acă angajații nu se vor mai întoarce
la lucru atunci când repornim, voi
găsi alții!”

Mai mulți patroni de firme de transport au
fost obligați să oprească activitatea, în timpul
stării de urgență, din cauza riscurilor greu de
gestionat și, mai ales, a fabricilor închise, în
toată Europa. Iar angajații lor...
Un mesaj precum cel de mai sus arată tăria
antreprenorilor români, determinarea de a depăși obstacole, de a supraviețui. Respect acest
lucru! Cum altfel să dezvolți de la zero o firmă
de transport și să poți să concurezi cu firme
occidentale incomparabil mai bine capitalizate?
Sunt argumente solide și pline de adevăr...
pentru anii ’90 sau începutul anilor 2000. Nimeni
nu contestă dificultățile pieței de transport, unde
concurența este una deosebit de acerbă. Am
trecut prin multe momente dificile, dar am
beneficiat și de atuuri importante, în perioadele
de creștere economică. Nu întâmplător, flota
românească de transport s-a dezvoltat atât de
mult, în cea mai mare parte folosind libertatea
de acțiune oferită de piața unică europeană.
Este momentul ideal să consolidăm prezența
„cantitativă”, prin măsuri care să asigure dezvoltare „calitativă”. Adică, să depășim conceptul
de „supraviețuire cu orice preț” și să ne gândim
la acumulare de know-how și profesionalizarea
echipei. Practic, să acceptăm că mai rea decât
pierderea profitului este destructurarea echipei.
Sau nu?
Transportatorii maghiari au tras un semnal
de alarmă în legătură cu tarifele nefiresc de
mici practicate de firmele din România. Este
vorba de 0,5-0,75 euro/km. Iată răspunsul!
Ca de fiecare dată, autoritățile din Ungaria
(și nu numai) vor înăspri controalele, pentru a
depista cauzele, evident ilegale, care permit
practicarea tarifelor de dumping. De parcă nu
le știm cu toții – șoferi neplătiți, carduri duble,
tahografe măsluite, taxe de drum fentate,
evaziune fiscală și altele.
Ce firmă, cât de cât serioasă, ar apela la
asemenea „tactici” riscante? Probabil una care
își joacă, în fiecare zi, supraviețuirea. Pentru că
instinctul de conservare bate întotdeauna respectul pentru lege și rușinea de a face lucruri
imorale.
Am avut atâtea șanse și atâta timp la dispoziție... Însă întotdeauna s-a preferat „supraviețuirea maselor”, în loc de încurajarea legalității. Am ratat atunci când „capacitatea
financiară” ar fi putut opri accesul la piața de
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Arătați cu
degetul... din nou
„D

transport a unor entități extrem de șubrede, am
ratat atunci când competența profesională s-a
transformat într-o chestiune strict de formă și
am ratat mai ales atunci când onorabilitatea și
buna reputație și-au pierdut înțelesul și nimeni
nu mai înțelege despre ce este vorba, de parcă
ar fi cuvinte ce aparțin unei alte limbi. Unde a
fost îngrijorarea? Ne-am temut că, în loc de
câteva zeci de mii de firme slabe, vom avea
câteva mii de firme solide?
Nu am pretenția de a sugera cuiva ce este
corect să simtă, în fața unor asemenea situații.
Recunosc, mie îmi este jenă. Nu pentru că sunt
firme românești care demonstrează o desconsiderare totală față de regulile stabilite de legislația transporturilor, precum și lipsa unor minime
principii de business. Mai degrabă, mă deranjează că un număr atât de mare de firme și camioane merg, încă, la limita supraviețuirii și,
implicit, a siguranței rutiere, după 13 ani de la
aderarea la UE și peste 30 de ani de la
Revoluție. Mai facem și noi câțiva pași înainte?
Mai sunt, oare, șanse să schimbăm ceva?
Și am o mare îngrijorare! În timp ce vedem
convoaiele de kilometri la granița de intrare în
România, pline de persoane de care, la un moment dat, ne-am bucurat să scăpăm din țară (hoți,
tâlhari și jucători de alba-neagra), mai puțin vizibil
are loc un exod. Acela al firmelor care nu se mai
pot dezvolta într-o țară arătată atât de des cu
degetul. Este vorba despre capital (resurse financiare importante) care pleacă din țară, dar, mai
ales, pleacă know-how și energii antreprenoriale
ce nu pot fi înlocuite pe termen scurt. Pe ce valori
umane ne bazăm, pentru a reduce, în următorii
ani, diferențele față de țările occidentale?
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.com

Împreună mișcăm lucrurile!
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„Acceptă cu seninătate
ceea ce e inevitabil.”
Arthur Schopenhauer

ȘTIRI

TRANSPORTATORII DIN UNGARIA ACUZĂ
ROMÂNII CĂ STRICĂ PIAȚA
NiT Ungaria a inițiat, la
începutul lunii iulie, o
consultare extraordinară
privind protecția pieței,
cu implicarea autorităților
competente, din cauză că,
potrivit asociației, tarifele de
transport sunt afectate de
practici concurențiale
periculoase, aplicate de
cărăușii străini. Aproximativ o
treime din marfa de export din
Ungaria este transferată de
transportatorii români.
Conform anunțului Asociației
Naționale a Antreprenorilor
Privați din Transporturi
(NiT Ungaria), la sfârșitul
anului trecut, a existat o
tendință de reducere a
prețurilor, din partea cărăușilor
români, care au comis adesea
nereguli, ce au afectat puternic
companiile autohtone. Potrivit
asociației maghiare, pentru
transport de mărfuri generale

