «merge și
așa»”, a comentat Gheorghe Vlase.
La transportul frigorific, regimul
este unul mai atent, însă nu cu mult.

Comunicare
și caracter
„O problemă este și faptul că mulți
clienți se apucă să facă bugetele fără
să se consulte cu transportatorii și estimează «din burtă» cât o să îi coste
transportul. Acest mod de lucru a făcut
ca, în ultimii ani, unii clienți să se confrunte cu lipsa camioanelor. S-au mai
ajustat modelele de lucru, însă sunt,
în continuare, foarte multe companii
care nu știu cât le costă transportul.
Un manager care are un buget aprobat va căuta să se încadreze sub acesta, pentru a fi apreciat de șefi. Anul
viitor, vor ajusta bugetul de transport
în scădere și tendința poate continua,
de la an la an. În aceste condiții, este
greu să mai reparăm ceva. Angajații
multinaționalelor au în cap doar bugete”, a precizat Gheorghe Vlase.
Sunt prea multe intenții
speculative, într-un domeniu
care are o marjă foarte mică
de profit.
La capitolul disfuncționalități ale
pieței, trebuie amintit și furtul, care a
devenit aproape banal. Șoferii care
fură primesc interdicție și nu mai pot
intra la respectivul client și... atât.
În aceste condiții, un comportament normal înseamnă, din start, un
avantaj important, în relația cu clienții.
Însă normalitatea a devenit un lux.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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ISCTR ȘI TRIBUNALUL GALAȚI AU DECIS

CONSULTANȚĂ

3,5 tone = TAXI
Atenție la neatenție (regulă de bază, în rest, scapă cine poate)!
Într-un articol, publicat în urmă cu mai mult de doi ani (iunie 2020),
întrebam „Cum ne apărăm de abuzul autorităților?”, făcând referire
la un abuz concret al ISCTR. Acum, spun că este dificil....

S

au chiar foarte dificil să analizăm o situație contradictorie,
în care autoritățile statului au
efectuat controale în trafic și au decis,
după cum au considerat, că este legal,
iar litigiul a fost supus analizei unei instanțe judecătorești care, deși bine pregătită din punct de vedere al procedurii civile, este pusă într-o situație
dificilă, când trebuie să analizeze un
abuz în domeniului transporturilor rutiere. Este contextul în care instanța judecătorească a interpretat greșit legislația
din domeniul transporturilor rutiere,
lucru pe care îl voi detalia mai jos.

Speța, pe scurt
În 27 mai 2020, un mijloc de transport cu masa maximă admisă 3,5 tone
a fost oprit, în traficul rutier, la km
76+500, localitatea Tulucești, județul
Galați. Deși conducătorul auto nu
avea obligația legală de a opri la solicitarea ISCTR, acesta a oprit și a prezentat toate actele solicitate de inspectorul ISCTR. După efectuarea
verificărilor, inspectorul ISCTR a întocmit un proces-verbal, în care se
menționează că: „La momentul controlului, în urma verificărilor efectuate,
s-au constatat următoarele: a) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3)
Este interzis transportul public contra
cost, de mărfuri sau de bunuri, cu un
autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deține
autorizație taxi valabilă, potrivit prevederilor legii, astfel: Auto având MTMA
de 3,5 tone a fost oprit în trafic, con-

form art. 37 pct. 1 lit. d) din Legea
38/2003, pentru verificarea legalității
transportului. În urma verificărilor, s-a
constatat că vehiculul efectuează
transport contra cost de marfă fiind
încărcat cu mărfuri de la clientul ...
SRL CUI ... cu sediul în București, pe
care le predă pe bază de procese
verbale unor persoane și societăți
comerciale cu adresa în Suceava,
Piatra Neamț și Holboca (Iași). Vehiculul nu era inscripționat ca vehicul
de taxi conform legii iar la control conducătorul auto nu a prezentat autorizație de taxi valabilă potrivit alin. 1, ori
altă autorizație valabilă. În urma interogării bazei de date ARR a reieșit că
utilizatorul din certificatul de înmatriculare este transportator conform art.
1.1 lit. v din Legea 38/2003 actualizată.”

Contestația
Împotriva procesului-verbal de
constatare și sancționare contravențională, transportatorul a formulat contestație, înregistrată la Judecătoria Galați.
Instanța a admis contestația societății,
a fost anulat procesul-verbal de contravenție și exonerat transportatorul
de la plata amenzii contravenționale,
în cuantum de 20.000 de lei. În motivarea soluției pronunțate, instanța a
constatat că „în exercitarea atribuțiilor
de serviciu, inspectorii nu aveau dreptul să oprească vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri a căror
masă totală maximă autorizată nu depășește 3,5 tone, cum este cazul pe-

George
Iacob-Anca

tentei, inclusiv să aplice sancțiunea
contravențională”, așa cum transportatorul a invocat, în apărările formulate
(contestație, răspuns la întâmpinare,
concluzii finale).

Apelul
ISCTR a formulat apel, motivele
apelului fiind identice cu motivele pentru care a solicitat respingerea contestației societății, în fața instanței de
fond. ISCTR nu a formulat niciun motiv
de apel care să fie diferit de susținerile
din fața instanței de fond.
Prin hotărârea pronunțată la data
de 6 iulie 2022 de Tribunalul Galați,
a fost admis apelul declarat de către
apelantul ISCTR împotriva sentinței
pronunțată de Judecătoria Galați. A
fost anulată hotărârea Judecătoriei
Galați și, în rejudecare, a respins ca
nefondată plângerea formulată de
transportator împotriva procesului verbal de constatare a contravențiilor.
Până la momentul redactării prezentului articol, Tribunalul Galați nu a motivat hotărârea pronunțată.

Normele legale
valabile în momentul
controlului
Indiferent de motivarea hotărârii Tribunalului Galați, este important de reținut faptul că legislația aplicabilă speței de față menționa expres, la momentul
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transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu
excepția vehiculelor rutiere destinate
transportului de mărfuri a căror masă
totală maximă autorizată, inclusiv
remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor
destinate transportului de persoane,
care prin construcție și echipare au
cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv
locul conducătorului auto.”
De asemenea, și HG 1088/ 02.11.
2011 privind organizarea și funcționarea ISCTR menționa expres că, în momentul efectuării controlului, inspectorii
ISCTR NU au dreptul de a verifica mijloacele de transport marfă cu masa
maximă admisă sub 3,5 tone:
„Art. 5 (2) În exercitarea atribuțiilor
de serviciu, inspectorii au dreptul să
oprească: a) orice vehicul rutier utilizat
la efectuarea transporturilor rutiere,
cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv
remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor
destinate transportului de persoane
care, prin construcție și echipare, au
cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv
locul conducătorului auto.”
Considerăm că instanța de fond –
Judecătoria Galați – a constatat corect

și legal că, în exercitarea atribuțiilor de
serviciu, inspectorii ISCTR nu aveau
competența de a opri în trafic și nici de
a constata și aplica o sancțiune contravențională, pentru mijloacele de transport cu masa maximă admisă 3,5 tone.

Mențiune finală
Obligativitatea licențierii mijloacelor
de transport cu masa maximă admisă
între 2,5 și 3,5 tone – în vigoare din
21 mai 2022 – nu are nicio legătură
cu speța prezentată mai sus, speță în
care a fost analizată competența
ISCTR de a opri în trafic și a sancționa
3,5 tone, pe motiv că nu dețin „licență
de taxi”. Recomand ca, în situații
similare, conducătorul auto să sune
managerul de transport al societății și
să se conformeze sfaturilor acestuia.
Un manager de transport putea comunica șoferului competențele agentului
ISCTR.
În speța analizată, agentul ISCTR
a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale pentru lipsă autorizație taxi.
Ce urmează? Să oprească și să verifice alcoolemia?
avocat George IACOB-ANCA
IACOB-ANCA & ASOCIAȚII
george@iacob-anca.ro
PUBLICITATE

CONSULTANȚĂ

opririi în trafic a mijlocului de transport
și la momentul întocmirii procesuluiverbal de constatare a contravențiilor,
faptul că ISCTR NU avea legal dreptul
de a opri în trafic și de a controla (și, în
consecință, nici dreptul de a constata
contravenții și de a aplica amenzi
contravenționale) mijloacele de transport
cu MTMA 3,5 t, cum a fost mijlocul de
transport din prezentul articol.
În acest sens, menționez Ordinul
Ministrului Transporturilor 995/2011,
care preciza, la art. 7 alin. (2) lit. a) și
art. 13 lit. a):
• art. 7 alin. (2) lit. a) din OMTI
995/2011: „În exercitarea atribuțiilor
de serviciu, inspectorii au dreptul să
controleze: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere,
inclusiv vehiculele înmatriculate în alte
state, cu excepția vehiculelor rutiere
destinate transportului de mărfuri a
căror masă totală maximă autorizată,
inclusiv remorca sau semiremorca, nu
depășește 3,5 tone suspus și a autovehiculelor destinate transportului de
persoane, care prin construcție și echipare au cel mult 9 locuri pe scaune,
inclusiv locul conducătorului auto;”
• art. 13 lit. a) din OMTI 995/2011:
„În exercitarea atribuțiilor de serviciu,
inspectorii au dreptul să oprească: a)
orice vehicul rutier utilizat la efectuarea
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HAGERO

Inovație, eficiență
și protecția mediului,
o abordare pentru viitor
Implementarea unei soluții care măsoară cu precizie emisiile
de carbon și le poate calcula inclusiv pentru fiecare marfă
transportată asigură tranziția Hagero de la calcule teoretice,
la date certe. Totodată, această nouă abordare va aduce
companiei de transport maramureșene o reducere consistentă
a consumului de motorină, dar și o întărire a parteneriatelor
cu clienții sensibili la protecția mediului.

A

bordările „verzi” abundă, astăzi, pe piața de transport și
logistică, stârnind reacții diverse, dar și confuzie. Care ar trebui să
fie primul pas? Evident, măsurarea
reală și permanentă a emisiilor!
„Este un proiect nou, inovativ și strategic, pentru noi și pentru România.
Conform partenerilor de la fleetenergies, este primul proiect de acest gen
dezvoltat cu o companie din țara noastră. Am demarat acest proiect în primul
rând din dorința de a inova continuu,
de a fi deschizători de drumuri, de a
îmbunătăți calitatea serviciilor în segmentul de logistică și transport și a pro-

teja mediul. Discutăm despre logistică
„verde” de câțiva ani cu clienții noștri și
raportăm către ei diferite măsuri pe care
le-am implementat, în acest sens, de-a
lungul timpului, iar acum ne bucurăm
că am trecut la un alt nivel. Fleetenergies este o companie din Franța specializată pe partea de monitorizare a
emisiilor de carbon și, practic, am început acest proiect pilot în trei – Eaton
(unul dintre clienții noștri strategici),
Hagero și fleetenergies”, a precizat Alin
Stegeran, director general Hagero.
La nivel mondial, fleetenergies monitorizează, deja, la acest moment, o
flotă de peste 20 de mii de camioane.

Parte din proiectul implementat de
Hagero presupune faptul că Eaton va
cunoaște, pe baza unor rapoarte precise, cantitatea de emisii rezultate din
operațiunile de transport și logistică.
Însă acest proiect are și o latură
economică și va ajuta Hagero să reducă semnificativ costurile cu motorina.
„Ținta noastră este să reducem,
în primul an, consumul de carburant
și, implicit, emisiile de carbon, cu peste
10%. În următorii ani, acest procent
este posibil să se reducă, însă ne vom
baza pe un instrument care ne va permite o monitorizare continuă și precisă
a emisiilor”, a declarat Alin Stegeran.

„Viziunea noastră este să creăm un standard la
care să ajungă toți șoferii, din punct de vedere al
conducerii eficiente. Altfel, riști să ai o evoluție
haotică. Cu noua soluție, avem, în fiecare lună,
un clasament foarte clar, cu cei mai buni și cei
mai slabi conducători auto și putem să asigurăm
transferul de cunoștințe și bune practici de la cei
buni, către cei mai slabi.” – Alin Stegeran
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Amintim și faptul că Hagero a obținut, cu cinci ani în urmă, certificarea
TÜV ISO 14001 – Sistemul de Management de Mediu, care se adaugă
certificărilor ISO 9001 și ISO 45001.

Focus
pe reducerea risipei
Cu o experiență de peste opt ani
pe segmentul transporturilor, soluția
fleetenergies atrage prin acuratețea
datelor, prin rapoartele ce deschid noi
posibilități de a optimiza operațiunile

Alin Stegeran, director general Hagero:
„Ceea ce facem astăzi se va vedea în viitor, iar o companie cu reputație
serioasă pe partea de protejare a mediului va avea de câștigat. Suntem în faza
pilot a proiectului și urmează instalarea soluției pe toate camioanele.
Investiția este de aproximativ 1.000-1.300 de euro/camion, la care se adaugă
un abonament lunar.”

și prin „atacarea” unor puncte nevralgice, care, până acum, erau greu abordabile, din cauza lipsei de informații.
„Am apelat la soluția prin care sunt
instalați senzori în rezervor, iar aceștia
înregistrează orice variație cu o acuratețe de sub 1%. Dacă dintr-un rezervor scoți 5 l de motorină, sau îi adaugi
în el, o sondă standard ar putea să
nici nu înregistreze variația, însă senzorii montați de fleetenergies detectează chiar și un litru”, a arătat directorul general Hagero.
Soluția fleetenergies presupune și
comunicarea activă cu șoferii. Softul

are acces la parametrii camionului și
ai tahografului și recunoaște, de exemplu, situațiile în care șoferul lasă motorul pornit, în parcare. În prima fază
(primele șase minute), trimite automat
un mesaj conducătorului auto. Dacă
nu reacționează, mai este transmis
un mesaj și, ulterior, este trimisă o
alarmă către dispecer.
Aceste situații sunt înregistrate în
rapoarte ce sunt discutate periodic cu
șoferii, pentru optimizarea activității.
„Datele au o acuratețe deosebită
– pe lângă perioada de staționare cu
motorul pornit (numărul de minute),
cunoaștem și când s-a întâmplat acest
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Procentul țintit pentru reducere,
de peste 10%, este cu atât mai semnificativ, cu cât Hagero are deja implementate o serie de soluții de top pentru
optimizarea costurilor.
„Avem implementat pe toate camioanele sistemul Transics, unde există și un instrument de ECO driving.
Astfel, consumurile și stilul de condus
al șoferilor sunt bine monitorizate. De
asemenea, alături de Michelin, am
decis să utilizăm în exclusivitate anvelope eco-friendly. Astfel, și de aici apar
scăderi ale emisiilor de carbon, prin
reducerea consumului camioanelor”,
a precizat directorul general Hagero.
La acestea se adaugă o flotă nouă
de camioane, propriul service autorizat
MAN Trucks, dotat la cele mai noi
standarde... și nici semiremorcile nu
au fost neglijate.
„Utilizăm semiremorci Krone Profi
Liner și analizăm montarea unor flapsuri/aripi pentru îmbunătățirea aerodinamicii și, implicit, scăderea consumului”, a completat Alin Stegeran.
Totodată, compania organizează
periodic cursuri de training pentru șoferi, pentru a menține standardele de
pregătire la cel mai înalt nivel.
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„Avem un cod de etică pentru afacerea noastră și
căutăm permanent să ne ridicăm standardele. În plus,
ne dorim ca angajații companiei să îmbrățișeze țintele
Hagero, iar atunci când fiecare coleg înțelege că tot
ceea ce facem are legătură cu dorința de a fi mai buni,
mai eficienți, mai profitabili, pentru a putea să ne
desfășurăm activitatea cât mai bine, cresc șansele
să fim cu toții mai fericiți.” – Alin Stegeran

lucru, în ce parcare și despre ce șofer/șoferi este vorba”, a explicat Alin
Stegeran.
Motorul lăsat pornit în parcare
are un impact major asupra
consumului și, implicit,
asupra emisiilor de carbon.
„Conform statisticilor, consumul
generat de motoare lăsate pornite în
staționare ajunge la aproximativ 7%,
în transportul internațional, iar, în
transportul local/regional, poate ajunge la 20%”, a declarat Alin Stegeran.
Datele din soluția fleetenergies
sunt arhivate și pot fi monitorizate cu
ușurință evoluțiile de-a lungul timpului
și realizate topuri.
O premieră o reprezintă
raportul de eficiență
a alimentărilor.
„Putem vedea cantitatea de motorină din rezervor atunci când camionul merge la realimentare și evităm,
astfel, opririle nejustificate. Observăm,
aici, optimizări semnificative”, a spus
Alin Stegeran.
Raportul oferit de fleetenergies
oferă inclusiv informații legate de cantitatea de motorină transportată și consumul suplimentar generat astfel.
„Avem mult de lucru la acest capitol,
fiind mulți șoferi care preferă să aibă
permanent rezervorul plin. Diferențele
de preț al motorinei între diferite țări
și contractele pe care le avem cu anumite stații sunt, de asemenea, luate

în calcul, în strategia de alimentare”,
a explicat directorul general Hagero.
Șoferii primesc inclusiv un minim
anual privind alimentările, iar, în viitor,
soluția fleetenergies va recomanda,
în funcție de rută, stațiile unde ar fi
indicat să se realizeze alimentările (în
prealabil, vor fi introduse în soluție
stațiile de alimentare/furnizorii de carduri cu care Hagero colaborează).
Iar în privința furturilor...
„Un exemplu grăitor a fost atunci
când am fost sesizați asupra unei
alimentări de 20 de litri de motorină,
care nu s-au regăsit în rezervorul camionului. Am investigat și, într-adevăr,
un șofer a alimentat (cu cardul camionului) un autoturism pe care îl deținem
la una dintre bazele noastre din Germania. Analizând rapoartele furnizorului de carduri, soluția fleetenergies a
sesizat respectiva cantitate de motorină, care nu s-a regăsit în rezervorul
camionului. Practic, soluția fleetenergies preia toate datele venite de la
furnizorii de carburant cu care lucrăm
și le compară cu datele provenite de
la senzorii montați pe camion. Orice
neconcordanță devine o alarmă în sistem”, a arătat Alin Stegeran.
Însă principiile Hagero nu merg în
direcția urmăririi propriilor angajați, iar
investițiile sunt realizate pentru crearea unui cadru care să asigure o mai
bună funcționare a activității pentru
toată lumea.
De exemplu, montarea senzorilor
în rezervor a venit la pachet și cu o
soluție de protejare a șoferilor în
parcări.