PERMISELE AUTO
ȘI ALTE TARIFE
S-AU SCUMPIT

Tarifele pentru obținerea permiselor
auto s-au majorat de la 68 de lei la
89 de lei, iar cele pentru
certificatele de înmatriculare, de la
37 de lei la 49 de lei, potrivit
deciziei RAA-PPS, avizată de
Ministerul Finanțelor. „Pentru
stabilirea noilor tarife, s-a avut in
vedere data ultimei majorări de preț
pentru permise de conducere si
certificate de înmatriculare,
respectiv martie 2009, ajustate în
limita indicelui prețului de consum
de 135,1 %, înregistrat în perioada
martie 2009-februarie 2020,
respectiv cu indicele prețului de
consum de 131,59 % rezultat prin
luarea în calcul a coeficientului de
corecție de 0,9”, au precizat
reprezentanții Administrației
Patrimoniului și Protocolului de
Stat. DRPCIV a anunțat că, pentru
a veni în sprijinul cetățenilor care
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(prelată), transportatorii
maghiari percep 0,85-0,9 euro
per kilometru, în timp ce
companiile române tarifează
aproximativ 0,5-0,75 euro per
kilometru.
Conform NiT Ungaria,
transportatorii români, bulgari,
polonezi sau lituanieni sunt
preferați, de obicei, de
companii multinaționale, în
ciuda faptului că Ministerul
Inovării și Tehnologiei (ITM) a
recomandat să se lucreze cu
operatori maghiari de
transport, în vederea reducerii
impactului coronavirusului în
economie.

au achitat deja aceste taxe anterior
datei de 17 iunie, se acordă un
termen de grație de 30 de zile
calendaristice până când vor achita
și diferența de preț. Celelalte taxe
sunt: 20 lei/placă tip A – plăci
normale cu dimensiunea 110x520
mm, folosite pentru toate
autovehiculele (2 plăci – 40 de lei);
23 de lei/placă tip B – plăci de
formă dreptunghiulară cu
dimensiunea 200x340mm (descrise
și ca „pătrate”), folosite doar pentru
partea din spate a remorcilor sau a
vehiculelor 4x4, dacă au un astfel
de spațiu prevăzut din construcție;
17 lei/placă tip C – plăci folosite
doar pentru motociclete,
dimensiunea de 130x240 mm;
45 de lei pentru atribuirea unui
număr preferențial; 30 de
lei/operațiune – păstrare număr
(păstrarea combinației numărului
de înmatriculare înainte de
înstrăinarea vehiculului); 13 lei –
contravaloarea autorizației
provizorii a circulației.

BAAR VA LANSA UN
COMPARATOR ONLINE
PENTRU POLIȚELE RCA
Biroul Asigurătorilor de
Autovehicule din România (BAAR),
asociație profesională care are ca
membri toate societățile de

asigurare autorizate, va demara un
proiect de implementare a unui
comparator online pentru primele
RCA. Prin intermediul acestui nou
instrument, asigurații vor putea
obține online informații privind
prețul poliței RCA, având, în același
timp, siguranța respectării legislației
în vigoare și criteriile de securitate
a informațiilor. Scopul este acela de
a veni în sprijinul consumatorilor,
prin facilitarea accesului acestora la
informații corecte și obiective.

PIERDERI URIAȘE
ÎN TRANSPORTURILE
RUTIERE

Peste 3,5 milioane de operatori de
transport rutier la nivel mondial se
confruntă cu pierderi financiare fără
precedent, în acest an. Companiile
de transport de mărfuri se așteaptă
la o scădere medie de 18% a cifrei
de afaceri, totalizând 551 de
miliarde de euro, potrivit unei noi
analize realizate de IRU. Sectorul
are un impact semnificativ în
Orientul Mijlociu și Africa de Nord
(-22%) și Asia (-21%), iar în Europa
este în scădere cu 64 de miliarde
de euro (-17%). Companiile din
Argentina, China și Iran se
confruntă cu un declin de peste
30%. Transportul de călători din
Europa se așteaptă să piardă
81 de miliarde de euro, adică 57%
din veniturile lor anuale. Serviciile
de turism cu autocarul (-82%) și
serviciile interioare (-70%) sunt cele
mai afectate, urmate de companiile
de taxi (-60%) și de transport cu
autobuze urbane (-42%).
Companiile din Bulgaria, Spania,
Suedia și Marea Britanie se
confruntă cu un declin de peste
70%. Atât companiile de transport
de mărfuri, cât și cele de călători au
raportat că au fost puse în aplicare
mai multe restricții decât facilități,
ceea ce afectează, în continuare,
industria. IRU a publicat un plan de
recuperare în 10 puncte, cu măsuri
financiare și nefinanciare pentru
guverne și bănci, de sprijinire a
operatorilor de transport în
dificultate, dar foarte puțin, și,
în unele cazuri, nimic, a fost luat
în considerare.
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RENAULT TRUCKS ÎȘI AJUSTEAZĂ FORȚA
DE MUNCĂ
După mai mulți ani de cerere
puternică, în care clienții și-au
reînnoit masiv flotele, Renault
Trucks își vede afacerile
puternic afectate de către
criza economică globală post
COVID-19 și de încetinirea
cererii de vehicule comerciale.
Producătorul plănuiește să își
ajusteze forța de muncă în
Franța, pentru a redeveni
competitiv și pentru a-și
asigura creșterea pe termen
lung. Compania simte deja
efectele fragilității economice
a sectorului de transporturi,
iar consecința imediată este o
scădere semnificativă a cifrei
de afaceri. Pentru a contracara
această scădere și pentru a fi
capabil să continue să
investească în viitor,
producătorul francez
urmărește o semnificativă
reducere a costurilor. Astfel,
Renault Trucks plănuiește să
își ajusteze organizația la
cererea pieței, ceea ce ar