„În trecut, am avut câteva cazuri
în care s-a furat motorină din rezervorul camioanelor noastre. Sistemul
de la fleetenergies are o alarmă acustică, activă pe timp de noapte, care se
pornește, atât afară, cât și în cabina
camionului, în cazul în care are loc o
încercare de furt. Este o formă de protecție, care îi ajută pe șoferi să doarmă
mai liniștiți”, a explicat Alin Stegeran.
Și lucrurile nu se opresc aici. Hagero a demarat discuțiile cu fleetenergies pentru un nou proiect, care să
măsoare emisiile de CO2 individual
per marfă transportată, atunci când
discutăm de segmentul de grupaje.
„Vom ajunge să putem raporta
emisiile legate de transportul fiecărui
palet în parte, iar clienții vor vedea emisiile de carbon actuale, evoluția acestora și ținta va fi să intrăm pe un
trend descrescător al emisiilor”, a completat directorul general Hagero.
Noua abordare creează premisele
inclusiv pentru îmbunătățirea modului
în care angajații companiei își percep
propria activitate. Eficiența nu mai reprezintă o chestiune strict financiară,
care poate genera profit companiei și,
eventual, prime pentru propria persoană, ci devine o misiune mult mai
generoasă, aceea de a proteja mediul
în care trăim cu toții. Și nu este nevoie
să fii o mega companie, pentru a porni
la acest drum. Hagero rămâne o firmă
de familie, având 110 șoferi și o flotă
alcătuită din 75 de camioane.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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EDIȚIA 2022

IAA
TRANSPORTATION
Nume nou, slogan nou, concept nou – peste 1.400 de expozanți
din 42 de țări, sub sloganul „Oameni și bunuri în mișcare”
– cele mai recente inovații, chiar la fața locului.
xpoziția de anul acesta se desfă„IAA Transportation se desfășoară
IAA
șoară la Hanovra, în perioada
într-un mediu economic extrem de
TRANSPORTATION
20-25 septembrie. Cea mai maprovocator”, a subliniat Hildegard
2022, pe scurt

E

re platformă de transport și logistică din
lume repornește cu un nou concept inovator, după pauza cauzată de pandemie.
Cunoscut anterior sub numele de IAA
Commercial Vehicles, care se concentra
pe vehiculele comerciale ușoare și grele,
noul concept acoperă întregul spectru
de transport și logistică.
Jürgen Mindel, CEO-ul VDA, este
extrem de mulțumit de nivelul de interes
manifestat față de IAA Transportation:
„Noul concept a primit un răspuns extrem de pozitiv. Toate halele sunt complet ocupate. Am înregistrat un număr
mai mare de expozanți și parteneri decât
în anii precedenți. Peste 1.400 de expozanți din 42 de țări își vor prezenta inovațiile și conceptele. Printre aceștia se
numără producători internaționali și naționali, precum și furnizori de infrastructură, producători de autobuze, companii
de tehnologie, start-up-uri și, pentru prima dată, producătorii de biciclete cargo.
Și expozanții de remorci, semiremorci
de camioane și constructorii de suprastructuri, precum și furnizorii sunt, prin
urmare, în mod tradițional, puternic reprezentați, din nou, formând de departe cele mai mari grupuri de expozanți.
În acest an, avem peste 260 de expozanți de remorci și caroserii speciale și
aproape 600 de furnizori.”

Müller, președintele VDA. Prognoza
pentru piețele internaționale de vehicule utilitare a fost ajustată în consecință: „Având în vedere situația economică tensionată actuală și nivelul
ridicat de incertitudine, ne așteptăm
doar la o creștere ușoară, de 5%, pe
piața europeană de vehicule utilitare
grele, în acest an. A trebuit să ne reducem prognoza de la +5% la +2%, pentru piața comercială din SUA. De asemenea, am redus, recent, prognoza
pentru 2022, pentru vehiculele grele
din China, piața vehiculelor comerciale vamale, de la -20% la -35%”.
„Companiile care nu sunt descurajate de acest lucru continuă să
investească și să inoveze cu angajament și determinare, pentru a realiza
sisteme de transport digitale și neutre
din punct de vedere climatic. Întreaga
industrie va arăta cât de mult succes
are, deja, la IAA – și că stabilește standarde globale cu soluțiile sale. Noul
concept permite IAA să se concentreze pe inovațiile și tendințele implementate de-a lungul drumului către
logistica neutră din punct de vedere
climatic – și, de asemenea, permite vizitatorilor să înțeleagă, să exploreze
și să vadă de aproape aceste evoluții”,
a spus președintele VDA.

• Pot fi testate un total de 22 de vehicule comerciale grele și 39 de vehicule
ușoare, la IAA Test Drives. Testarea
este efectuată într-o manieră neutră din
punct de vedere climatic: aproape 50
dintre vehicule sunt alimentate alternativ:
aproximativ 90% dintre ele sunt pur
electrice și 10% sunt alimentate de o pilă
de combustibil. Vehiculele rămase
folosesc motorină regenerabilă. O pistă
de testare este disponibilă în perimetrul
expoziției pentru drive-test.
• Demonstrații live ale celei mai
recente infrastructuri de reîncărcare
au loc la Plug & Play Campus. Aici,
expozanții test drive își vor reîncărca
vehiculele. Doar energie electrică
verde 100% va fi folosită. O stație de
alimentare cu hidrogen, unde vehiculele de testare se pot umple cu hidrogen verde, completează oferta.
• Soluțiile inovatoare pentru transportul pe ultimul kilometru sunt mai
solicitate decât oricând. Expozanții își
prezintă inovațiile și tendințele către
o logistică eficientă și neutră din punct
de vedere climatic, în IAA Last Mile
Area, zonă special pregătită. De la
biciclete e-cargo sau roboți de livrare, până la furgonete electrice și concepte din platformele Internet-ofThings sau SaaS.
• Bicicletele cargo sunt vehiculele
de transport ideale pentru a le folosi
pentru livrările de pe ultimul kilometru.
Despre asta este vorba în zona IAA
Cargo Bike Parcours. Vizitatorii pot
testa cele mai noi modele de astfel
de biciclete, în condiții reale, în zona
exterioară din nordul halei 26 – cu
simulări de borduri, pante, rampe și
teren denivelat.
• Participanții pot avea produse,
soluții inovatoare și servicii prezentate de până la opt expozanți în cadrul
Tururilor Ghidate. Ei pot alege dintre
teme speciale, de autobuze, camioane, infrastructură și urbane.
• 68 de companii tinere, noi, inovatoare și creative din 14 țări își prezintă
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„IAA TRANSPORTATION aduce în centrul atenției publice o ramură a
industriei fără de care viața de zi cu zi nu ar funcționa: vehiculele comerciale
– fie ele mici sau mari – sunt piloni esențiali pentru o economie funcțională
atât pentru transport, cât și pentru logistică. Soluțiile inovatoare și durabile
ale industriei aduc, deja, o contribuție enormă la protecția climei. Acestea
includ autobuzele, care vor fi în centrul atenției la IAA, în acest an. Abia
așteptăm să prezentăm multe dintre inovațiile fascinante ale industriei și
produsele noi, impresionante, la acest IAA.”

soluțiile de transport și logistică pentru
transportul fără emisii și eficient de
mâine, în IAA Start-ups Area.
• Conferința IAA și zilele tematice:
Conferința de la IAA TRANSPORTATION din acest an oferă un impuls pentru
aspectele durabile, sociale, tehnice, economice și politice privind transportul glo-

bal. Liderii de opinie internaționali din
toate sectoarele relevante discută despre
provocările actuale și își prezintă soluțiile
și viziunile pentru transportul global și
regional în viitor. O altă parte importantă a noului concept o reprezintă cele
patru zile tematice care au loc ca parte
a Conferinței IAA. Speakeri naționali și

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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Hildegard Müller, președintele VDA:

internaționali discută, analizează și
prezintă subiecte și tendințe actuale din
sectoarele logisticii, comerțului, infrastructurii și transportului municipal, în formate
precum keynotes, discuții sau conversații
care vor avea loc doar cu un cerc
restrâns de participanți. Pentru prima
dată, IAA TRANSPORTATION cooperează cu asociați și parteneri de top din
industrie, care își prezintă zilele tematice relevante ca parte a acestui parteneriat.
• Ceremoniile de premiere au loc
în ziua presei, care este luni, 19 septembrie. „Stars of the Year”, „Truck of
the Year”, „Bus of the Year” și „Van of
the Year” vor fi toate onorate. Va fi de
asemenea acordat „Truck Innovation
Award” (Premiul pentru Inovație în
domeniul Camioanelor). Premiile sunt
prezentate de un juriu european format din experți, toți independenți de
IAA. Totodată, cei trec pragul expoziției
au parte de o nouă premieră joi, 22
septembrie: premiul „Cargo bike of
the Year” (Bicicleta cargo a Anului) va
fi acordat pentru prima dată. Ceremonia de premiere are loc ca parte a proiectului IAA de cooperare cu „Asociația
Cycle Logistics”.
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RENAULT TRUCKS

Fabrică de
dezasamblare,
la Venissieux
Pentru a reduce gradul de utilizare a resurselor naturale
și impactul camioanelor sale asupra mediului, Renault Trucks
face pași importanți în tranziția operațiunilor sale către o
abordare circulară a economiei.

F

abrica Renault Trucks pentru
Componente Uzate este pasul
logic, după operațiunile de
schimbare a aplicației de transport și
refabricare a camioanelor, realizate în
Fabrica de Camioane Rulate de la
Bourg-en-Bresse și în fabrica de la
Limoges. În cadrul unității industriale
de la Venissieux, camioanele acestei
mărci vor fi demontate, iar componentele lor refolosite.
Pe parcursul ultimilor cinci ani, Renault Trucks a investit în economia
circulară, aplicând o abordare pe trei
planuri, care constă în regenerarea,
reutilizarea și reciclarea camioanelor
rulate.
Renault Trucks realizează numeroase inițiative pentru a extinde durata
de viață a vehiculelor pe care le comercializează. De exemplu, camioanele
rulate sunt recondiționate în conformitate cu procese industriale extrem
de stricte, la Fabrica de Camioane
Rulate, vehiculele sunt updatate cu

Fabrica Renault Trucks pentru Coomponente Uzate va dezasambla
camioanele aflate la sfârșitul duratei de utilizare.

cele mai recente tehnologii, în cadrul
centrului de recondiționare de la Lyon,
și există, de asemenea, de vânzare
ediții speciale de camioane.
Mergând înainte cu planul său,
constructorul a anunțat crearea Fabricii sale de Componente Uzate, un
sit industrial dedicat integral reciclării
camioanelor și reutilizării pieselor și
materiilor prime recuperate în urma
dezasamblării. Inițiativa a fost susținută de un studiu preliminar de fezabilitate, realizat, în 2010, de către Renault Trucks, în tandem cu Indra
Automobile Recycling și ADEME,
Agenția franceză pentru Mediu și Managementul Energiei.

Camioane aflate
la sfârșitul
duratei de utilizare
Fabrica de Camioane Rulate a Renault Trucks se află la Burg-en-Bresse
și realizează recondiționări de camioane.

Renault Trucks, care și-a anunțat
planurile de reciclare a camioanelor
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aflate la sfârșitul duratei de viață,
deschide o fabrică special dedicată în
inima facilităților sale de producție de
la Lyon – Venissieux. Această fabrică,
având o suprafață de 3.000 mp, construită în imediata apropiere a centrului
logistic, se va ocupa de camioane
rulate cu kilometraje foarte mari, precum și de componente care au încă
un potențial substanțial de reutilizare.
Vehiculele Renault Trucks și componentele lor sunt proiectate să reziste
peste 1,5 milioane de kilometri.
Camioanele Renault Trucks aflate
la sfârșitul duratei de utilizare vor intra
în Fabrica de Componente Uzate pentru a fi dezasamblate. Operatorii vor
demonta componentele identificate
anterior ca potrivite pentru reutilizare
(motor, cutie de viteze, cabină, rezervor de combustibil, bare de protecție,
deflectoare etc).
Odată ce componentele destinate
reutilizării au fost demontate, celelalte
componente vor fi reciclate. Ramele
șasiului, de exemplu, vor fi tăiate și trimise la turnătoria din apropiere. Metalul extras din componente va fi folosit
pentru fabricarea unui nou vehicul.
Apoi, componentele destinate reutilizării vor fi inspectate, curățate și etichetate pentru listare și urmărite.
Aceste piese de schimb uzate vor fi,
apoi, trimise la centrul de piese
Renault Trucks, la fel ca și componentele noi.

Used Parts
by Renault Trucks

La Fabrica pentru Componente Uzate, operatorii vor demonta
componentele identificate anterior ca potrivite pentru reutilizare.

Camioanele recondiționate și edițiile speciale Renault Trucks realizate în
Fabrica de Camioane Rulate sunt gata să trăiască o nouă viață.

Piesele de schimb uzate sunt comercializate sub eticheta „Used Parts
by Renault Trucks” și vor fi disponibile
prin intermediul dealerilor, în cadrul
portalului online de piese de schimb
al constructorului. Aceste piese de
schimb vor fi acoperite de garanție de
producător, iar prețul lor va fi semnificativ mai redus comparativ cu cel al
componentelor noi.
În privința pieselor de schimb uzate pentru gamele sale mai vechi de
vehicule, Renault Trucks continuă să
lucreze cu Indra Automobile Recycling
și va oferi rețelei de dealeri o gamă
de componente obținută prin operațiunile de demontare realizate de către
specialistul în reciclare.
Cu această nouă ofertă, Renault
Trucks își continuă drumul către neutralitatea din punctul de vedere al
emisiilor de carbon. Constructorul abordează, de asemenea, problema
deficitului de componente și materii
prime care afectează întreaga industrie.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VOLVO TRUCKS

Cum a apărut
camera video montată
pe oglinda din dreapta
Virarea la dreapta în oraș este una dintre cele mai dificil
de gestionat situații din trafic, pentru șoferul unui autocamion.
Cercetările Volvo Trucks privind accidentele arată că poate avea
loc un accident chiar și atunci când șoferul s-a asigurat
că nu trece niciun biciclist sau pieton. Anna Wrige Berling,
director pentru siguranța traficului și a produselor la Volvo Trucks,
ne spune cum au condus aceste observații la crearea camerei
video montate pe oglinda din dreapta.

A

ccidentele din timpul virării la
dreapta reprezintă aproximativ 20% din numărul total de
accidente între autocamioane și participanții la trafic vulnerabili (VRU), reprezentând o problemă importantă. Faptul că autocamioanele și bicicliștii sau
pietonii împart aceeași bandă și pornesc în același timp la semnalul verde al semaforului complică situația. Vizibilitatea limitată din cabină și oglinzile
reglate incorect pot fi, de asemenea,
factori implicați în acest tip de accident.