DOSARE AVIZATE
PENTRU „RABLA”
ȘI „RABLA PLUS”
Administrația Fondului pentru Mediu
(AFM) a avizat 111 dosare de
finanțare pentru achiziția de
autovehicule noi de către persoanele
juridice în cadrul programelor
„Rabla” și „Rabla Plus”. În Programul
„Rabla” au fost acceptate 75 de
dosare pentru 176 de autovehicule,
iar pentru Programul „Rabla Plus” au
fost aprobate 36 de dosare pentru
55 de autovehicule, dintre care 17
electrice hibride, 37 pur electrice și o
motocicletă electrică. Persoanele
juridice care au fost acceptate se pot
adresa producătorilor/dealerilor auto
validați în Programele „Rabla” și
„Rabla Plus”, listele acestora fiind
disponibile pe site-ul instituției.
Programul „Rabla” – ediția 2020 a
demarat pe data de 17 martie, cu un
buget de 405 milioane de lei, cel mai
mare de la implementarea
programului. Autoritățile estimează
că vor exista 60.000 de beneficiari,
cel mai ridicat număr din ultimii
15 ani. Programul „Rabla Plus” a
început pe 25 martie, iar doritorii au
posibilitatea să-și cumpere o mașină
100% electrică sau electrică hibrid
plug-in. Pentru prima dată în istoria
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putea rezulta în reducerea
forței sale de muncă din
Franța cu 463 de poziții, numai
din rândul personalului TESA.
În paralel, Renault Trucks are
în vedere crearea unor noi
posturi prin internalizarea
anumitor activități, ceea ce va
amortiza scala pierderii de
locuri de muncă. Președintele
Renault Trucks, Bluno Blin,
declară că strategia Renault
Trucks este de a se baza
numai pe măsuri care implică
plecări voluntare ale
angajaților și pe repoziționări
interne, și nu pe concedieri
forțate.

sa, programul eco permite populației
inclusiv achiziția de motociclete full
electric.

AMENZI PENTRU
SERVICE-URI ȘI DEALERI
AUTO
Comisarii de la protecția
consumatorilor au aplicat amenzi de
496.500 de lei, în urma controalelor
efectuate, în perioada 15-19 iunie,
la 386 de operatori economici care
activează pe segmentul serviceurilor auto și în comercializarea sau
promovarea de autoturisme și piese
auto în cadrul spațiilor aferente
showroom-urilor. Practic, au fost
sancționate peste o treime dintre
firmele controlate, potrivit unui
comunicat de presă al Autorității
Naționale pentru Protecția
Consumatorului (ANPC). Astfel,
în urma neregulilor constatate,
s-a dispus aplicarea a 134 de
avertismente și 123 de amenzi
contravenționale în valoare de
496.500 de lei, pentru încălcarea
reglementărilor privind protecția
consumatorilor, în același timp fiind
oprite definitiv de la comercializare
mărfuri neconforme în valoare
aproximativă de 55.000 de lei. Între
abaterile constatate se numără:

• practici incorecte (constrângerea
consumatorilor să accepte condițiile
contractuale, respectiv a renunțării la
exercitarea dreptului de proprietate
asupra autovehiculului și anume, a
nu putea ridica autovehiculul reparat
în cazul neachitării integrale a
facturilor de reparație aferente
acestuia indiferent dacă aceste
facturi sunt achitate de către
consumator sau de către o firmă de
asigurări care a acceptat devizul de
reparație; prezența în contract a
penalităților doar din partea
consumatorilor)
• lipsa totală sau parțială a
autorizațiilor de funcționare
• prestarea serviciilor de reparații
auto fără prezentarea informațiilor
referitoare la timpul de realizare a
lucrărilor care făceau obiectul
devizelor de lucru, folosirea notelor
de comandă incomplete sau
neeliberarea bonului fiscal pentru
lucrările realizate
• lipsa totală sau parțială a
precizărilor cu privire la garanția
pieselor de schimb sau a lucrărilor
realizate etc.

DACIA SUSȚINE
86 DE LOCURI ÎN CLASE
DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL DUAL
Dacia susține, în acest an, 86 de
locuri în clase de învățământ
profesional dual, înființate la Liceul
Tehnologic Construcții Mașini din
Mioveni și Liceul Tehnologic Astra
din Pitești. În cadrul liceului din
Mioveni, elevii pot obține calificarea
de sudori (10 locuri), mecanic
echipamente hidraulice și
pneumatice (10 locuri) și
electromecanic mașini și instalații
(10 locuri). La liceul din Pitești, elevii
pot opta pentru calificările de
electronist aparate și echipamente
(6 locuri), operator comandă
numerică (20 de locuri), frezor
(10 locuri), rectificator (10 locuri) și
strungar (10 locuri). În plus, elevii
beneficiază de: bursă lunară în
valoare de 400 de lei, cinci burse
suplimentare, de 200 de lei, pentru
cei care obțin rezultate bune la
învățătură, transport la și de la locul
de muncă, asigurarea unei mese pe
zi la locul de practică, material
didactic necesar, echipament de
protecție și de lucru, examinări de
medicină a muncii, asigurare de
răspundere civilă în cazul unor
eventuale accidente. La absolvirea
studiilor, elevii vor obține un certificat
de calificare de nivel 3 și posibilitatea
de a fi angajați în cadrul companiei.
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PLAN DE RELANSARE ECONOMICĂ

Granturi de miliarde
de euro pentru IMM-uri
Guvernul Orban a făcut public Planul Național de Investiții și
Relansare Economică pe 20 de domenii prioritare, ce prevede,
între altele, granturi nerambursabile pentru IMM-uri,
în următoarea perioadă, și fonduri substanțiale pentru autostrăzi,
în viitorii 10 ani.

B

anii ar urma să vină atât de
la bugetul de stat, cât și din
fondurile europene, respectiv
31 de miliarde de euro promise României din planul de relansare al Comisiei Europene, precum și aproape
80 de miliarde, prin alocările bugetare
comunitare în perioada 2021-2027.
Precizăm, însă, că Planul de relansare
al UE va fi aprobat abia în anul 2021,
în timp ce bugetul european pentru
perioada 2021-2027 are șanse să fie
adoptat în toamnă, după vacanță, însă
banii vor fi disponibili tot de anul viitor.
Granturile de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru
și investiții însumează 1,034 miliarde
de euro.

100 de milioane de
euro pentru firme
care nu au beneficiat
de șomaj tehnic
Circa 100 de milioane de euro sunt
destinate unui număr de 50.000 de
IMM-uri cu asociat/administrator unic,
fără contract individual de muncă (fără
salariați), PFA-uri din domeniul artelor
și spectacolului sau cu activități în domeniul sănătății, dacă au fost implicate
direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul
pacienților diagnosticați cu COVID-19.
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Valoarea unui microgrant este de
2.000 de euro, ce va fi acordat o singură dată, pentru următoarele tipuri
de cheltuieli: stocuri de materii prime,
materiale, mărfuri, datorii curente,
echipamentele de protecție medicale
și restanțe față de furnizori, chirii (trei
luni), utilități, reparații curente, achiziția
de echipamente, utilaje, tehnologii,
dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților
economice.
Condiții de acordare: cifra de afaceri de cel puțin 5.000 de euro în
exercițiul financiar precedent; activitate
curentă (operațională) de minim 1 an
calendaristic de la data depunerii cererii de finanțare; nu au beneficiat de
șomaj tehnic; au obținut profit în unul
din ultimii doi ani ai activității curente;
nu au obligații restante la bugetul de
stat la data depunerii cererii de finanțare.

Până la 350 de
milioane de euro
pentru capitalul
de lucru
O schemă de ajutor în valoare
265-350 de milioane de euro din fonduri externe nerambursabile, la care
se adaugă 39,75 milioane de euro
(circa 15%) cofinanțare de la bugetul

de stat și 45,7 milioane de euro (15%)
coparticipare proprie a beneficiarului,
este destinată finanțării capitalului de
lucru necesar repornirii unui număr
cuprins între 90.000 și 1 milion de
IMM-uri din domeniile HoReCa, turism, transporturi, evenimente.
Valoarea grantului este de maxim
125.000 de euro, dedicat cheltuielilor
cu stocuri, datorii către furnizori, echipamente. Condiții de acordare: activitate oprită sau întreruptă și o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30%
față de perioada anterioară a anului
precedent, într-una din lunile martie,
aprilie sau mai; să înregistreze profit
sau beneficii într-unul din ultimele
două exerciții financiare; să nu aibă
obligații restante la buget.

550 de milioane
de euro pentru
reconversia
economică
Guvernul Orban promite, de asemenea, pentru investiții și reconversia
economică, 550 de milioane de euro
granturi, cu 15% cofinanțare din bugetul de stat și 15% cofinanțare proprie, unui număr între 90.000 și 1 milion de IMM-uri din industria sanitară,
farmaceutică, alimentară, auto, IT,
energie, construcții, transport, turism,
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53,3 miliarde de euro
pentru infrastructura de transport
• Rutier: 4,3 miliarde de euro pentru finalizarea lucrărilor la 407,3 km din
Autostrada Sibiu-Pitești (loturile 1, 4, 5), Craiova-Pitești, Autostrada
Transilvania (Suplacu de Barcău-Borș), Sebeș-Turda, A0: Inelul de Sud
București, Varianta de Ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila.
Alți 31 de miliarde de euro sunt estimați pentru demararea lucrărilor la
3.000 de kilometri noi, în perioada 2020-2030.
• Feroviar: 18 miliarde de euro în 3.000 km de cale ferată, până în 2030.
• Metrou: finalizarea lucrărilor la magistrala M5, lansarea M6 Gara de Nord1 Mai-Aeroport Otopeni, M4 Gara de Nord-Gara Progresul, extensia M2
Pipera-Petricani și Berceni-Linia de Centură Sud; Magistrala Gilău-FloreștiCluj-Napoca.
• Naval: 4,3 miliarde de euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii
porturilor maritime și fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanța.
• Aerian: 2,9 miliarde de euro pentru extinderea și construirea de terminale
pentru pasageri, dar și de zone cargo, precum și de creare a legăturilor
intermodale cu infrastructura feroviară și rutieră.