Importanța cercetării
accidentelor
„Cercetările noastre au confirmat
ceea ce noi și alte companii din domeniu știam deja: trebuie luate măsuri
pentru evitarea unor astfel de accidente. Dar modul de lucru al Volvo Trucks
este unic, deoarece echipa noastră de
cercetare a accidentelor s-a implicat
chiar de la început. Datele obținute în
cadrul cercetărilor noastre privind
accidentele au stat la baza realizării

camerei video montate pe oglinda din
dreapta”, spune Anna Wrige Bergling.
„Munca noastră începe cu problema. Pentru a înțelege o problemă privind siguranța, investigăm și cercetăm
accidentele de circulație în detaliu.
Suntem mândri de munca depusă
pentru realizarea acestei funcții, care
sperăm că va salva vieți și va spori
siguranța în trafic. Pentru că, de fapt,
siguranța reală provine din informații
reale”, subliniază directorul Volvo
Trucks pentru siguranța traficului.
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Accidentarea
unui biciclist
în intersecție

Studii de cercetare
utilizate
în dezvoltarea
produselor
Echipa Volvo Trucks de cercetare
a accidentelor clasifică, apoi, situațiile
în tipuri de accidente, creând o imagine de ansamblu asupra circumstanțelor, principalelor cauze și consecințelor accidentelor.
„Clasificarea noastră se concentrează asupra consecințelor accidentelor pentru autocamioane. Acest lucru
este esențial pentru a înțelege bine
statisticile privind accidentele în care

sunt implicate autocamioane. Cercetările noastre sunt utilizate atât intern,
pentru prioritizarea și îndrumarea clară
a realizării produselor Volvo Trucks, cât
și extern, prin transmiterea cunoștințelor noastre privind modul în care poate
fi îmbunătățită siguranța în trafic.”
Atunci când Volvo Trucks cercetează o anumită situație din trafic, investighează mai multe detalii. De
exemplu, viteza pietonilor, a bicicliștilor
și a autocamioanelor și unghiul la care
are loc, de obicei, accidentul.
„Acești factori ne-au ajutat să
stabilim zona pe care trebuie să o acopere camera video montată pe oglinda

din dreapta. O zonă prea mică s-ar
putea să nu cuprindă un biciclist care
se deplasează cu viteză mare”, spune
Anna Wrige Bergling.

Cu un pas
în fața legislației
Anna Wrige Bergling este convinsă că această cameră video poate
ajuta șoferii să evite un număr semnificativ de accidente. Chiar dacă șoferii
trebuie să fie atenți, o intersecție aglomerată le poate pune mari probleme,
concentrarea și atenția lor fiind, prin
urmare, afectate. „Imaginea camerei
acoperă unghiurile mai multor oglinzi
– printre altele. Aceasta înseamnă că
șoferul are mai puțin de observat”,
spune ea.
O nouă propunere de reglementare solicită ca, până în 2024, autocamioanele să fie echipate obligatoriu
cu sisteme de avertizare cu senzori,
pentru detectarea pietonilor și bicicliștilor. Totuși, camera video montată pe
oglinda din dreapta, prezentă pe autocamioanele Volvo Trucks încă din
2021, nu a fost creată dintr-o cerință
legală.
„Cercetările noastre arată că
legislația privind senzorii este insuficientă, fiind necesare și alte echipamente, care să ofere o vizibilitate bună
asupra zonelor critice”, declară reprezentanta Volvo Trucks. „Suntem mândri de munca depusă pentru realizarea
acestei funcții, care sperăm că va
salva vieți și va spori siguranța în trafic. Pentru că, de fapt, siguranța reală provine din informații reale”.
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Cel mai frecvent accident între
autocamioane și bicicliști în mediul
urban are loc, de obicei, atunci când
un autocamion virează la dreapta,
iar pietonul sau biciclistul se
deplasează înainte. De obicei,
autocamionul are viteză mică, de
circa 20-30 km/h, dar consecințele
sunt, adesea, grave pentru pieton
sau biciclist. Cauze frecvente:
• vizibilitatea limitată din cabină
(în dreapta)
• lipsa de înțelegere a intențiilor
dintre pieton/ciclist și șoferul
autocamionului
• stresul, neatenția sau distragerea
atenției (poate fi atât la șofer,
cât și la pieton/biciclist)
• biciclistul apreciază greșit viteza
sau direcția de mers
a autocamionului.

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CTE TRAILERS
LANSEAZĂ SELECTRAILERS

Vehicule
comerciale noi
și rulate, online
Potrivit Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare
a Autovehiculelor (DRPCIV), înmatriculările de vehicule comerciale
noi au înregistrat, în decembrie 2021, un volum de 2.253 de unități,
cu 4,2% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent.
Cum tendința este ca o parte importantă a clienților
să se orienteze către achiziția de autovehicule comerciale rulate,
CTE Trailers vine în ajutorul industriei de logistică și transport,
prin intermediul platformei de vânzare/cumpărare online
www.selectrailers.com

C

onstruită de la zero de către firma CTE Trailers,
platforma www.selectrailers.com reunește într-un
singur loc toate brandurile comercializate sub sigla
acestei companii, care, acum, sunt disponibile la un click
distanță. SELECTrailers este prima platformă online destinată vânzării și cumpărării exclusiv online de autovehicule
comerciale noi și rulate, ofertate de către CTE Trailers și
partenerii săi.
„Prin intermediul platformei, produsele noi și rulate
aflate în cele trei parcuri CTE, localizate în Arad, Ciorogârla
și Plovdiv, sau la diverși parteneri, vor putea fi selectate
online”, spune Anca Gustil, Business Manager al departamentului Used Vehicles din cadrul CTE Trailers. „Prin acest
proiect, ne dorim să minimizăm timpii de așteptare pentru
clienții interesați de achiziția produselor noastre. Accesând
platforma, clientul va avea acces imediat la stocul disponibil,
nou sau rulat, existent atât în România, cât și în Bulgaria,
sau în alte țări. Aici va regăsi absolut toate detaliile de care
are nevoie și va beneficia de suport online din partea echipei noastre.”
Obiectivul platformei este să faciliteze tranzacționarea
de vehicule rulate diverse, de la semiremorci și remorci,

până la capete tractor. Acestea sunt achiziționate de un
grup de vânzători de încredere din întreaga lume și livrate
către unul dintre parcurile companiei CTE Trailers. Apoi,
experții din cadrul service-ului CTE evaluează atent vehiculele, după care informațiile despre acestea sunt încărcate
în sistemul electronic și preluate automat de către platforma
SELECTrailers.
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Anca Gustil, Business Manager
Used Vehicles CTE Trailers:
„Așteptările noastre sunt ca, în viitorul apropiat, această
platformă să devină prima din România care vinde și
cumpără exclusiv online semiremorci, capete tractor și alte
autovehicule comerciale. Țelul este ca platforma să se
transforme într-un hub, unde clienții să-și poată promova,
vinde și achiziționa singuri autovehiculele. Îmi doresc să
minimizăm timpii de așteptare, atunci când un client este
interesat să vândă sau să cumpere un produs, să creștem
și să consolidăm încrederea clienților noștri,
să transformăm această platformă într-un marketplace și, în
cel mai scurt timp, să înființăm un departament de logistică,
departament care să poată livra produsele la ușa clientului.”

Astfel, se garantează oricărui client care
achiziționează un vehicul prin intermediul
www.selectrailers.com un nivel de uzură de maxim
50% a sistemului de frânare și a anvelopelor.
Livrarea vehiculelor de la CTE Trailers către
clientul final are loc într-un interval foarte scurt,
de maximum două săptămâni.
„Beneficiile concrete ale cumpărătorilor, în această perioadă, sunt că își pot cumpăra imediat, cu ajutorul platformei online, sau direct din sediile noastre, vehicule second-hand verificate, bine întreținute, gata oricând să fie
puse la treabă”, subliniază Anca Gustil.

Ce are de făcut clientul?
Odată ajuns pe platforma SELECTrailers, clientul are
posibilitatea de a analiza stocul, după care poate selecta
produsul de care este interesat, apoi apasă butonul „Solicită
ofertă” din meniul principal și cererea lui ajunge imediat în
toată rețeaua de vânzări a CTE Trailers, iar unul din reprezentanții companiei îl va contacta în cel mai scurt timp
în vederea furnizării tuturor informațiilor.
De asemenea, dacă un client dorește să afle orice fel
de detaliu despre produsele comercializate de CTE și nu
dorește să aștepte să fie contactat, se poate conecta direct
din platformă, prin chat, în timp real, cu unul dintre reprezentanții de vânzări ai companiei.

Nu numai cumpărare, ci și vânzare
Platforma SELECTrailers acoperă atât nevoile de cumpărare, cât și de vânzare, ale clienților săi. Astfel, CTE
Trailers oferă clienților săi și oportunitatea de a vinde
vehiculele de care nu mai au nevoie, la prețuri avantajoase.
Atunci când aleg să vândă prin intermediul platformei
SELECTrailer, aceștia nu trebuie să asigure starea vehiculului, pentru că întregul proces de evaluare tehnică este
făcut de experții CTE Trailers, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

SOLUȚIE ÎN SCENARIUL DE RECESIUNE?

CONSULTANȚĂ

Bugetarea „ZERO-BASED”
Organizațiile care iau în calcul și scenariul de recesiune, fără a-și
limita la acest scenariu strategia, au la îndemână această tehnică
foarte ofertantă. Din experiența perioadei COVID, cunoaștem
exemple de companii care au ratat oportunități și au pierdut cota
de piață, deoarece au restrâns capacitatea de lucru la nivel
de supraviețuire (siguranță). Așadar, cum lucrăm să pregătim
un scenariu de recesiune?

N

e propunem, în acest material, să clarificăm un concept
destul de puțin cunoscut,
aplicat parțial, la nivel intuitiv, mai ales
de IMM-urile care nu lucrează cu
bugete: BUGETAREA „ZERO-CHELTUIELI” (en.: „zero-based budgeting”).
Așadar, bugetarea zero-based
este tehnica prin care sunt analizate
liniile de business, la nivelul granular
al costurilor individuale. În acest proces, se pune presiune pe ownerul de
buget, managerul. Acesta trebuie să
demonstreze, în mod continuu, că resursele solicitate sunt neapărat necesare pentru atingerea obiectivelor de
business și sunt utilizate responsabil.
În implementarea
acestui principiu de lucru,
digitalizarea
are un rol esențial.
De regulă, analiza costurilor, a repartizării acestora pe linii de business,
scoate în evidență erori de clasificare,
care conduc la analize și concluzii incomplete sau, chiar, eronate.
La această etapă, se realizează o
nouă iterație, în care se consideră
oportunitățile de optimizare la nivel
operațional, al proceselor.
Bugetele targetate sunt definite,
în cele din urmă, considerând analize
comparative (benchmark) și corelând
cheltuielile cu rezultatele.

Avantaje
• Integrarea zonelor de business
(bugetele nu rămân doar la nivel departamental)
• transparență privind utilizarea
resurselor
• focus pe optimizarea coordonată a utilizării resurselor – spre
deosebire de abordarea tradițională
a bugetării, de creștere/descreștere
incrementală, bugetarea zero-based
propune o abordare structurală fără
bariere, care provoacă organizația și
managementul să răspundă la întrebarea „DE CE? Este aceasta calea
cea mai bună?”

Specific
transporturilor
și logisticii
Enumăr câteva întrebări/clarificări
utile în acest demers.
Pentru a aplica ZERO-BASED
BUDGETING, este nevoie să se analizeze business-ul la nivel fragmentat,
fiecare linie de business în parte.
• Cheltuieli cu reparațiile flotei, sau
investiție? Care sunt indicatorii și la ce
valori decid pentru una sau alta din variante?
• Capacitate proprie, sau parteneri/
subcontractare?
• Activitate proprie de vânzări, sau
parteneriate?
• Organizare internă a contabilității,
marketingului, HR, sau externalizare?
Consider că această tehnică de
lucru aduce beneficii reale, atunci
când este integrată în viața organizațiilor și creează oportunități deosebite
pentru profesioniștii în finanțe să contribuie la crearea de valoare, prin facilitarea acestui proces.

Iată rezultatele analizei „Buget
2022 – IMM-uri” – studiu realizat de
Trusted Advisor, în luna august.
Bugetele au crescut, în cursul
anului acesta, cu peste 25% față de
valoarea inițială bugetată:
• 64% din respondenți – Payroll
(salarii și beneficii salariale)
• 36% – Utilități și cheltuieli de regie
• 27% – Marketing
• 18% – Transporturi și Logistică
• 9% – Materii prime și Costul produselor comercializate
• 12% – raportează creșteri la alte
categorii bugetare, precum Servicii
terți sau Cheltuielile financiare (pierderi
curs valutar, dobânzi).
Modificarea repetată a proiecțiilor financiare, lucrul cu bugete lunare
și actualizarea prețurilor – în cursul
anului:
• 54% – trimestrial sau mai des
• 27% – o dată, anul acesta
• 17% – nu au făcut modificări
• 2% – nu au mai lucrat cu bugete, anul acesta.
Ioana ARSENIE

De ce este important
să găsim, în permanență,
căi de optimizare
a costurilor?

strateg financiar,
fondator
Trusted Advisor Strategy & Finance
ioana@ioanaarsenie.ro
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ACCESS LOGISTIC GMBH

Access Logistic GmbH a fost fondată în martie 2019,
în Tirol, Austria, și acum are 17 angajați excelent pregătiți.
Activitatea noastră de bază este „Full Truck Load”
în Europa Centrală și de Vest.

L

iderii mondiali de piață au încredere în competența
Access Logistic GmbH, noi fiind unul dintre startup-urile premiate în Tirol. În 2021, am investit și am
consolidat colaborarea cu compania de transport Crirabo
Trans SRL, din România, iar în prezent executăm transporturi cu camioanele proprii. Anul acesta, am fondat Access
Logistic Germania și anul viitor va urma Access Logistic
Spania.
Datorită dezvoltării noastre enorme, căutăm parteneri
de transport bine organizați, cu semiremorcă prelată
normală. Garantăm 11.000 km/lună, la un preț per kilometru
convenit anterior, și oferim 100% utilizare a transportului,
pe tot parcursul anului.
Există posibilitatea de a lucra direct pentru Access
Logistic din Austria, sau pentru partenera noastră, Crirabo

Trans SRL; domnul Bogdan Ionescu va fi bucuros să vă
explice mai multe detalii, la telefon: 0040.742.157.584.
Access Logistic GmbH,
Competence Leader
in European Network Transport
PUBLICITATE

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Competență
în FTL

CAMIOANE ȘI SERVICII

Romanian PRO Driver
Competition 2022
Aflată la cea de a doua ediție, singura competiție națională
dedicată șoferilor profesioniști, Romanian PRO Driver Competition
2022, și-a desemnat câștigătorii, la finalul a două zile încărcate
de emoții și adrenalină.

C

ompetiția, organizată de către
infotrucker.ro, a adunat la
startul său 41 de șoferi profesioniști, dintr-un total de 120 înscriși
prin intermediul formularului online.
Zilele de competiție au fost 26 și 27
august 2022, iar locația aleasă a fost
parcarea Corsarul Roșu (A1, km 30).
„După doi ani grei de criză sanitară, în care evenimentele de acest tip
n-au putut fi organizate, din cauza restricțiilor, ne bucurăm că, în acest an,
am putut relua proiectul început în
2019. Pot spune că RPDC 2022 a fost
un real succes, atât pentru noi, ca organizatori, cât și pentru participanți și
parteneri”, a spus Mircea Ciolpan,
ownerul infotrucker.ro, organizator al
Romanian PRO Driver Competition.

Probele
La ediția din acest an, s-au putut
înscrie șoferii profesioniști cu vârsta
peste 21 de ani, indiferent de sex sau
naționalitate, cu domiciliul sau reședința în România sau străinătate, care
au trebuit să îndeplinească, în mod
cumulativ, mai multe criterii. Probele
teoretice și practice din concurs au
fost gândite astfel încât să cuprindă
cât mai multe din situațiile întâlnite zilnic de către șoferii profesioniști.
Pentru a ajunge în finală și a câștiga titlul Romanian PRO Driver Competition, concurenții au trebuit să parcurgă nouă probe de concurs – probă
teoretică, probă testare reflexe, probă
pre-verificare camion înainte de ple-

care, probă arimare marfă și cinci probe de condus.
RPDC 2022 a debutat cu proba
etilotestului, această fiind eliminatorie,
apoi a continuat cu proba teoretică,
proba de testare a reflexelor, proba
de distribuire a încărcăturii, pre-verificare a camionului înainte de plecare
și două probe practice. Una doar cu
autotractorul și alta cu ansamblu complet.
După parcurgerea celor șapte probe din prima zi, corpul de arbitri a decis să nu elimine pe nimeni, astfel că
toți concurenții din prima zi au fost calificați pentru a doua zi de concurs.

Adrian Manea,
câștigător pentru
a doua oară
consecutiv al RPDC
Parcursul lui Adrian Manea în cadrul RPDC 2022 nu a fost unul lipsit
de emoții, acesta terminând prima zi

de concurs pe locul 7, dintr-un total
de 41 de concurenți. În a doua zi de
concurs, Adrian și-a îmbunătățit evoluțiile, reușind să se califice în semifinalele competiției de pe locul 4. În semifinale, Adrian a reușit să-și păstreze
calmul și concentrarea, reușind să
treacă mai departe și să-și adjudece
locul I, câștigând pentru a doua oară
consecutiv concursul.