confecții. Valoarea grantului este între
50.000-200.000 de euro, bani destinați
cheltuielilor de producție, achiziției de
echipamente, utilaje, tehnologii. Condițiile de acordare sunt similare celor
pentru capitalul de lucru.
Categorii de cheltuieli finanțate:
realizarea/achiziția construcțiilor; achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de
birou și mobilier specific; achiziția de
teren maxim 10% din valoarea proiectului; consultanță și proiectare, managementul de proiect, asistență tehnică,
dirigenția de șantier; cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a
terenurilor, de mediu, de racord la utilități, de promovare, participare la
târguri, evenimente, conferințe, studii,
drepturi de proprietate intelectuala,
orice alte cheltuieli în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea
capacităților de producție și prestării
de servicii.

1,13 miliarde
de euro pentru
creșterea
competitivității
Granturi de 1,13 miliarde de euro
sunt destinate creșterii competitivității
IMM-urilor. Suma de 117 milioane de
euro este pentru investiții prin supra-
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contractarea proiectelor din lista de
rezervă din Programul Operațional
Regional-Axa 2.1, iar alți 130 de
milioane de euro, de la FEDR, sunt
fonduri suplimentare, prin supracontractare, pentru lista de rezervă (valoarea grantului: maxim 200.000 de
euro). Totodată, 450 de milioane de
euro sunt pentru alocarea suplimentară de fonduri prin POR-Axa 2.2 (valoare grant: între 200.000-1 milion de
euro). Alți 550 de milioane de euro reprezintă granturi pentru dezvoltarea
IMM-urilor prin finanțarea investițiilor
mari în creșterea productivității prin
POR (valoare grant: între 2 și 6 milioane de euro).

330 de milioane
de euro pentru
inițiative
antreprenoriale
și digitalizare
Granturi de 150 de milioane de
euro vor fi alocate pentru inițiative antreprenoriale inovative (start-up-urile
studenților) – valoare grant: între
40.000 de euro/2 locuri de muncă
create și până la 100.000 de euro per
5 locuri de muncă create. Pentru digitalizarea IMM-urilor, vor fi alte 150 de
milioane de euro (valoare grant: între
30.000-100.000 de euro per rpoiect).

Restul de 30.000 de euro vor fi alocați
programelor de educație digitală a angajaților de la circa 7.000 de IMM.

Alte fonduri:
• 1,47 miliarde de euro – schema
de ajutor de stat pentru investiții noi
(greenfield) și relocarea companiilor în
România
• 4,88 miliarde de euro – programul IMM Invest
• 1,16 miliarde de euro – programe
de garantare pentru asigurarea lichidității companiilor: schema de garantare
privind asigurarea creditului comercial
(furnizor); garantarea finanțărilor de
tip factoring cu regres și scontarea
efectelor de comerț; program de garantare a leasing-ului de echipamente
și utilaje
• 300 de milioane de euro pentru
înființarea Fondului Român de Investiții și a Băncii Naționale de Dezvoltare.

Program flexibil
și telemuncă
Suma de 180 de milioane de
euro/lună va fi alocată prelungirii
șomajului tehnic, iar 791 de milioane
de euro – reluării activității și sprijinului
pentru un program flexibil de muncă;
31,8 milioane de euro sunt granturi
pentru formarea profesională a angajaților; 300 milioane de euro – sprijin
de 50% din salariul brut al angajatului,
dar nu mai mult de 2.500 de lei, pentru
angajarea persoanelor de peste 50
de ani, a tinerilor între 16 și 29 de ani,
a sezonierilor și zilierilor din agricultură, HoReCa și turism; granturi de
25.000 de euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor;
sprijin de 500 de euro/angajat pentru
achiziționarea de echipamente IT
pentru cei care desfășoară activități
în regim de telemuncă, în perioada
stării de urgență/alertă.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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BUGETUL UE PE 2021

3 miliarde de euro pentru
infrastructura de transport
Comisia Europeană (CE) a propus un buget de 166,7 miliarde
de euro pentru anul 2021, ce va fi completat de granturi
în valoare de 211 miliarde de euro și de împrumuturi
de aproximativ 133 de miliarde de euro, în cadrul Next
Generation EU – instrumentul temporar de redresare în pandemie.

B

ugetul anual și instrumentul
Next Generation EU vor mobiliza, împreună, în 2021, investiții semnificative, pentru a repara
daunele economice și sociale imediate
cauzate de pandemia de coronavirus,
pentru a lansa o redresare durabilă,
a proteja locurile de muncă și a crea
altele noi. Bugetul este, de asemenea,
în deplină concordanță cu angajamentul de a investi în viitor pentru realizarea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Buget axat pe
redresarea Europei
în pandemie
Comisia propune alocarea următoarelor sume:
• 3 mld. EUR – mecanismului pentru interconectarea Europei, sumă
destinată investițiilor într-o infrastructură de transport modernă, de înaltă
performanță, pentru a facilita conexiunile transfrontaliere
• 1,34 mld. EUR – programului
Europa Digitală, pentru apărarea cibernetică a Uniunii și sprijinirea tranziției digitale
• 575 mil. EUR – programului privind piața unică
• 36,2 mil. EUR și, respectiv, 127
mil. EUR – programelor de sprijinire
a cooperării în domeniul fiscal și vamal
• 2,89 mld. EUR – programului
Erasmus+
• 306 mil. EUR – sectorului cultural
și cel creativ
• 1,1 mld. EUR – fondului pentru
azil și migrație
• 1 mld. EUR – fondului de gestionare integrată a frontierelor
• 55,2 mld. EUR – politicii agricole
comune
• 813 mil. EUR – fondului european pentru pescuit și afaceri maritime
• 228 mil. EUR – fondului pentru
securitate internă
• 1,05 mil. EUR – fondului european de apărare, pentru a sprijini autonomia strategică și securitatea europeană
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• 1,9 mld. EUR – asistenței de preaderare, pentru a-i sprijini pe vecini,
inclusiv pe cei din Balcanii de Vest.
Cheltuielile din cadrul Next
Generation EU vor fi finanțate
prin împrumuturi de pe piețele
de capital și vor fi acoperite
de credite din cadrul
plafoanelor bugetare pe
termen lung, finanțate din
resurse proprii statelor.
Împrumuturi de 131,5 miliarde și
granturi de 133 de miliarde de euro,
ce vor fi acordate statelor membre, în
cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență:
• 17,3 mld. EUR – programului Orizont Europa, pentru a consolida sprijinul european destinat activităților de
cercetare și inovare în domeniul sănătății și al climei, din care 5 miliarde
de euro – în cadrul instrumentului Next
Generation EU
• 10,13 mld. EUR sunt alocate programului InvestEU, pentru investiții în
infrastructură durabilă, inovare și
digitalizare. O parte din fonduri vor fi
alocate Mecanismului de investiții strategice, pentru a construi autonomia
strategică în cadrul lanțurilor de aprovizionare vitale de la nivel european
• 8,28 mld. EUR – instrumentului
de sprijin pentru solvabilitate, astfel

cum a fost propus în cadrul Next
Generation EU, pentru a răspunde
problemelor în materie de solvabilitate
ale întreprinderilor viabile din toate
sectoarele economice
• 47,15 mld. EUR – politicii de coeziune, plus 42,45 mld. EUR prin mecanismul REACT-UE, astfel cum a
fost propus în cadrul Next Generation
EU. Fondurile vor fi destinate subvențiilor pentru ocuparea forței de muncă,
sistemelor de șomaj tehnic, măsurilor
de ocupare a forței de muncă în rândul
tinerilor, precum și lichidității și solvabilității pentru IMM-uri
• 9,47 mld. EUR, din care 7,96
mld. EUR prin Next Generation EU –
fondului pentru o tranziție justă către
neutralitatea climatică
• 619 mil. EUR sunt alocate rescEU,
mecanismul de protecție civilă al UE
• 1,19 mld. EUR sunt alocate
EU4Health, noul program în domeniul
sănătății, din care 1,17 mld. EUR, în
cadrul Next Generation EU
• 15,36 mld. EUR sunt alocate partenerilor externi, din care 3,29 mld.
EUR prin Next Generation EU
• 2,8 mld. EUR, din care 1,3 mld.
EUR prin Next Generation EU – ajutoarelor umanitare pentru zonele cele
mai vulnerabile ale lumii.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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Pachetul Mobilitate 1, care va afecta puternic industria de transport
rutier internațional din România, a fost adoptat de Parlamentul
European pe data de 9 iulie 2020, cu majoritate de voturi.

C

onform UNTRR, Parlamentul European formalizează, astfel, practicile discriminatorii în transportul
rutier de marfă european, prin adoptarea propunerilor legislative controversate ale Pachetului Mobilitate 1, fără
a ține cont de situația de urgență fără precedent în care se
găsește Uniunea Europeană, în condițiile în care este
ignorată realitatea economică de natură să afecteze sectorul
transporturilor rutiere, deja lovit de criza COVID-19.
Deși modificările regulamentelor europene aduse prin
Pachetul Mobilitate 1 se vor aplica, teoretic, în condiții egale, tuturor Statelor Membre, în realitate impactul acestora
este semnificativ diferit.
Operatorii de transport români și estici vor fi cei mai
afectați, întrucât propunerile din Pachetul Mobilitate 1 duc
la imposibilitatea de a efectua transport rutier internațional
în Europa de Vest de către companiile din Europa de Est.