Express Euroscan
a dus titlul pe echipe
în Bucovina
La RPDC 2022 s-a consemnat și
o premieră. Față de prima ediție, unde
a existat un singur clasament, la ediția
din acest an au fost patru clasamente
distincte: Clasament General, Clasament Echipaj (doi șoferi), Clasament
Echipe (trei șoferi) și Clasament Ladies. Cei înscriși ca echipaj sau echipă
au punctat în Clasamentul General,
din care, ulterior au fost extrase clasamentele pe Echipe și Echipaj.
În Clasamentul Echipe, s-au înscris șase companii de transport:
H.Essers România, Blue River, Vio
Trans Grup, International Alexander,
Tiberius Spedition și Express Euroscan. La finalul celor două zile de concurs, echipa companiei de transport
Express Euroscan, formată din Paul
Pânzar, Liviu Gavrilovici și Paul Croitor, a cumulat cele mai multe puncte,
devenind, în premieră, campioană a
ediției RPDC 2022.
Înscrierile pentru RPDC 2023 vor
începe în primăvară, urmând ca data
și locul să fie anunțate.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Grindeanu:
Avem în construcție
207 km de autostradă
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)
are în lucru 207 noi kilometri de autostradă, dintre care 80 de kilometri
intrați în șantier anul acesta. Pentru alți 130 de kilometri, au fost
semnate contractele și vor intra în execuție, în perioada imediat
următoare, potrivit ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu.

T

otodată, sunt în construcție 61
km de drum expres, iar, de la
începutul anului, au fost lansate licitații pentru alți 332 km de autostradă. „În opt luni, s-au semnat contracte de aproximativ 4,7 miliarde de
euro, pe toate tipurile de transport (rutier, feroviar, aerian și naval), iar, până
la finalul anului, eu cred că vom depăși
suma de 8 miliarde”, a declarat Sorin
Grindeanu.

5,32 miliarde de lei,
pentru 37 km
Contractul pentru realizarea secțiunii 3 Cornetu-Tigveni (37,4 km) din
Autostrada Sibiu-Pitești este cel mai
scump din România: 5,32 miliarde de
lei, fără TVA. Asocierea de constructori
Webuild-Tancrad are, însă, și cel mai
greu de realizat lucrare, deoarece,
alături de secțiunea 2 Boița-Cornetu,
aceasta va traversa munții Carpați și
are cele mai complexe lucrări: 95 de
poduri și pasaje, un tunel cu două galerii independente, de câte 1,7 km,
două noduri rutiere (la Cornetu și la
Văleni), precum și un ecoduct, în zona
localității Călinești.
Proiectarea este pe 12 luni, iar
execuția lucrărilor, pe 45 de luni. Circulația ar urma să fie deschisă în anul
2027. Întregul proiect al Autostrăzii Sibiu-Pitești, cu o valoare totală de 13,56
miliarde de lei (fără TVA), este finanțat
din fonduri europene nerambursabile
(POIM și POT).

Primii 50 km din
Autostrada Moldovei
Însă cea mai mare porțiune de autostrada aflată în lucru, de 50 km, este
din A7: două loturi, de la Dumbrava
la Pietroasele. Cei 21 km ai Lotului 1
Dumbrava-Mizil din secțiunea PloieștiBuzău s-au adăugat rapid, în șantier,
Lotului 2 Mizil-Pietroasele, de 28,35
km. „Este o autostradă extrem de
importantă, așteptată de către românii
din această zonă, până la Pașcani, și
care, cu constructori serioși, va fi
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Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu:
„(Cornetu-Tigveni) este ultima secțiune din Autostrada Sibiu-Pitești care
nu avea constructor. Din acest moment, întreaga autostradă este
contractată, iar acest important sector, de 122 km, al Coridorului 4
PanEuropean are un termen de finalizare predictibil”.

finalizată în termenele pe care le-au
asumat prin contract. Vorbim despre
PNRR până la Pașcani, iar de la Pașcani în sus – Suceava, Siret – vor fi
finanțări pe viitorul exercițiu financiar
european, pe POT – Programul Operațional de Transporturi. În curând,
vom semna contracte pe loturile următoare. Unele sunt în proceduri mai înaintate, altele sunt în perioada în care
se depun ofertele, până la mijlocul lui
septembrie, astfel încât să putem să
intrăm în procedura de execuție”, a
declarat Sorin Grindeanu. Autostrada
Moldovei (A7) va avea circa 440 de
kilometri, de la Ploiești până la Siret,
la granița cu Ucraina.

Încă 15,54 km
din A7,
„pe țeavă”
Construirea a încă 15,54 km din
Autostrada Moldova (A7), finanțată
prin PNRR, va începe în scurt timp.
„Pentru rezultatul licitației tronsoanelor
1 și 4 ale Autostrăzii Buzău-Focșani,
nu a fost depusă nicio contestație,
astfel că pot fi semnate contractele
de execuție”, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Tronsonul 1 Buzău-Vadu Pașii, în lungime
de 4,6 km, va costa 689,28 milioane

de lei (fără TVA), iar tronsonul 4 Mândrești Munteni-Focșani Nord, de 10,94
km, va costa 763,72 milioane de lei
(fără TVA). După semnarea contractelor, constructorul are la dispoziție 20
de luni, pentru finalizarea lucrărilor.

Autostrada
Transilvania:
12 km noi în lucru,
28 km în licitație
Încă o porțiune din Autostrada
Transilvania (A3) a intrat în lucru: secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, de
12,24 km. Investiția, finanțată prin
PNRR, are o valoare de 680,40 milioane de lei (fără TVA) și trebuie finalizată până în 2024.
Secțiunea Chiribiș-Biharia, de 28,55
km, a fost lansată din nou la licitație (a
patra, după trei rezilieri de contracte),
iar ofertele pot fi depuse până în 17
octombrie 2022. Proiectul, cu o valoare
estimată de 877,779 milioane de lei
(fără TVA), trebuie finalizat în 2 ani.

Încă 17,5 km din A0
București Nord
Autostrada de Centură a Capitalei
(A0), ce va avea o lungime totală de
50 km, are constructor pentru încă
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„Mobilizare bună pe Lotul 2, de 19
km, al Autostrăzii de Centură a Capitalei (A0) Nord, după finalizarea celor
12 luni de proiectare. Constructorul
are în șantier 400 de muncitori, 200
de utilaje și o mare parte din stocurile
de materiale necesare: 428 de grinzi
precomprimate pentru poduri, 320 de
elemente prefabricate pentru podețe,
400.000 mc de balast, 3.258 t de armătură”, s-a declarat mulțumit ministrul Sorin Grindeanu.
Lucrările vor costa 831,92 milioane
de lei (fără TVA) și trebuie finalizate
până în anul 2024. Vor fi construite 9
pasaje, 2 poduri (peste râurile Mostiștea și Pasărea), două noduri rutiere (la
intersecția cu DN1 București-Ploiești
și la intersecția cu A3 București-Brașov), o parcare de scurtă durată, un
spațiu de servicii și un Centru de Întreținere și Control. Lotul 2 al A0 Nord
va traversa localitățile Corbeanca,
Balotești, Tunari, Dascălu, Ștefăneștii
de Jos și Afumați.

Lucrările de construire a pasajului
denivelat de la Drajna, ce va face parte
din viitorul Drum Expres Călărași-Brăila,
au ajuns la stadiul fizic de 50%, în șapte
luni de la deschiderea șantierului. S-au
montat grinzile pe toate deschiderile
pasajului în lungime totală de 2,74 km.
Proiectarea și construirea costă 98,12
milioane de lei (fără TVA) și sunt finanțate prin POIM. Termenul de finalizare
este iunie 2023. Pasajul va supratraversa DN3A și calea ferată BucureștiConstanța de pe DN21, la Drajna, și
va duce la creșterea siguranței rutiere,

Tronsonul 4 DEx12
Craiova-Pitești intră
în șantier
Începe și construirea tronsonului 4
al Drumului Expres Craiova-Pitești
(DEx12), între km 89,3-km 121. Lucrările la cei 31,82 km (cu tot cu drumuri
de legătură) costă 390 de milioane de
lei, fără TVA. Drumul va străbate localitățile Lunca Corbului, Albota, Costești,
Bratu, Sușei și Oarja, jud. Argeș, și va
fi conectat la începutul său cu DN65A
și la finalul său cu A1 București-Pitești.
Durata de execuție este de 24 de luni.
„Lucrările de artă, la podurile pentru
drumul de legătură, la pasajul pentru
nodul rutier, precum și cele de colectare
și evacuare a apelor pluviale, hidrotehnice și de siguranța circulației reprezintă
o parte importantă din acțiunile ce vor
fi executate conform autorizației de
construire”, a precizat CNAIR.
Magda SEVERIN
magda.severina@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

„Mobilizare bună
pe Lotul 2
Corbeanca-Afumați”

Pasajul de la Drajna,
executat 50%

prin eliminarea traversării la nivel a căii
ferate, și la o viteză mai mare de tranzitare, prin eliminarea timpilor pierduți
acum la barieră.

ACTUALITATE

17,5 km, ai Lotului 1 (între DJ601A
Dragomirești Vale-Bâcu și DN1, în
dreptul localității Corbeanca), după ce
Asocierea româno-italiană Impresa
Pizzarotti & C-Retter Projectmanagement a fost declarată câștigătoare, la
reevaluarea ofertelor. Contractul are
o valoare de 815,07 milioane de lei
(fără TVA) și este finanțat prin fonduri
europene nerambursabile. Vor fi realizate 10 structuri, dintre care 2 pasaje
de o complexitate tehnică ridicată: de
733 m, peste CF101 București-Pitești
DN7, și de 650 m, peste râul Colentina, CF300 București-Ploiești și CF
Mogoșoaia-Buftea. Lotul 1 trebuie
finalizat în 34 de luni (12 luni pentru
proiectare și 22 de luni pentru execuția
lucrărilor). Perioada de garanție a lucrărilor este de 10 ani.

tul 1 Glina-Vidra (16,93 km), acestea
au stadiul fizic de 47,65%, iar pe Lotul
2 Vidra-Bragadiru (16,30 km), au ajuns
la 63%. Constructorul turc va finaliza
cele două loturi anul viitor (2023).
Nu la fel de bine avansează Lotul
3 Bragadiru-Joița (17,96 km), unde stadiul fizic al lucrărilor este de doar
13,36%. Constructorul grec înregistrează întârzieri, pe care trebuie să le
recupereze, pentru a finaliza investiția
anul viitor (2023). CNAIR l-a penalizat
cu peste 2,3 milioane de lei, până acum.

Lucrările pe A0 Sud,
mai avansate
Lucrările pe Autostrada de Centură
București (A0) Sud, ce va avea o lungime totală de 51,19 km, sunt mult
mai avansate, potrivit CNAIR. Pe Lo-
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ANTICORUPȚIE
PLICUL CU BANI, PLICUL CU ANI…

Educația, cea mai
bună asigurare
Circulația pe drumurile publice reprezintă unul dintre domeniile
importante care pot contribui la bunăstarea unei țări.
Dar nu întotdeauna lucrurile merg așa cum ar trebui.
Există situații în care conducătorii auto se grăbesc, ignorând
cu bună știință nu numai legea, dar și consecințele uneori
imprevizibile ale propriilor fapte.

A

ristotel, de la care ne-a rămas
nu numai denumirea de „liceu” („lykeion”, în greacă), dar
și numeroase învățăminte de viață,
spunea că „educația este cea mai bună asigurare”, sau că aceasta este
„un ornament în vremuri de prosperitate și un refugiu în vreme de restriște”. Cu certitudine, despre educație
este vorba și despre comportamentul
omului la volan. Parafrazând un alt
filosof al timpurilor de dinainte de Hristos, Cicero – acesta remarca, totodată,
că „omul își este singur cel mai mare
dușman”.
Astfel, prezentăm în cele ce urmează câteva cazuri de corupție săvârșite în luna august a.c. de „mâna
omului de la volan”, dorind, în acest
fel, să atragem atenția tuturor conducătorilor auto că astfel de fapte nu
rămân fără urmări.

Sumă de bani
introdusă între
filele certificatului
de înmatriculare
Primul caz este de la Timișoara,
Punctul de Trecere a Frontierei Foeni,
pe sensul de intrare în țară, în care
un cetățean din Serbia, în vârstă de
57 de ani, care conducea un ansamblu rutier înmatriculat în Elveția, al cărui tonaj era peste limita legală admisă, a oferit o sumă de bani polițistului
de frontieră, cu titlu de mită, pentru
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Robert
Neacșu

a-i se permite să intre în România. În
timpul derulării verificărilor, polițistul
de frontieră a observat faptul că șoferul sârb a introdus o sumă de bani
între filele certificatului de înmatriculare și i-a oferit-o. Polițistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani
și a sesizat de îndată ofițerii Serviciului
Județean Anticorupție Timiș, care, sub
coordonarea procurorului de caz din
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au procedat la constatarea
infracțiunii.

Vârsta
e doar un număr
Al doilea caz este de la Dolj, când
un conducător auto, în vârstă de 67

de ani, din municipiul București, a
oferit o sumă de bani unui agent de
poliție, pentru a nu i se reține permisul
de conducere auto.
Un agent de poliție, din cadrul
Secției Poliție Rurală 4 Coșoveni –
Postul de Poliție Dioști, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a oprit
în trafic, pe DN6-E70, un conducător
auto care depășise un autotren pe
linie continuă, ocazie cu care i-a adus
la cunoștință că urmează să fie sancționat contravențional și, ca măsură
complementară, o să i se suspende
permisul de conducere. Conducătorul
auto i-a oferit agentului de poliție suma
de 50 de euro, pentru a-l determina
să nu constate contravenția și să nu
îi rețină permisul de conducere auto.
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Sumă de bani
introdusă în interiorul
unui dosar

Nu dați, nu oferiți!
Oferirea plicului cu bani pentru rezolvarea, în mod ilegal, a unor probleme
nu se poate justifica în niciun fel, în fața
nimănui. Gestul, în aparență simplu și
poate chiar banal, are conotație penală
și lasă urme pe viață. O persoană
condamnată poate ajunge la închisoare,
deoarece legislația penală incriminează
deopotrivă și oferirea de bani, nu numai
primirea, prevăzând pedepse de la 2 la
7 ani, respectiv de la 3 la 10 ani.
Din acest motiv, pentru prevenirea
unor repercusiuni nedorite, Direcția
Generală Anticorupție vă adresează
respectuos îndemnul să vă bucurați de
viață și de cei dragi! Semnalați corupția la Call Center 0800.806.806.
La momentul în care citiți aceste
rânduri, conducători auto care nu au
ținut cont de aceste sfaturi își execută
pedeapsa, izolați între patru pereți,
lipsiți de cel mai important lucru, după
care toți tânjim – libertatea.
Robert NEACȘU
comisar-șef
DGA – Serviciul Prevenire
PUBLICITATE
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Agentul de poliție a refuzat categoric
propunerea și a anunțat șeful ierarhic,
precum și DGA – Serviciul Județean
Anticorupție Dolj, continuând să întocmească actele de constatare a contravenției. Pe parcursul verificărilor efectuate cu privire la persoană și la
mijlocul de transport, conducătorul
auto a insistat cu privire la încălcarea
atribuțiilor de serviciu de către agentul
de poliție, moment în care a fost prins
în flagrant, imediat după ce a dat suma de 100 de euro agentului de poliție. În urma cercetărilor efectuate,
procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus față de inculpat reținerea pe o perioadă de 24 ore, pentru săvârșirea
infracțiunii de dare de mită. În cursul
aceleiași zile, inculpatul a fost prezentat Tribunalului Dolj, cu propunere de
arestare preventivă, instanța dispunând măsura controlului judiciar pe o
perioadă de 30 de zile.

Al treilea caz este din Olt, unde
s-a realizat acțiunea de prindere în
flagrant a unei persoane, fără calitate
specială, care a oferit o sumă de bani
cu titlu de mită unui ofițer de poliție din
cadrul Serviciului Public Comunitar
Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Olt. Acesta
se prezentase la sediul SRPCIV Olt
pentru a susține examenul de obținere
a permisului de conducere, deși nu
avea programare în acest sens. Din
cercetările efectuate, a rezultat faptul
că aceasta a pus o sumă de bani în
interiorul unui dosar pe care l-a înmânat ofițerului de poliție, care avea atribuții de examinare și supraveghere a
sălii de desfășurare a probei teoretice,
cu scopul de a-l determina să-i permită
susținerea probei. Ofițerul de poliție
din cadrul SRPCIV Olt a refuzat suma
de bani oferită cu titlu de mită și a
apelat Call Center-ul Anticorupție
0800.806.806, pentru a sesiza infracțiunea de corupție. La data de 9 august 2022, față de inculpată, procurorul de caz din cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalul Olt a dispus măsura controlului judiciar pe o durată de

60 de zile, cercetările fiind continuate
pentru săvârșirea infracțiunii de dare
de mită.

ACTUALITATE

„RABLA PLUS” PENTRU FLOTE
COMERCIALE, ÎN 2023

Camioane și
autobuze „verzi”
Ministerul Mediului, Tanczos Barna, pregătește un nou program
„Rabla Plus” de stimulare a achiziției autovehiculelor electrice,
de data aceasta destinat exclusiv sectorului comercial.

N

oul program guvernamental
se află în lucru la specialiștii
ministerului și va fi lansat în
anul 2023, a anunțat ministrul Mediului.
„Este evident că nu doar autoturismele personale poluează, ci și autovehiculele destinate transportului de
persoane și marfă. De aceea, venim
în sprijinul agenților economici din România, cu un program destinat automobilelor electrice și hybrid plug-in,
din sectorul comercial. Lucrăm la studiile de impact și la analiza pieței, împreună cu reprezentanții producătorilor
și ai importatorilor auto, și vom lansa
Rabla Plus pentru flote comerciale, în
2023”, a precizat Tanczos Barna.

Vânzările de mașini
noi electrice și hibrid
le-au depășit pe cele
diesel
Românii își iau adio, încet-încet, de
la mașinile cu motorizare diesel. Volumul vânzărilor de autoturisme electrice
și hibrid l-a depășit, pentru prima dată,
în acest an, pe cel al vânzărilor de autoturisme cu motoare diesel, a informat
ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
(MMAP), Tanczos Barna, la o întâlnire
cu reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile
(APIA). Creșterea s-a datorat stimulentelor acordate prin Programul Rabla

Plus, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
Discuțiile s-au purtat pe tema
evoluției pieței auto din România, din
perspectiva posibilităților de îmbunătățire a programelor de stimulare a
pieței autoturismelor nepoluante. Analiza înmatriculărilor autoturismelor, în
funcție de tipul de motorizare, în primele șapte luni din acest an, arată că
autoturismele electrificate (full electric,
hybrid plug-in și full hybrid) au o creștere de 106,4%, realizând o cotă de
piață de 20,7%. În paralel, înmatriculările autoturismelor echipate cu motoare diesel înregistrează o scădere
de 29,3%, față de primele șapte luni
din 2021, și dețin o cotă de 14,1% din
total.
Motorizările pe benzină înregistrează o creștere de 10,1% față de

„Ne apropiem cu pași repezi spre sfârșitul erei
diesel”
„Cifrele ne arată că ne apropiem cu pași repezi de sfârșitul erei diesel. Este
primul an, pentru România, în care se cumpără mai multe mașini verzi decât
autoturisme diesel. Este o tendință atât la nivel european, cât și la nivel național
unde, în ambele cazuri, constatăm o scădere a vânzărilor mașinilor diesel cu
aproape 30%, în prima parte acestui an. Dacă ne uităm la autoturismele full
electrice, vedem o evoluție și mai spectaculoasă, o creștere a cotei de piață cu
300%, în primele șapte luni, față de aceeași perioadă a anului trecut. Este un
semnal că, pe de o parte, românii încep să înțeleagă din ce în ce mai bine
importanța transportului nepoluant, pe de altă parte, este rezultatul clar al
programului Rabla Plus. Pentru prima dată, avem în România o planificare
multianuală, cu accent pe creșterea stimulării pieței de auto verzi, în următorii
ani.” – Tanczos Barna, ministrul Mediului
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perioada similară din 2021, ajungând,
astfel, la o pondere de 65,3%. Totodată, mașinile electrice (full electric)
au ajuns să reprezinte 7,9% din piața
românească, în primele 7 luni ale
acestui an, față de doar 1,9% din piață, în perioada similară a anului 2021.

Valoarea
ecotichetului,
mai mare, în 2022
Față de programele din anii precedenți, din acest an, prin intermediul
Rabla Plus, solicitanții au putut casa
două mașini, pentru a obține un cuantum al ecotichetului mai mare. Concret, valoarea unui tichet pentru casarea unei mașini a fost de 51.000 de
lei, pentru achiziționarea unei mașini
pur electrice, sau a uneia pe hidrogen,
și 26.000 de lei pentru cumpărarea
unei mașini cu motorizare hibridă, în
timp ce, la casarea a două mașini, valoarea ecotichetului a fost de 54.000
de lei, în cazul cumpărării unei mașini
electrice sau pe hidrogen, și de 29.000
de lei, în cazul unei mașini hibride.
În plus, la ecotichet s-a putut adăuga un ecobonus în valoare de 1.500
de lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15
ani de la data fabricației și care are
norma de poluare Euro 3 sau inferioară.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Ce trebuie să știi
despre CCTV

ȘTIRI

ȘCOALA DE VARĂ ARILOG 2022
În perioada 16-25 august 2022,
s-a desfășurat Școala de Vară
ARILOG, un proiect dedicat
tinerilor care au dorit să
aprofundeze noțiuni teoretice
și practice în domeniul
operațiunilor de logistică și
supply chain. Acesta a fost un
proiect gratuit de educație,
realizat în parteneriat cu CTP,
cel mai mare dezvoltator și
administrator listat de spații
industriale și logistice din
Europa Continentală, și s-a
desfășurat la Clubhaus,
în parcul industrial CTPark
Bucharest West.
„2022 este un an special
pentru comunitatea noastră:
aniversăm 20 de ani de
activitate ARILOG, 20 de ani
în care am rămas dedicați
misiunii de a promova, în mod
constant, educația continuă în
logistică și supply chain
management. Am lansat
Școala de Vară ARILOG, un
proiect gratuit de educație,
cu două obiective principale:
conectarea tinerilor cu
realitatea mediului de
business din logistică și
furnizarea unor cunoștințe
aprofundate asupra tuturor
activităților și tehnologiilor
care formează procesele
zilnice din acest domeniu de
activitate. Este un proiect unic
de educație în România și,
de aceea, ne-am dorit o
locație pe măsură, pe care,
cu sprijinul CTP, am găsit-o la
Clubhaus”, a declarat Adriana
Pălășan, managing partner
Supply Chain Management
Center și vicepreședinte
ARILOG.
Programa de studiu a Școlii
de Vară ARILOG a cuprins de
la Introducere în supply chain,
Managementul transporturilor
și Managementul depozitării,
până la E-commerce și
logistica de curierat, precum

PARTENERIAT
PE TERMEN LUNG
SKANSKA-DBH GROUP
Skanska încheie un parteneriat pe
termen lung cu DBH Group, care
a închiriat un total de 5.100 mp de
spații de birouri în Equilibrium 1,
România și H2Offices, Ungaria.
Prin parteneriatul cu DBH Group,
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și Sisteme informatice,
automatizări, tehnologie și
echipamente. Trainerii care au
susținut prezentările sunt
reprezentanți ai industriei,
profesioniști cu o experiență
de cel puțin 15 ani în
operațiuni de logistică.
Programul a inclus și o serie
de vizite în diverse depozite
din parcurile CTPark
Bucharest și CTPark
Bucharest West. „Proiectul
Școlii de Vară ARILOG ne-a
atras atenția din prima clipă și
ne bucurăm să-l găzduim la
Clubhaus, un spațiu
multifuncțional pe care l-am
dezvoltat în ideea de a crea un
magnet pentru forța de
muncă, în sprijinul rezidenților
parcurilor noastre industriale.
Este un spațiu public, deschis
proiectelor educaționale în
mod special, și ne bucurăm să
avem oaspeți tineri, studenți
sau absolvenți care
interacționează cu domeniul
logisticii sau vor să își extindă
cunoștințele în industrie.
Experiența pandemiei ne-a
învățat pe toți că industria de
logistică și transport este una
vitală, pentru a putea trăi
decent, în zilele noastre.
De asemenea, găsesc că tinerii
ar trebui să acorde atenție
domeniului, întrucât România
se dezvoltă ca un hub logistic
regional și oportunitățile în
industrie sunt, deja, foarte
interesante, pentru cei aflați la
început de carieră”, a declarat
Ana Dumitrache, country head
CTP România.

care dezvoltă și gestionează spații
de co-working pe piața din
Europa, divizia de dezvoltare
comercială a Skanska din CEE își
extinde serviciile oferite chiriașilor
din cele două clădiri. Spațiile
flexibile ale Grupului DBH deschid
noi oportunități pentru afacerile
mici, care pot accesa în acest fel
beneficiile oferite de clădirile
future-proof ale Skanska, punând

la dispoziția chiriașilor deja
existenți mai multă flexibilitate
și posibilități de extindere.
Colaborarea dintre cei doi
parteneri a început încă din 2011,
când Skanska și-a deschis
reprezentanța locală chiar într-un
spațiu de co-working gestionat de
Grupul DBH din București. Pentru
noile sale operațiuni, DBH Group
a închiriat o suprafață de
1.800 mp în prima clădire a
complexului Equilibrium, situată în
București, România, și un spațiu
de 3.300 mp în clădirea
H2Offices, dezvoltată de Skanska
în Budapesta, Ungaria.

VGP NV, ÎN S1 2022

VGP NV, furnizor european de
spații logistice și proprietăți
imobiliare semi-industriale,
a anunțat rezultatele financiare
pentru primul semestru al anului
2022, încheiat pe 30 iunie.
VGP raportează un randament
operațional crescut, cu un profit
net de 153,1 milioane de euro,
contracte de închiriere nou
semnate precum și reînnoite în
valoare de 35,4 milioane de euro,
ceea ce duce la 281,1 milioane
de euro venituri totale anualizate
(+9,7% YTD). Un total de
1.346.000 mp aflați în construcție,
în cadrul a 40 de proiecte care
odată construite și închiriate
reprezintă 88,1 milioane de euro
de chirie anuală suplimentară
(87,4% sunt suprafețe preînchiriate). În România, la finalul
S1 2022, se aflau în construcție 4
clădiri, pe o suprafață de 102.000
mp, în diferite zone din țară: VGP
Park Arad, VGP Park Brașov
și VGP Park București. „În prima
jumătate a anului, am înregistrat
o dezvoltare puternică, cu 35 de
milioane de euro rezultate din
contracte de închiriere noi sau
reînnoite semnate și susținute de
o creștere semnificativă a chiriilor
în majoritatea țărilor. Această
creștere a fost realizată în ciuda
unei abordări mai prudente a
sectorului de comerț electronic,
din care un număr de jucători
importanți și-au mutat atenția
către 2024 și după”, a declarat
Jan van Geet, CEO-ul VGP.
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DSV ROAD, ÎNFIINȚARE
ȘI RELOCARE
DE BIROURI

CEREREA DE SPAȚII DE
BIROURI, LA VALORILE
PRE-PANDEMIE
Victor
Coșconel,
Colliers

Cererea anualizată de spații de
birouri a ajuns, oficial, la

intensitatea de dinaintea
pandemiei, revenind la nivelul din
2019, dar încă există multe
provocări la orizont, arată raportul
de piață al Colliers, privind
evoluția pieței imobiliare, în S1
2022. cererea de spații de birouri
moderne și-a continuat
redresarea, al doilea trimestru din
2022 fiind și cel mai bun după T4
2019. Cererea nouă a ajuns la
73.500 mp, în S1 2022, aproape
dublă față de anul trecut, în timp
ce cererea totală de spații de
birouri moderne s-a ridicat la
peste 130.000 mp, de asemenea
în creștere față de primul
semestru al anului trecut, deși cu
un procent mai puțin spectaculos,
de 16%. Consultanții Colliers
notează că accelerarea bruscă a
cererii noi este alimentată de
faptul că o parte dintre companii
au stat pe margine, în cea mai
mare parte a perioadei de
pandemie, iar acum, când simt că
au mai multă claritate, apasă pe
accelerație. Scăderea ratei de
neocupare de la 16,5%, la
sfârșitul anului trecut, la 15,25%,
la jumătatea lui 2022, este un alt
indicator al unei piețe în curs de
redresare.
PUBLICITATE

ȘTIRI

DSV România, filială a grupului
danez DSV, al treilea cel mai
mare furnizor global de servicii
transport și logistică, anunță
înființarea unei noi entități
juridice – DSV Road,
companie de transport intern și
internațional, și relocarea
acesteia într-un sediu nou, după
o investiție de 1 milion de euro.
DSV Road a fost transformată
într-o entitate juridică distinctă,
datorită creșterii accelerate și a
potențialului de business,
pe piața locală de transport.
Astfel, până în 2024, principalele
obiective DSV Road sunt
atingerea cifrei de afaceri de
100 de milioane de euro,
mai mult cu 50% față de 2022,

compania angajându-se
să continue implementarea
standardelor de mediu, sociale
și de guvernanță sustenabilă,
în toate aspectele afacerii.
Totodată, DSV Road își va
reloca birourile într-un nou sediu,
după o investiție de 1 milion
de euro, în închirierea și
amenajarea spațiului.
Noul sediu DSV Road se află
în clădirea AFI Park 4-5 din
Capitală și are o suprafață de
1.400 mp, ce poate acomoda
100 de persoane.

LOGISTICĂ

TAPA EMEA

Ce trebuie să știi
despre CCTV
Sistemele CCTV reprezintă o componentă vitală a securității
supply chainului și un element important al Cerințelor
de Securitate ale standardului TAPA FSR. Dar, având în vedere
numărul și evoluția constantă a produselor și inovațiilor
din domeniu, este greu să-ți dai seama când trebuie să-ți instalezi
un sistem video, sau când trebuie să îl upgradezi.
Buletinul informativ Vigilant al TAPA EMEA l-a invitat
pe Warren Taylor-Smith, practician de top din domeniul securității
supply chainului, să ofere câteva repere, în acest sens.

S

istemele de supraveghere video CCTV au evoluat exponențial, în ultimii ani. Poate
încă ne mai amintim imaginile analog
alb-negru, băncile de casete video și
orele petrecute vizionând kilometri
întregi de bandă, pe aparatele de redare video. Astăzi, oferta de sisteme
„ultimul răcnet” poate să copleșească
utilizatorii, o gamă extrem de extinsă
și în continuă dezvoltare de dispozitive
digitale, pe bază de IP sau Cloud fiind
pusă pe piață de un număr uriaș de
producători, toți oferind cea mai recentă tehnologie.
Decizia de achiziționare este indisolubil legată de necesitățile fiecărui operator în parte și aici apare, uneori,
adevărata dificultate. Care îți sunt necesitățile, la upgradarea unui sistem de
securitate existent sau la instalarea unuia
nou? Care sunt cerințele operaționale
(OR) pentru soluția de securitate și unde
se potrivește CCTV în designul global?
Eșecul în a determina clar
necesitățile este probabil una
dintre cele mai ușor de făcut
greșeli, în proiectarea unui
sistem CCTV, care ar putea
rezulta într-un design care să
nu acopere riscurile, sau unul
care să acopere mai mult
decât trebuie, generând
costuri inutile.
Conturarea OR va necesita timp,
dar acest timp este cheltuit cu folos
și reprezintă cheia unei soluții robuste
de supraveghere. Pentru un profesionist cu experiență, OR poate fi un proces destul de simplu, dar, pentru un
novice, poate reprezenta o sarcină intimidantă. Prin implicarea mai multor
factori în fiecare etapă a procesului
de decizie, prin planificarea și contu-
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rarea atentă a stadiilor, se poate crea
un plan bine pus la punct.

Cine trebuie implicat
Atunci când vorbim despre factorii
implicați, este bine să stabilim diferite
niveluri de acces. Dacă colegii de la
HR și reprezentanții angajaților ar fi
bine să fie implicați în discuțiile privind
locurile unde vor fi amplasate camerele de luat vederi și privind motivele,

acest grup nu ar trebui inclus în
discuțiile mai detaliate privind identificarea riscurilor și a cerințelor.
Această activitate mai detaliată va
necesita implicarea celor care vor utiliza sistemul, cum ar fi furnizorul de
servicii de securitate, precum și cei
care vor avea acces la investigațiile
în urma unor incidente, cum ar fi echipa de intervenție a facilității respective.
Un factor cheie va fi Ofițerul de
Protecție a Datelor, care ar trebui im-
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plicat din stadiul incipient, contribuția
sa asigurând un plan de acțiune în
conformitate cu legislația specifică a
țării respective, în acest domeniu.

Definirea clară a OR

Stabilirea bugetului...
... este o problemă întotdeauna controversată. Sistemele CCTV trebuie să
fie potrivite necesităților și să ofere acoperirea și calitatea imaginii proporționale
cu riscurile. Astfel, este important ca
persoana responsabilă cu bugetul pentru proiect să fie unul dintre factorii prioritari implicați, pentru a înțelege clar raportul cheltuială/riscuri.

Trebuie luat în calcul faptul că aceia
care au intenții infracționale vor face tot
posibilul pentru a contracara toate obiectivele tale de reducere a riscurilor. Aceștia vor încerca să evite ca imaginile lor
să fie capturate de CCTV, identificând
unghiurile moarte sau zonele neacoperite. În cadrul unor posibile „misiuni
de recunoaștere”, vor observa și testa
timpii de reacție la incidentele de securitate, ceea ce le va permite să determine dacă locația este vulnerabilă la
atacuri. Angajarea unei echipe de intervenție care să reacționeze rapid în incintă poate fi o măsură costisitoare, dar
necesară. Dar, odată cu avansul tehnologiei, cu integrarea senzorilor de mișcare sau a datelor analitice video AI și
VoIP, imaginile pot fi vizualizate din orice
loc și intrușii pot fi abordați vocal, la activarea unei alarme, fapt care poate
reprezenta o opțiune mai eficientă din
punctul de vedere al costurilor.