La ce trebuie să ne așteptăm
Este vorba despre:
• Obligația întoarcerii camioanelor acasă (țara de stabilire) la fiecare opt săptămâni, indiferent dacă sunt încărcate sau goale, nu va crea nicio problemă pentru un camion
înmatriculat în Germania sau Franța, însă întoarcerea acasă a unui camion înmatriculat în România, țară periferică
UE, va duce la o medie de 6 zile pierdute la fiecare 8 săptămâni, ceea ce se traduce în pierderi de afaceri de 10-14%.
• Întoarcerea obligatorie a șoferilor la fiecare 3 sau
4 săptămâni va avea un impact semnificativ diferit între
statele membre de bază și cele periferice, fapt recunoscut
și în evaluarea impactului, iar implementarea acesteia
imediat după publicarea Pachetului Mobilitate va afecta
grav numeroase companii de transport rutier din România.
• Interzicerea efectuării repausului săptămânal normal
în cabina camionului poate pune chiar șoferii români în pericol,
în circumstanțele actuale (etapa post-pandemie COVID-19 pe
termen lung), în care dormitul în cabină le-ar proteja sănătatea.
• Introducerea unei perioade de restricționare a cabotajului de 4 zile vizează în principal limitarea accesului
transportatorilor români și estici pe piețele țărilor din vest.
• Aplicarea Regulamentului Roma 1 în sectorul
transporturilor rutiere, alături de legea specială de
aplicare a normelor de detașare la transportul rutier, va
genera o creștere semnificativă a costurilor de operare
pentru transportatorii români și estici, limitând, totodată,
transporturile rutiere internaționale de tip cross-trade.
UNTRR: „Estimăm că vom pierde 30% din
operatorii de transport români, care nu vor putea
supraviețui crizei coronavirus, iar jumătate din
firmele rămase, care operează transport rutier
internațional, vor părăsi România înainte
de 18 luni, termenul de intrare în vigoare al
tuturor prevederilor Pachetului Mobilitate 1.”

Pe termen mediu și lung, România va pierde aproximativ
200.000 de șoferi profesioniști, inclusiv familiile lor, și se va
confrunta cu o criză fără precedent pe piața muncii.
Viitorul sectorului românesc de transport rutier, principalul
contributor la exportul de servicii al României în ultimii ani,
este în pericol. UNTRR solicită Guvernului României să acționeze la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva
Pachetului Mobilitate 1, în coordonare cu toate Statele Membre afectate, pentru eliminarea prevederilor discriminatorii
ale Pachetului Mobilitate 1 din legislația europeană.
„Salvați industria transporturilor rutiere de mărfuri din
România!”, este apelul operatorilor de transport, transmis
autorităților române.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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Pachetul Mobilitate 1
a fost votat de
Parlamentul European

ACTUALITATE

Toleranță ZERO
pentru depășiri de
mase și dimensiuni
Activitatea de control în trafic se realizează, în prezent, la cote
normale, în timp ce verificările la sediu au loc, deocamdată,
doar în urma sesizărilor și petițiilor. Despre priorități în control,
atât în zona de transport marfă, cât și în cea de transport
persoane, am aflat mai multe de la Nistor Duval, președinte
și inspector de stat șef ISCTR.
ZIUA CARGO: Pe ce puneți
accentul, în acest
moment, în privința
controalelor în trafic?
Nistor Duval: În privința controalelor în trafic, accentul este pus
pe calitatea actului de control, pe îndrumare și prevenție. Acordăm o atenție deosebită controlului în ceea ce
privește verificarea maselor și dimensiunilor și avem toleranță zero în privința sancționării încălcărilor acestor
prevederi, având ca scop principal
protejarea infrastructurii rutiere.
Comportamentul
operatorilor de transport
s-a schimbat, în această
perioadă? Ce concluzii ați
tras, ținând cont de
rezultatele controalelor
realizate după ridicarea
derogărilor privind timpii
de condus și odihnă?
Din punctul de vedere al instituției
noastre, nu putem vorbi despre o
schimbare a comportamentului operatorilor de transport. Urmare a rezultatelor controalelor efectuate, precizăm
faptul că, pentru perioada în care au
fost adoptate derogări privind timpii
de conducere și odihnă, nu a fost constatat un număr mai mare de abateri
față de o perioadă obișnuită.
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Nistor Duval

Ne puteți da câteva date
privind controalele care au
vizat cărăușii străini?
În perioada 15 mai 2020-1 iulie
2020, au fost verificate 4.478 de autovehicule de transport înmatriculate în
afara României, ocazie cu care au
fost întocmite 683 de procese verbale
de constatare a contravenției, însumând o valoare totală de 2.318.950
de lei. Facem mențiunea că, începând
cu luna aprilie a acestui an, instituția
noastră a fost dotată cu POS, pentru
facilitarea încasării amenzilor de la
operatorii de transport și conducătorii
auto străini.

Ați realizat inclusiv
controale care vizează
transportul de persoane?
Care sunt concluziile pe
această direcție?
Cu ocazia controalelor în trafic,
verificăm în mod constant toate tipurile
de transport. În ceea ce privește transportul rutier de persoane, efectuat cu
autovehiculele destinate transportului
rutier de persoane având mai mult de
9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, putem afirma faptul
că abaterile constatate se încadrează
în cele săvârșite frecvent de întreprinderile de transport și conducătorii
auto. Referitor la aplicarea măsurilor
ce trebuie luate pentru prevenirea răspândirii COVID-19, menționăm faptul
că instituția noastră nu are competențe pe această linie, dar participăm,
împreună cu Poliția Rutieră, la controale comune, efectuate în baza unor
planuri de acțiune, care au și rolul
verificării respectării regulilor adoptate
în domeniul transporturilor, pentru
prevenirea răspândirii COVID-19.
Ați identificat operatori
de transport persoane în
trafic regulat care au
renunțat la realizarea
curselor fără să notifice,
în prealabil? Dacă da,
ați aplicat sancțiuni?
Până în prezent, nu am primit informări din partea Inspectoratelor Teritoriale din cadrul ISCTR, cu privire la
neefectuarea anumitor curse regulate
de transport persoane efectuate în trafic
interjudețean, fără să anunțe/notifice,
în prealabil, conform legislației în vigoare. De asemenea, precizăm faptul că,
la nivelul Inspectoratelor Teritoriale,
sunt programate controale, care au și
rolul de a verifica dacă sunt efectuate
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cursele regulate de transport persoane,
iar acolo unde există indicii privind neefectuarea acestor curse, trebuie dispuse verificări multiple, care necesită
un timp mai îndelungat.