Alegerea furnizorului
și instalarea
sistemului
Următorul pas este, bineînțeles,
alegerea furnizorului. Companiile mari
pot deja să aibă furnizori, cu care au
dezvoltat parteneriate și în care au
încredere, dar dacă nu, alegerea poate fi o provocare, având în vedere numărul ofertelor de pe piață.
Elemente de luat în considerare:
• Furnizorul are acreditările potrivite pentru proiectarea și instalarea
sistemelor CCTV în țara respectivă?
• Este furnizorul dispus să prezinte
referințe sau feedback din partea clienților, sau exemple de instalare?
• Cei care instalează sistemele au
experiență în furnizarea de soluții de
design pentru domeniul logistic? Înțeleg particularitățile și provocările afacerii tale?
• Pachete de mentenanță și garanție: costuri aferente și componente
acoperite de pachetele de întreținere;
costuri de înlocuire și reparații ale
componentelor neacoperite de aceste
pachete.

• Stocuri de componente la furnizor; timpi de livrare pentru înlocuirea
camerelor plasate în puncte critice.
• Timp de intervenție la reparații
sau înlocuiri și eventuale costuri adiționale implicate.
• Caută informații despre furnizorul
respectiv. Au existat probleme cu echipamentul, cu disponibilitatea componentelor, cu fiabilitatea, sau probleme
de securitate?
Furnizorul selectat va trebui să
respecte întocmai OR și să traducă
aceste cerințe într-o soluție aplicabilă.
Aceasta este o etapă critică, în care
TAPA recomandă să fie selectate cel
puțin două-trei oferte, care ar putea
asigura o competiție a prețurilor și o
interpretare consistentă a necesităților
OR. Mai mulți furnizori îți vor permite
și explorarea diferitelor abordări ale
inovațiilor din domeniu.
Prețul este, desigur, important, dar
asigurarea faptului că sunt respectate
cerințele OR este fundamentală.

LOGISTICĂ

Reperele standardului FSR recomandă prezența sistemelor de supraveghere CCTV în zonele docurilor
interne, oferind imagini asupra stocurilor și încărcărilor-descărcărilor de
marfă și putând fi utilizate în eventualitatea unor investigații privind lipsurile
din stocuri, sau a altor activități infracționale. Dar, din punctul de vedere al
clientului, aceleași imagini pot oferi
informații pentru a răspunde întrebărilor clienților privind marfa lor. În plus,
imaginile oferă și beneficiul de a furniza departamentului de medicina
muncii și siguranță informații în privința
eventualelor accidente survenite în
zonele aglomerate. Toate aceste aspecte trebuie luate în considerare la
elaborarea OR.
Factori determinați de un OR bine
pus la punct:
• Este sistemul CCTV bine proporționat pentru riscurile identificate?
• Designul sistemului de supraveghere va respecta legile locale de protecție a datelor?
• Câte camere sunt necesare și
unde trebuie amplasate?
• Ce calitate a imaginii este necesară? Trebuie să identifici persoane
sau vehicule necunoscute, sau ai nevoie doar de o perspectivă generală
asupra zonei?
• Cum vei utiliza sistemul de supraveghere? Va fi monitorizat din incintă, sau de la distanță?
• Sistemul va avea nevoie de interfață de integrare cu alte sisteme de
securitate sau de business?
• Este nevoie de un sistem UPS
pentru a menține funcționalitatea CCTV
în cazul unei pene de curent electric?
• Cum va fi utilizat sistemul și câte
stații de vizualizare sunt necesare?
Ce măsuri sunt necesare pentru protecția stațiilor și pentru controlul echipamentului, pentru a nu fi manipulat
sau utilizat necorespunzător?
• Stabilirea bugetului, pentru instalarea inițială și pentru mentenanță,
pentru protecția investiției.

Importanța
evaluărilor periodice
După instalarea sistemului de supraveghere, este importantă evaluarea utilizării acestuia, în mod regulat,
în special în stadiul de comisionare
de după instalare. A reușit sistemul
să acopere exact cerințele OR? Oferă
calitatea imaginii care este necesară?
Dacă nu, aceste aspecte trebuie rezolvate în acest stadiu timpuriu.
Se recomandă reevaluări regulate
ale OR, pentru a verifica dacă aceste
cerințe de supraveghere sunt încă valabile și rezultatele sunt cele așteptate.
Reviziile oferă, de asemenea, oportunitatea de a identifica schimbările, atât
în termeni operaționali, cât și de risc,
ceea ce ar putea determina îndepărtarea unora dintre camere sau instalarea unora noi, în alte puncte.
sursa: Vigilant, august
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Contract de finanțare
din PNRR,
pentru calea ferată
Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și directorul general
al CFR, Ion Simu Alexandru, au semnat primul și cel mai important
contract de finanțare în domeniul feroviar, din cadrul Programului
Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

A

vând o valoare de 8,77 miliarde de lei, contractul de
finanțare prevede modernizarea rutei feroviare Caransebeș-Timișoara-Arad, în lungime de 162 km,
astfel încât viteza de circulație va crește la 160 km/h, pentru trenurile de
călători, și la 120 km/h, pentru trenurile
de marfă.

Modernizarea rutei
feroviare CaransebeșTimișoara-Arad
Proiectul este împărțit în 4 loturi:
Caransebeș-Lugoj, Lugoj-Timișoara
Est, Timișoara Est-Ronaț Triaj Gr. D
și Ronaț Triaj Gr. D-Arad.
Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii: „Toate cele 4
loturi ale acestui proiect au deja constructori desemnați, iar contractele pentru proiectare și execuție vor fi semnate
după soluționarea contestațiilor. Modernizarea acestei linii de cale ferată,
care beneficiază de cea mai mare finanțare prin PNRR, este inclusă în Planul
Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare 2020-2030. Este un
pas extrem de important pentru modernizarea infrastructurii feroviare din vestul
țării, care face parte din coridorul european Orient/Est Mediteranean”.

Constructorii celor
4 loturi, desemnați
Câștigătorul licitației pentru Lotul 1
Caransebeș-Lugoj, în lungime de 39
km, este Asocierea Webuild-SALCEF,
cu o ofertă financiară în valoare de
aproximativ 1,37 miliarde de lei, fără
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Linia de cale ferată
Caransebeș-Timișoara-Arad
se află pe Coridorul Orient/Est
Mediteraneean, parte a rețelei
feroviare TEN-T Core,
și beneficiază de cea mai mare
finanțare în cadrul PNRR.

TVA. Licitația pentru Lotul 2 Lugoj-Timișoara Est, în lungime de 54,13 km,
a fost câștigată de FCC Construccion,
cu o ofertă financiară în valoare de
circa 1,9 miliarde de lei, fără TVA.
Lotul 3 Timișoara Est-Ronaț Triaj Gr.
D, în lungime de 13,86 km, a fost câștigat de Asocierea Webuild-Partecipazioni Italia-SALCEF, cu o ofertă financiară în valoare de aproximativ 1,44
miliarde de lei, fără TVA. Aceeași asociere de constructori a câștigat licitația
pentru Lotul 4 Ronaț Triaj-Arad, în
lungime de 55 km, cu o ofertă financiară în valoare de aproximativ 2,19
miliarde de lei, fără TVA.
Directorul general al CFR, Ion
Simu Alexandru: „Este un obiectiv prioritar pentru compania noastră, deoarece ne dorim ca infrastructura feroviară
din zona de vest a țării să se alinieze
standardelor europene de transport și

să ofere călătorilor care optează pentru transportul feroviar atât pe distanțe
lungi, cât și pe distanțe scurte, condiții
moderne de călătorie. Modernizarea
acestui sector de cale ferată va contribui la creșterea economică națională, dar și la cea locală, deoarece, prin
acest obiectiv, vom asigura o conexiune feroviară modernă între localitățile
adiacente acestui tronson de cale ferată și rețeaua națională. Ne referim
la o infrastructură care va permite o viteză maximă de circulație de 160 km/h,
stații moderne, servicii publice de calitate pentru călători, facilități sigure de
tranzitare sau staționare în zonele
publice, inclusiv amenajarea zonelor
de acces și de deplasare pentru persoanele cu dizabilități”, a precizat el.

Lucrări complexe
Sumele asigurate prin PNRR vor
fi folosite pentru lucrări complexe: dublarea liniei de cale ferată; refacerea
liniilor și corectarea traseului, pentru
ca trenurile să poată circula cu viteze
de 160 km/h; modernizarea gărilor;
construirea de pasarele pietonale și
adaptarea nivelului peroanelor la standardele europene; înființarea unor halte de călători în zonele urbane, pentru accesul direct la rețeaua feroviară
de transport; desființarea trecerilor la
nivel cu calea ferată sau construirea
unor pasaje denivelate; construirea a
două noi clădiri pentru mentenanță și
a unui centru regional de management
al traficului și sistem ERTMS.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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ANUL „SMARANDA BRĂESCU”
PASAGERI

Campion mondial
absolut la saltul
cu parașuta

ȘTIRI

SPAȚII DE SERVICII, PE A1 ORĂȘTIE-SIBIU
Două spații de servicii, cu
benzinării și parcări, au fost
deschise pe Autostrada
Orăștie-Sibiu (A1), în zona
localității Pianu, din județul
Alba. Potrivit directorului
general al CNAIR, Cristian
Pistol, dotările sunt
moderne, adaptate cerințelor
utilizatorilor. Fiecare spațiu
are 120 de locuri de parcare
pentru autoturisme (inclusiv
pentru persoanele cu
dizabilități și autorulote), 14
locuri pentru autocamioane
și 3 locuri pentru autocare,

GALAȚI: 40 DE
MICROBUZE ȘCOLARE
„VERZI”, ÎN MEDIUL
RURAL

precum și 10 locuri de
parcare pentru motociclete.
Parcările au zonă de
aspirator, stații de încărcare
vehicule electrice, stații de
încărcare GPL, pompe de
benzină, spații comerciale,
snack-baruri, toalete publice
și facilități pentru duș.

cele 40 de microbuze a fost
realizată pe baza solicitărilor primite
de la primăriile din județ „în limita
bugetului prevăzut de acest
program, ținând cont și de
repartizarea echilibrată a acestora”.

„LITORALUL PENTRU
TOȚI”, EDIȚIA 2022

Autoritățile din județul Galați vor
achiziționa, prin Administrația
Fondului de Mediu (AFM), 40 de
microbuze școlare „verzi”, pentru tot
atâtea localități din mediul rural.
Valoarea investiției este de 50 de
milioane de lei, cu finanțare de la
Administrația Fondului de Mediu, iar
cheltuielile neeligibile vor fi asigurate
din bugetul Consiliului Județean
(CJ) Galați. „Vom aplica pentru
valoarea maximă care este permisă
în cadrul «Programului privind
îmbunătățirea calității aerului și
reducerea emisiilor de gaze cu
efecte de seră, utilizând
autovehicule mai puțin poluante în
transportul elevilor – microbuze
electrice, hibride și GNC». Pentru
stațiile de încărcare, vom face un alt
proiect, cu fonduri din bugetul
propriu, ele nefiind prinse pe acest
apel de finanțare. Peste 9.000 de
elevi au nevoie de transport.
În condițiile prețurilor mari la
combustibili, transportul electric
va aduce economii la bugetul
primăriilor din județ, la care se
adaugă și costurile mai mici de
întreținere. Mai mult, un transport
ecologic înseamnă și un aer mai
puțin poluat, precum și un mediu
mai curat”, a declarat președintele
CJ Galați, Costel Fotea. Lista cu
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Ediția din acest an a programului
social „Litoralul pentru toți”, lansată
de Federația Patronatelor din
Turismul Românesc (FPTR), a adus
prețuri cu până la 75% mai mici față
de perioada de vârf, iar sejururile au
putut fi achitate și cu vouchere de
vacanță. Astfel, până la finalul
sezonului estival, turiștii s-au putut
caza în hotelurile din stațiunile
autohtone de la Marea Neagră la
tarife ce au pornit de la 35 de lei pe
noapte de persoană, fără mic dejun,
la un hotel de 3 stele, pentru un
sejur de minimum 5 nopți de cazare.
Pentru cei care au preferat cazare
cu servicii de masă all-inclusive,
tarifele au pornit de la 215 de
lei/noapte/persoană la un hotel de
3 stele, pentru minimum două nopți
de cazare. Au participat aproximativ
100 de hoteluri, ce au pus la
dispoziția turiștilor circa 10.000 de
locuri de cazare pe noapte. „Litoralul
pentru toți” este singurul program
social din România susținut integral
de mediul de afaceri, respectiv de
patronatele hoteliere autohtone.
„În ciuda scurtării vacanței de vară a
elevilor, «Litoralul pentru toți» a fost

un program așteptat și dorit atât de
unii români care s-au bucurat deja
de o vacanță în plin sezon, cât și de
cei care au dorit să profite de tarifele
foarte bune”, a declarat Dragoș
Răducan, președintele FPTR.

SISTEMUL DE PLATĂ
A PARCĂRII LA
AEROPORTUL OTOPENI,
MODERNIZAT
Sistemul de plată a Parcării Plecări
de la Aeroportul Internațional „Henri
Coandă” din Otopeni a fost
modernizat, astfel că, de la
1 septembrie, plata se face direct la
ieșire, cu card bancar. „Utilizatorii
acestor parcări au la dispoziție un
sistem modern cu
eliberatoare/cititoare de tichete de
parcare, care include și POS,
precum și funcția LPR de
recunoaștere a numărului de
înmatriculare" a transmis Compania
Națională Aeroporturi București
(CNAB). Banca Comercială
Română a anunțat că a implementat
sistemul de plată inteligentă: „La
accesul în incinta aerogării, sistemul
emite, la bariere, un tichet cu cod de
bare, în baza căruia clientul va
putea achita tariful parcării prin două
metode: fie direct la barierele de
ieșire doar cu card bancar, fără să
mai treacă pe la automatele de plată
(la barierele de ieșire, sistemul
integrat va identifica numărul de
înmatriculare al autoturismului, va
calcula și va afișa imediat pe ecran
suma de plată); fie la unul dintre
terminalele automate de plată
instalate în parcări și aeroport, cu
card sau cash. În ambele situații,
plata se poate face contactless, prin
simpla apropiere a cardului bancar
contactless sau a oricărui dispozitiv
inteligent de tip telefon, ceas,
brățară, ce permite plăți prin
tehnologia NFC. Călătorii au
posibilitatea, de asemenea,
să achite parcarea și cash, la
automatele de plată”. Modernizarea
parcărilor de la aeroport a început
pe 15 mai 2021 și este prevăzută a
se încheia în iunie 2023. În prezent,
investiția de circa 3 milioane de
euro, fără TVA, este finalizată 85%,
lucrările fiind realizate de Altimate.
La finalizarea proiectului, plata
parcării va putea fi efectuată și
printr-o aplicație mobilă, precum și
prin SMS. Aeroportul dispune de
1.793 de locuri de parcare publică,
repartizate astfel: 437 de locuri în
Parcare Plecări, 588 de locuri în
Parcare Sosiri și 768 de locuri în
Parcări Termen lung.

.......................................................................................................................................... septembrie 2022

ACTUALITATE

COLAPSUL TRANSPORTULUI JUDEȚEAN
DE PASAGERI

Sute de localități
fără transport
Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) a făcut
o analiză dură a situației actuale în care se află transportul public
de persoane, din care a reieșit faptul că acest sector este
pe marginea prăpastiei.

S

ituația la zi a delegării serviciului public de transport pasageri
în trafic județean demonstrează clar ce înseamnă pentru România
încercarea eșuată de a aplica reglementările UE într-o manieră autohtonă, politizată, incompetentă și lipsită
de responsabilitate, au afirmat reprezentanții FORT.

Probleme
cu atribuirea
Concluzia lor are la bază datele
actualizate de către specialiștii Federației. În momentul de față, la nivel
național, numai 5 autorități județene
au atribuit 39 de loturi (grupe de trasee) din totalul de 114 scoase la licitație, în timp ce, în alte 14 UAT-uri,
autoritățile județene au grave probleme (lipsă oferte/anulări etc.) pentru
un număr de 112 loturi din totalul de
320. În județele Giurgiu și Buzău, nu
a fost depusă nicio ofertă, până la 13
septembrie 2022, iar în alte 14 UATuri s-au emis hotărâri privind aprobarea documentației de atribuire. Județele Argeș, Caraș-Severin, Covasna și
Prahova sunt în faza de proiect cu documentația de atribuire, iar județul
Timiș nu a inițiat niciun proiect de hotărâre, pe acest subiect.

Sute de localități fără
transport de pasageri
Analiza realizată de federația patronală prezintă „dezastrul iminent
provocat de somnul adânc în care se
află Ministerul Dezvoltării și Autorita-
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tea Națională pentru Reglementarea
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), coroborat incompetenței
în care se zbat decidenții politici, la
nivelul administrației publice centrale
și locale. Efectul descentralizării a condus la interpretarea (după propriul interes) a reglementărilor din domeniu,
suficient de prost elaborate, astfel
încât să conducă la un dezastru iminent, anunțat încă de acum doi ani
de către reprezentanții FORT. Efectele
negative au impact direct asupra publicului călător din sute de localități
aflate pe teritoriul României, ce vor
rămâne fără transport județean, cel
mai probabil de la data de 1 ianuarie
2023, în pofida tuturor semnalelor de
alarmă trase de patronatele din domeniu, atât direct în relație cu autoritatea
publică centrală, cât și cu autoritățile
publice locale”, susțin cei de la FORT.
Autoritatea Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a efectuat intervenții instituționale, la solicitarea transportatorilor competitori, solicitând
autorităților locale refacerea documentației și modificarea acesteia pentru

respectarea reglementărilor naționale
și comunitare, însă „se pare că, pentru
multe CJ, precedentul nu are niciun
fel de efect în fața erorilor ce se țin
lanț”, afirmă cei de la FORT. Aceștia
subliniază faptul că întocmirea programelor de transport „nu a ținut cont
de un principiu unitar valabil, testat în
întreaga lume, și anume al rentabilității, dreptului exclusiv sau al compensării serviciului, în anumite situații, iar
acest lucru, coroborat multitudinii de
obligații asumate de către transportatorii privați, fără niciun angajament
contractual serios din partea autorităților locale, a condus la ceea ce era
de așteptat, și anume la o lipsă de oferte pentru o mulțime de loturi scoase
la licitație”.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

FORT face apel către decidenții
politici de la nivel central și local
să oprească acest dezastru,
până când nu este prea târziu,
și solicită public premierului
Nicolae Ciucă intervenția urgentă
și dialog constructiv pe acest
subiect.
„Este absolut obligatoriu ca
această mascaradă, a atribuirii
prin licitație publică a grupelor
de trasee, în transportul regulat
județean de pasageri, să înceteze,
până atunci când România o să fie
pregătită legislativ și administrativ
să evolueze, în materia acestui
serviciu de utilitate publică”,
au conchis reprezentații FORT.
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A plouat cu amenzi
în trafic, la vehiculele
de marfă și de pasageri
Polițiștii rutieri au aplicat peste 4.200 de amenzi, în doar două zile
de controale efectuate în trafic, la aproape 9.000 de vehicule
de transport marfă cu capacitatea mai mare de 2,5 sau 3,5 tone,
precum și la cele destinate transportului public de persoane cu
autovehicule având mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto.

C

a urmare a verificării a 8.953
de autovehicule, au fost constatate 55 de infracțiuni, dintre
care 20 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și 35 pentru
alte infracțiuni. Din totalul de 4.239 de
sancțiuni contravenționale, 3.515 au
fost date pentru nerespectarea Codului rutier, 152 pentru încălcarea prevederilor HG 69/2012, iar 243, pentru
nerespectarea prevederilor OG 37/
2007 privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă
ale conducătorilor auto și utilizarea
aparatelor de înregistrare a activității
acestora. Alte 196 de amenzi au fost
aplicate pentru încălcarea altor acte
normative privind transporturile rutiere
și 133 pentru nerespectarea prevederilor diverselor acte normative.

251 de permise
reținute, 35 de șoferi
băuți la volan
Totodată, polițiștii reținut 251 de
permise de conducere, dintre care 35
pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice și 216 pentru alte abateri.
În plus, polițiștii au reținut 220 de
certificate de înmatriculare și au dispus
52 de măsuri complementare, dintre
care 31 de imobilizări a autovehiculului
și 21 de suspendări ale dreptului de
utilizare a autovehiculului.
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6 exemple
de încălcări ale legii
1. Un șofer a fost depistat pe DN13,
în jud. Brașov, în timp ce conducea o
autoutilitară fără a purta centura de
siguranță și intervenind asupra aparatului tahograf, prin aplicarea unui
magnet pe impulsor, pentru a manipula timpul de conducere. A fost amendat
cu 9.000 de lei și i s-a imobilizat autoutilitara.
2. Un alt conducător auto, angajat
al unui operator de transport rutier, a
fost depistat conducând un microbuz,
în municipiul Brașov, transportând persoane fără a deține copie conformă a
licenței de transport valabilă, pentru
autovehicul. Operatorul a fost sancționat contravențional și s-a dispus suspendarea dreptului de utilizare a
microbuzului, pentru 6 luni, conform
HG 69/2012.
3. Un șofer a efectuat cu microbuzul transport de persoane, pe ruta Oltenița-Călărași, și a fost prins în localitatea Spanțov, jud. Călărași, având
mai mulți pasageri decât numărul de
locuri prevăzut în certificatul de înmatriculare. A fost sancționat conform
HG 69/2012.
4. Un șofer a efectuat o cursă regulată de transport persoane cu microbuzul, pe DN31, pe ruta Oltenița-Mănăstirea, jud. Călărași, fără a elibera
tichete de călătorie pentru 8 pasageri.
A fost amendat cu 9.000 de lei conform HG 69/2012.

5. Un șofer a fost depistat în timp
ce conducea o autoutilitară, pe DN25,
în localitatea Independența, jud. Galați, efectuând transport de mărfuri
fără a avea introdusă în aparatul tahograf digital cartela tahografică, alterând, astfel, datele înregistrate privind
perioadele de conducere, pauzele și
perioadele de odihnă. A fost amendat
cu 4.000 de lei, în baza OG 37/2007.
Totodată, nu deținea poliță RCA pentru
autoutilitară, astfel că a fost amendat
și cu 1.000 de lei, în baza Legii 132/
2017, fiindu-i reținut certificatul de înmatriculare al autoutilitarei și plăcuțele cu numărul de înmatriculare.
6. Un șofer a fost prins conducând,
în București, o autoutilitară, în timp ce
se afla sub influența băuturilor alcoolice – 0,22 mg/l alcool pur în aerul
expirat. A fost amendat cu 1.305 lei și
i-a fost reținut permisul, pentru 90 de
zile.

260 de accidente,
în 7 luni
În primele șapte luni ale anului, pe
linia de transport public de persoane,
polițiștii au aplicat 6.319 amenzi. Din
cauza conducătorilor de astfel de autovehicule, s-au produs 260 de accidente de circulație, în urma cărora au decedat 5 persoane, 15 au fost rănite
grav și 198 au fost rănite ușor.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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PIAȚĂ ȘI COMPANII

FlixBus și Tabita Tour,
peste 70 de destinații,
în Spania
FlixBus a încheiat un parteneriat cu Tabita Tour, în cadrul căruia
va comercializa bilete de autocar prin intermediul platformei sale și își
va diversifica oferta din România, cu plecări către peste 70 de destinații din
Spania, precum Barcelona, Madrid, San Sebastian, Bilbao, Vigo sau Malaga.

P

asagerii români au la dispoziție curse directe, cu plecare
din peste 120 de localități din
România. Sunt deservite orașe mari,
precum București, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu sau Craiova, dar și multe
localități mici, în care nevoia de mobilitate și conectare este foarte importantă, cum sunt Simeria, Luduș, Salonta,
Adjud sau Cernavodă.

Orașele mici
și mijlocii, conectate
la rețeaua europeană
Conectarea orașelor mici și mijlocii
la rețeaua europeană este un obiectiv
important pentru ambele companii. La
nivel global, peste 40% din rețeaua
FlixBus este alcătuită din orașe mici și
mijlocii, cu mai puțin de 20.000 de locuitori. În România 36,7% dintre orașe au
mai puțin de 10.000 de locuitori, iar
35,1% au între 10.000 și 25.000 de locuitori, potrivit celor mai recente date furnizate de Institutul Național de Statistică.
Adrian Rășoiu, reprezentant FlixBus
în România: „Ne dorim să schimbăm
viziunea tradițională asupra călătoriilor
pe distanțe lungi. Autocarul reprezintă
o alternativă de transport sigură, mai
ales în contextul în care transportul aerian se confruntă cu provocări, în acest
moment. În plus, transportul cu autocarul are la bază un puternic element social, deoarece le permite persoanelor
cu posibilități economice reduse și celor
din zonele îndepărtate să călătorească
în mod accesibil. Prin parteneriatul cu
Tabita Tour, unul dintre operatorii consacrați pe acest segment, facem un pas
important spre extinderea ofertei pentru
cât mai mulți pasageri din România”.
Ioan Sighiartău, directorul general
Tabita Tour: „Satisfacerea cerințelor
clienților reprezintă misiunea noastră
principală; le ascultăm dorințele și le
oferim cele mai potrivite soluții, în condiții de maximă seriozitate și responsabilitate. Urmărim îmbunătățirea continuă a performanțelor și a calității
serviciilor oferite, iar parteneriatul strategic cu FlixBus este încă un pas pentru atingerea acestui deziderat”.
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Autocarele Tabita Tour
au autocolant cu inscripționarea
„În colaborare cu FlixBus”, pentru a putea
fi ușor identificate de către călători.

Digitalizarea
călătoriei cu
autocarul, formulă de
succes, la nivel global
Modelul de afaceri FlixBus se bazează pe o colaborare unică, la nivel
internațional, cu companiile locale de
transport. Astfel, a dezvoltat cea mai
mare rețea de autocare interurbane
din Europa și a devenit al doilea cel
mai mare jucător de pe piața din SUA.
Din 2013, FlixBus a încheiat acorduri
cu peste 500 de parteneri de transport
din întreaga lume.
În prezent, operatorul de servicii de
mobilitate oferă curse internaționale
directe din România, din peste 100
de localități, spre 17 țări din Europa,
în colaborare cu partenerii locali de
transport. Din martie anul acesta, primele conexiuni din România spre Suedia și Danemarca sunt disponibile în
urma parteneriatului cu transportatorul
local Comati, consacrat pe segmentul
călătoriilor spre Țările Nordice. Pasagerii au curse din aproximativ 60 de
orașe din România, spre 15 orașe din
Suedia și 18 din Danemarca. În sezonul estival, FlixBus a dublat oferta de
călătorii și a deschis curse spre Istanbul și destinații de vacanță din Bulga-

ria, precum Varna, Nisipurile de Aur,
Albena, Kavarna sau Veliko Tărnovo.

Tabita Tour, „Cel mai
eficient transportator
de persoane
din România”
Tabita Tour este compania cu care
a început povestea Filadelfia Group,
iar, în prezent, este cea mai importantă
din nord-vestul României, în domeniul
transportului intern și internațional de
persoane. Din 2017, a câștigat, anual,
premiul „Cel mai eficient transportator
de persoane din România”, pe lângă
nenumărate distincții pentru siguranța
rutieră. Are un parc auto format din
43 de autocare și 25 de microbuze
Mercedes, cu o capacitate între 8 și
83 de locuri. Produse între 2012 și
2020, sunt clasificate la trei și patru
stele. Compania deține 33 de agenții
în România (agenții Filadelfia Turism,
partener Tabita Tour), peste 30 în Spania și Italia, dar colaborează și cu peste 100 de agenții revânzătoare. Totodată, oferă servicii de curierat intern
și internațional.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a lansat licitația
pentru achiziționarea a încă 20 de trenuri electrice,
după ce a semnat, în primăvară, un prim contract cu Alstom.

V

aloarea achiziției este estimată la aproximativ 180 de milioane de euro, la care se vor
adăuga costurile întreținerii și reparațiilor, pentru 30 de ani, de aproximativ
270 de milioane de euro. „ Finanțarea
proiectului este asigurată prin Planul
Național de Redresare și Reziliență
(PNRR), «Componenta 4 – Transport
durabil» și de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturilor și
Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice
aprobate potrivit legii”, potrivit ARF.
Serviciile vor fi oferite, inițial, pe liniile deja electrificate la momentul punerii în circulație a trenurilor, dar se vor
extinde, pe măsură ce vor fi electrificate
și alte rute (Cluj Napoca-Oradea, București-Giurgiu, Constanța-Mangalia).

Mentenanța poate fi
prelungită cu 15 ani
„Procedura de atribuire vizează
achiziționarea unui număr de 20 de rame electrice RE-IR2 de lung parcurs,
destinate conectării centrelor urbane
din România, precum și a serviciilor

20 de trenuri
Coradia Stream,
de la Alstom
În 25 martie, ARF a semnat cu
Alstom contractul pentru livrarea
a 20 de trenuri interregionale
Coradia Stream și a serviciilor de
mentenanță asociate, pe o perioadă
de 15 ani. Valoarea totală estimată a
contractului este de aproximativ 270
de milioane de euro. Acestea sunt
primele trenuri noi cu tracțiunea
distribuită în sistem de automotor
pentru transport feroviar de
pasageri furnizate de Alstom,
în România. Potrivit licitației,
contractul poate fi extins cu
opțiunea de livrare a încă 20 de
trenuri, pe baza unei comenzi din
partea beneficiarului. Incluzând
mentenanța extinsă pentru întreaga
flotă, valoarea totală estimată
a proiectului poate depăși
700 de milioane de euro.

accesorii de mentenanță, instruire a
personalului în ceea ce privește exploatarea, operarea trenurilor, transportul,
asigurarea, punerea în funcțiune și
asistența tehnică în perioada de garanție, conform Caietului de Sarcini. Perioada de mentenanță și servicii de reparații
este de 15 ani, necesară funcționării
respectivelor trenuri. Contractul de
achiziții are prevăzută o clauză de revizuire, respectiv posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanță cu încă
15 ani, fără organizarea unei proceduri
competitive, prin încheierea unui act
adițional”, a informat ARF.

Viteză maximă
de 200 km/h
Trenurile se vor putea deplasa cu
o viteză maximă de 200 km/h și vor
oferi o capacitate de transport de minimum 160 de locuri fixe (clasa întâi și
clasa a doua) și minimum 160 de locuri în picioare. „Ramele achiziționate
vor fi distribuite tuturor operatorilor feroviari de călători, pe baza contractelor
de servicii publice care urmează a fi
elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1370/2007, cu
modificările ulterioare și în baza legislației din România, și vor circula pe o
serie de rute de pe rețeaua feroviară
publică electrificată sau în curs de electrificare”, potrivit reprezentanților ARF.

ACTUALITATE

Licitație pentru încă
20 de trenuri electrice
de lung parcurs

10 rute
Astfel, trenurile electrice vor asigura transportul rapid al pasagerilor între
marile orașe ale României, pe următoarele rute:
1. Oradea-Cluj Napoca-Sighișoara-Brașov
2. Cluj Napoca-Alba Iulia-Simeria
(Deva)-Târgu Jiu-Craiova-Calafat
3. Brașov-Sfântu Gheorghe-Miercurea Ciuc-Bacău-Iași
4. Brașov-Sfântu Gheorghe-Miercurea Ciuc-Bacău-Suceava
5. Galați-Mărășești (Focșani)-Bacău-Iași
6. Galați-Mărășești (Focșani)-Bacău-Suceava
7. Galați-Brăila-Constanța-Mangalia
8. Iași-Bacău-Mărășești (Focșani)Barboși (Galați)-Brăila-ConstanțaMangalia
9. Suceava-Bacău-Mărășești (Focșani)-Barboși (Galați)-Brăila-Constanța-Mangalia
10. Giurgiu-București-Ciulnița (Slobozia)-Călărași.
Termenul-limită pentru depunerea
ofertelor este 26 septembrie 2022. Se
pot solicita clarificări cu maximum 20
de zile înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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ANUL „SMARANDA BRĂESCU”
– 125 de ani de la naștere și 90 de
ani de la obținerea primului titlu de
campion mondial absolut la saltul
cu parașuta

„...eu cred în steaua
mea și Dumnezeu a
ținut cu mine și cu
steaua mea...”
parașutist-aviator
U
SMARANDA BRĂESC

Prometeu
dezlănțuit
Smaranda Brăescu – unul dintre marile modele de conștiință,
demnitate, jertfă și pasiune nu doar ale istoriei primei jumătăți
de secol XX, ci și ale istoriei lumii privite în genere, un reper uman
singular, caracterizat, printre altele, de o verticalitate morală
și o religiozitate rar întâlnite de-a lungul vremii, ce își poate găsi
corespondentul ideal în cercul mucenicilor creștinătății globale.

C

ând, în ultimii ani de viață, a
fost nevoită să-și ascundă
identitatea reală și suferința,
ochiul trist, dar măreț al destinului își
lăsase, iremediabil, pleoapa către țărână... Smaranda își scrisese, deja,
povestea nemaiîntâlnită a propriei sale
vieți. De fapt, întregul ei parcurs teluric
a fost așezat sub semnul unui continuu martiriu personal, o cunună grea,
de o duritate aparte, căreia, cu inteligența și harul dăruite de divinitate, i-a
înțeles în mod deplin semnificația
complexă, acceptându-i, în integralitate, deopotrivă, umilitatea specifică
pătimitorilor creștini și... spinii.
„Omul trăiește în puterea colectivă
a omenirii întregi, omenirea întreagă
trăiește în fiecare om singur.” Așa a
trăit și umanitatea primei jumătăți de
veac XX, în spiritul celor scrise, cu
anterioritate, de Eminescu; aidoma
titanului Prometeu, aviatorul-parașutist
Smaranda Brăescu a adus pe pământ,
la adăpostul Credinței, nu focul, ci libertatea din ceruri, oferind-o, mai departe, oamenilor, cu tot elanul și
devoțiunea, pe care le-a avut prinse
de Dumnezeu în inimă. Și, tot asemeni
lui Prometeu, cel care și-a atras asu-

pra sa, pentru gestul făcut, răzbunarea
lui Zeus olimpianul, Smaranda a simțit
din plin, pe ultima sută de metri a destinului, acest lucru, nefirescul vot de
blam și condamnarea nedreaptă, în
contumacie, venind, ca și în cazul altor
eroi ai neamului, din partea țării natale
și, mai ales, a agenților străini de influență ai momentului, atât răsăriteni, cât
și vestici.

rând pe rând, toate reușitele personale
din aviație și parașutism. Și cum să
nu fi avut Smaranda, oare, cunoștință deplină despre suferințele și aspirațiile neîmplinite ale conaționalilor săi,
când ea însăși se luptase, fără oprire,
până la finalul drumului, pentru ca visele-i lăuntrice să prindă contur real
și nicidecum să fie năruite, cu bruschețe și răutate, de nenumăratele piedici
ivite în față?!...

Recunoaștere regală
Parafrazându-l pe omul de cultură
și istoricul Nicolae Iorga, despre Smaranda Brăescu putem afirma că nu a
fost o ființă asemeni ei, care să cunoască mai bine, în acei ani, viața și
sufletul românilor din toate provinciile
patriei, români cărora le-a închinat,
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„Țăranii”
care au scris
istoria aviației
românești

În acest sens, cuvintele Regelui
Carol al II-lea, rostite în luna martie a
anului 1933, după obținerea în SUA,
la Sacramento, pe 19 mai 1932, de
către Smaranda Brăescu, a recordului
mondial absolut la parașutism, sunt
edificatoare:
„Știu cât te-ai zbătut și tot
ce-ai suferit. Meritul îți este
cu atât mai mare, cu cât mai
însemnate au fost obstacolele
care ți-au stat în cale.”
Regalitatea, mai precis, suveranul
Carol al II-lea, a reprezentat, alături de
o mică parte a presei (ziarele „Curentul” și „Universul”), singurul element
important al societății românești de
atunci care i-a recunoscut, oficial,
Smarandei meritele impresionante
pentru istoria națională și globală a
parașutismului și, deopotrivă, a aviației.
„Ce murdării mai sunt aici pe
pământ! (...) Colonelul Popovici
– pentru alții dă carnete în alb, sau
le face în câteva ore – iar pentru
mine nici într-o lună n-a fost în stare
să-l facă. Sunt așa de mâhnită și
așa de tristă, căci văd că zilnic se
ivesc dificultăți și tocmai de la acei
care ar trebui să-mi vie în ajutor.
Doamne, nu știu de ce sunt așa de
răi și cum poți să mai suporți atâta
murdărie pe acest pământ!
(...) În țara noastră, toți veneticii au
ajuns Miniștri.” – Smaranda
Brăescu, 26 septembrie 1935.

La fel ca și pe inginerul Aurel Vlaicu,
puțini au iubit-o cu adevărat și sprijinit-o
pe Smaranda Brăescu în timpul vieții,
spre a-și atinge visul – acela de a zbura.
Pentru mulți dintre cunoscuții aristocrați
ai timpului, Aurel Vlaicu și Smaranda
Brăescu erau niște simpli... țărani.
Numai că țăranul din Binținți (Hunedoara) și țăranca din Hănțești
(Galați) au scris, ambii, actul de naștere, practic, pentru aviația, respectiv, parașutismul românesc și mondial, așa cum nu o mai făcuse nimeni
până atunci. Din această perspectivă
deosebit de relevantă, anume aceea a
construcției individuale de imagine și
identitate, Smaranda Brăescu a conturat, cu o credință și un sacrificiu ieșite
din comun, liniile de forță ale destinului,
în momente când a fi pionier într-un domeniu non-accesibil femeilor la acea
dată reprezenta o dovadă nu doar de
curaj nemaiîntâlnit, dar și una de schimbare categorică de macaz paradigmatic.

randa Brăescu a știut să se roage și
să aștepte. În tăcere, desigur, ca mucenicii creștini. Călcatul pe cadavre
ori amantlâcurile de bonton specifice
vremii sale au fost cu totul și cu totul
străine de spiritul ei nobil și curat, de
crezul funciar al propriei sale ființe.
Aprecierea sinceră din partea multor personalități din țară și din străinătate a venit, încetul cu încetul – una
dintre acestea fiind chiar pretențioasa
scriitoare Martha Bibescu, soția prințului-aviator George Valentin Bibescu
(fondatorul Aeroclubului Regal Român
și președinte, la acel moment, al Federației Aeronautice Internaționale), și
nu a întârziat să se manifeste, în mod
concret, sub diverse forme.
„... nu cunosc”, mărturisea
poetul și cărturarul
Octavian Goga,
pe 28 mai 1932, la tribuna
Academiei Române, „un
devotament pentru o idee,
manifestat cu o pornire de
sacrificiu mai curată, mai
îndrăzneață și mai nobilă,
decât actele eroice ale
acestei ființe plăpânde...”

Smaranda stabilit, la nivel
de țară și de mapamond,
parametrii noului pattern
al parașutismului sportiv,
model care nici măcar
nu fusese luat
în calcul la momentul
respectiv.
Sub acest aspect, Smaranda Brăescu a inovat în domeniul său – parașutismul –, un domeniu conjunctural
ales de ea, practic, o cale ocolitoare,
pentru a ajunge să-și vadă împlinit
visul primordial – pilotajul.

Paradoxurile
unei vieți
de excepție
Conștiință înaltă, dublată de o moralitate similară și o religiozitate asemănătoare cu a marilor isihaști, Sma-
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„... care, primejduindu-și viața de
atâtea ori, a stabilit recorduri mondiale
în aviație, purtând faima numelui nostru peste hotare.”
Cuvinte frumoase, clocotitoare,
care, însă, nu au scutit-o absolut
deloc pe „Regina aerului”, așa cum
a supranumit-o presa americană,
să moară de foame în patria natală...
La nivelul marii istorii a României
și a lumii, nu multe au fost spiritele
care și-au așezat, pentru totdeauna,
de-a lungul curgerii timpului, marcajul
pozitiv. În cronologia fixă a destinului
tumultuos al umanității, Smaranda
Brăescu este unul dintre acestea.

Un spirit
profund religios
O dimensiune fundamentală, însă
deloc luată în discuție, este reprezentată de caracterul religios al Smarandei, însuși intervalul scurtei sale treceri
pământești fiind încadrat de două date
semnificative, și anume: nașterea –
care a avut loc în ziua de 21 mai, de
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marele praznic creștin al Sfinților Împărați Constantin și Elena – și moartea, consemnată la data de 2 februarie, când este sărbătorită Întâmpinarea
Domnului Hristos. Prin urmare, cercul
gloriei și, deopotrivă, al muceniciei
Smarandei Brăescu a fost unul dictat
în mod expres de divinitate, starea ei
constantă de spirit fiind una exclusiv
raportată la Dumnezeu. „Mă rog la
Dumnezeu totdeauna – știu că nu sunt
vrednică de ajutorul Său, dar bunătatea lui Dumnezeu este atâta de mare
că mă va ierta și mă va ajuta”, scria
Smaranda, în primul său jurnal, în ziua
de 11 august 1935, pentru ca, zece
zile mai târziu, pe 21 august, să menționeze astfel: „(...) mi-am făcut Semnul Crucii, am spus Tatăl Nostru și
Ave Maria și am intrat deasupra mării.”
Despre religiozitatea Smarandei
Brăescu, merită să vorbim mai pe larg
în textul de față, întrucât această caracteristică marcantă reprezintă, în
fond, axul central al propriei sale vieți,
în jurul căruia și-a definit personalitatea și și-a construit întreaga carieră din
parașutism și aviație.
Departe de a fi mistică,
Smaranda trăia conectată
la înalta dimensiune spirituală
a eremiților de altădată.
Fără a fi un om al deșertului, ca
vechii rugători creștini, una dintre cele
mai interesante și demne de ținut minte lecții de creștinism, pe care ea a
oferit-o umanității, s-a născut în momentul participării sale, pe data de 8
august 1935, pe teritoriul Marii Britanii,
la incinerarea unuia dintre instructorii
de zbor de la aerodromul din Reading.
Iată ce relata Smaranda Brăescu,
după acest eveniment cutremurător:
„Prima dată când am asistat la așa

ceva îngrozitor. Niciun serviciu religios,
nimic (...). N-au vrut ca să aparțină
religiei sfinte pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul și pentru care s-a jertfit Dumnezeul nostru, Fiul Atotputernicului.
Oare ce gândesc aceștia? Care este
ținta lor în viață? Pentru ce mai ocupă
un loc aici, pe pământ? Oh, Doamne,
Iisuse Hristoase, întoarce pe toți la
tine, nu îi lăsa să meargă în întuneric
– și te rog, Doamne, nu ne pedepsi
pentru fărădelegile noastre (...)!” Sunt
întrebări fundamentale, ce reflectă,
deopotrivă, diferențierea de viziune și
de perspectivă asupra vieții, de mentalitate, în ultimă instanță, și de raportare la Sacru a creștinului practicant
față de individul ateu.

Un critic
al moravurilor
Critic acerb al proastelor moravuri
ale vremii sale („S-a stricat lumea,
totul nu este decât o Sodoma și Gomora.” – 30 septembrie 1935; „Nu-mi

.......................................................................................................................................... septembrie 2022

Cupa „Smaranda Brăescu 2022” și „Puii de lei”

place Parisul, este prea murdar (...),
e și scump, multe femei dezmățate și
inculte, iar majoritatea bărbaților îți fac
impresia unor vagabonzi.” – 26 august
1935), precum și critic al situației generale din societatea românească, de
pe mapamond și din lumea aviatică
(„Hitler va înghiți și Danemarca, după
ce se va întări”; „Vasăzică și voi, Hitlerii
și Mussolinii, sunteți tot bolșevici, dar
sub o altă formă, mai perversă!”; „nici
în zilele Crăciunului nu i-au răbdat inima să înceteze măcelul, atât Rusia,
cât și Germania”; „Ne așteptăm din
moment în moment la vreun vânt năprasnic care poate să vină din vreo
parte, pentru că suntem înconjurați
numai de dușmani (...).”), Smaranda
Brăescu scria despre sine, cu sinceritate, astfel, la 20 august 1935: „(...)
niciodată nu i-am înșelat cu nimica –

INEDIT

Pentru a celebra împlinirea a 90 de ani de la stabilirea
recordului mondial absolut la saltul cu parașuta, Aeroclubul
României a organizat Cupa „Smaranda Brăescu 2022”, unde
sportivii parașutiști au avut ocazia să-și testeze abilitățile și
să se bucure de o zi perfectă de zbor, la Aeroclubul Teritorial
„Aurel Vlaicu” București.
În acest context, dar și în acord cu multiplele manifestări
naționale susținute de legea care a declarat 2022 drept
„Anul Smaranda Brăescu”,, la Aeroclubul Teritorial „Aurel
Vlaicu” București – Aerodromul Clinceni, a avut loc, în data
de 19 mai a.c., evenimentul omagial dedicat primei femeiparașutist a României și intitulat „SMARANDA BRĂESCU
– 125 de ani de la naștere și 90 de ani de la obținerea titlului
de campion mondial absolut la saltul cu parașuta, în SUA,
la Sacramento, pe 19 mai 1932”.
La acțiunea inițiată și desfășurată în perimetrul special
amenajat în memoria celei dintâi femei-parașutist a
României, Smaranda Brăescu, și a primei femei-aviator cu
brevetul obținut în țară, prințesa Ioana Cantacuzino, de către
documentaristul campaniei istorice „Femei pe bancnote”,
dr. Magdalena Albu, au luat parte aviatori, parașutiști militari,
elevi, părinți, dar și urmași ai Smarandei Brăescu, tânăra
strănepoată a acesteia urmând același drum al
parașutismului, în cadrul Aeroclubului României, ca și
antecesoarea ei. Pe lângă intervențiile unor invitați de marcă

din mediul universitar și militar, programul artistic
al manifestării a fost susținut de către actrița Doina Ghițescu
și elevii clasei pregătitoare C din cadrul Școlii Gimnaziale
„Adrian Păunescu” din București, îndrumător profesor
Valentina Olăreanu, care și-au intitulat momentul, în mod
sugestiv, „Pui de lei”. (Raluca Mihăilescu)

am fost prea sinceră și de asta și-au
bătut joc de mine.”
„Viața mea nu înseamnă nimic
dacă o țin numai pentru mine.
Viața mea o dăruiesc țării, dar
vreau să o dăruiesc frumoasă
și încărcată de glorie”,
nota, în jurnal, Smaranda.
Aviatoare și a celebrei unități sanitare de elită a Forțelor Aeriene Regale
ale României – „Escadrila Albă” (singura unitate de aviație cu rol de evacuare a răniților de pe front din cel deAl Doilea Război Mondial, pe care țara
noastră a avut-o dintre toate forțele
combatante, înființată la inițiativa prințesei-aviator Marina Știrbei și formată
exclusiv din femei-pilot, cu misiuni de
salvare atât în Est, cât și în Vest) –, cu

brevetul de zburător din America reînnoit
la Școala de pilotaj condusă de prințesaaviator Ioana Cantacuzino (prima
femeie-pilot cu brevetul obținut în țară
și cea dintâi femeie-director a unei școli
de aviație din România), a intrat în
legendă... Eroina fără de cruce vreme
șapte decenii, oprimată de noul regim
politic instaurat la putere după 1945,
este, azi, omagiată, așa cum se cuvine,
la nivel național, devenind simbolul parașutismului românesc și modelul generațiilor actuale de tineri împătimiți de farmecul voalurii albe de mătase.
(Va urma)
dr. Magdalena ALBU
documentaristul campaniei
„Femei pe Bancnote”
membru ARPIA București și AGART
albumagdalena@gmail.com
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre șoferi
Guvernul a dat aviz favorabil proiectului de lege care
prevede scăderea pragului vârstei minime necesare
obținerii permisului de conducere pentru categoriile
C și CE de la 21, la 18 ani.
Credeți că această măsură va rezolva problema lipsei
șoferilor?
1. Da. Astfel, vom avea un număr mare de tineri care vor decide
să devină conducători auto încă de la prima angajare, fără a mai
căuta alte job-uri doar pentru că nu au dreptul să obțină permisul.
2. Parțial. Evident, numărul șoferilor va crește, însă adevărata
provocare pentru transportatori este să găsească conducători auto
cu experiență. În aceste condiții, noii șoferi vor îngroșa rândurile
celor fără experiență și pe care prea puține firme sunt dispuse
să îi angajeze.
3. Nu. Meseria de șofer este tot mai puțin atractivă și, chiar dacă
bariera vârstei dispare, numărul adițional de conducători auto
nu va fi atât de mare încât să asigure o ameliorare semnificativă
a crizei șoferilor.

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

Realism și îngrijorare,
pentru a doua parte a anului

S

e vorbește tot mai mult despre iminenta criză, care
ar putea să ne afecteze începând cu finalul acestui
an. Întrebarea lunii august a preluat opiniile firmelor
despre cum va arăta finalul lui 2022 – „Cum considerați
că vor fi toamna și iarna acestui an, pentru compania pe
care o reprezentați?”
Evident, opiniile sunt împărțite, însă majoritatea privesc
viitorul cu precauție și par hotărâți să își securizeze afacerea,
pentru a traversa eventuala perioadă dificilă care urmează,
fără a fi nevoiți să recurgă la măsuri drastice de restructurare.
„Cu toții, așteptăm probleme macroeconomice, iar semnele sunt, deja, vizibile. Chiar dacă ne vom confrunta cu
un context dificil, am atins un nivel de stabilitate și organi-
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zare care ne va ajuta să gestionăm provocările, fără să
facem concedieri.” – este răspunsul ales de 60% dintre
respondenți.
Există, însă, și un procent semnificativ, de 30%, de
respondenți profund îngrijorați. Aceștia consideră că lucrurile
vor lua o turnură negativă, iar firma pe care o conduc va
fi profund afectată, indiferent de modul în care vor organiza
activitatea. Bineînțeles, nu lipsesc nici optimiștii, probabil
în legătură cu oportunitățile care pot apărea în momentele
de criză. 10% dintre respondenți consideră că, în ciuda
așteptărilor pesimiste privind evoluțiile economice, în
următoarea perioadă vor continua să urmeze un trend
pozitiv.
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