Ce sfaturi doriți
să transmiteți atât
operatorilor de transport
persoane, cât și celor
de transport marfă?
Sfatul nostru pentru operatorii de
transport este de a respecta legislația
în vigoare și de a lua toate măsurile

ACTUALITATE

Ați reluat controalele la
sediu? Dacă da, pe ce
puneți accentul? Dacă nu,
aveți în vedere un plan de
reluare a acestora?
În prezent, controalele la sediile
operatorilor economici din domeniul
transporturilor rutiere se efectuează
doar în urma sesizărilor și petițiilor,
precum și pentru efectuarea de autorizări și certificări. Vom proceda la reluarea completă a controalelor atunci
când vom considera că nu există pericol de infectare nici pentru inspectorii
noștri, și nici pentru reprezentanții
legali ai societăților comerciale verificate.

necesare pentru creșterea siguranței
rutiere, deoarece acest lucru aduce
multiple beneficii. Precizăm faptul că,
la nivelul conducerii ISCTR, există
preocuparea de a asigura sprijin pentru prevenirea abaterilor de către întreprinderile de transport, motiv pentru

care vă recomand ca, în cazul în care
există neclarități care intră în aria de
competență a instituției noastre, să se
solicite puncte de vedere.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
PUBLICITATE
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INFRASTRUCTURĂ

Autostrada Transilvania:
23 km pe final, 50 km
noi contractați
La 7 ani de la rezilierea contractului cu firma Bechtel, când au fost
dați în folosință numai 51 de kilometri din totalul de 415 kilometri
programați, anul acesta, va fi terminată construirea a 23 de kilometri
noi, iar alți 50 de kilometri au fost contractați.

M

ariana Ioniță, directorul general interimar al Companiei
Naționale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a semnat, în ultima lună, contractele pentru
următoarele tronsoane: Târgu MureșUngheni (9,2 km), Zimbor-Poarta
Sălajului (12 km) și Chiribiș-Biharia
(29 km).

Sectorul Târgu
Mureș-Ungheni:
9,2 km, cu drum
de legătură
STRABAG va construi sectorul de
autostradă Târgu Mureș-Ungheni (în
lungime de 4,5 km) și drumul de legătură (4,7 km), valoarea investiției fiind
de circa 192 de milioane de lei, fără
TVA. Sursa de finanțare: fonduri europene nerambursabile. Lucrările, ce vor
fi realizate în 18 luni, cu termen de garanție 9 ani, presupun inclusiv construirea a trei poduri și pasaje pe drumuri
de legătură, șase poduri și pasaje pe
autostradă, precum și două noduri
rutiere pentru conectarea acesteia la
rețeaua de drumuri existentă.

Zimbor-Poarta
Sălajului: 12 km
Asocierea de firme românești
UMB-Tehnostrade-SA&PE Construct
va realiza 12,24 km din autostrada
Transilvania, între Zimbor și Poarta
Sălajului (km 13+260-km 25+500),
pentru circa 680 de milioane de lei.
Prețul per kilometru de autostradă este
de 55,6 milioane de lei, fără TVA (circa
11,5 milioane de euro, fără TVA),
potrivit CNAIR. Durata contractului
este de 156 de luni, dintre care 12
luni proiectare, 24 de luni execuție a
lucrărilor, 120 de luni garanția lucrărilor.
Lotul va rămâne însă „în aer” la
Zimbor, deoarece nodul rutier pentru
descărcarea traficului – și care va fi
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Lucian Bode, ministrul Transporturilor, în vizită
pe șantierul Drumului Expres Craiova-Pitești:
„Pe tronsonul 1, mobilizarea este mult mai bună, față de vizita pe care am
desfășurat-o aici în luna mai. Am văzut peste 160 de utilaje în teren,
muncitori. S-au rezolvat și problemele cu sondele de gaz. În cazul Tronsonului
2, avem un antreprenor serios, care are peste 600 de muncitori mobilizați.
Mă bucur să constat aceeași mobilizare exemplară, pe care o dau exemplu
tuturor antreprenorilor de la toate șantierele pe unde merg.”

suprateran, peste DN1G – aparține
tronsonului adiacent, Zimbor-MihăieștiNădășelu, care încă se află într-o
licitație complicată: CNAIR a publicat,
recent, nu mai puțin de 118 răspunsuri
la clarificările cerute de constructorii
interesați să îl construiască.

Chiribiș-Biharia:
29 km
Subsecțiunea 3C2, Chiribiș-Biharia,
cuprinsă între km 30+550-km 59+100,
va fi construită de Asocierea TramecoVahostav SK-Drumuri Bihor-Drum
Asfalt-East Water Drillings. Semnarea
contractului vine după aproape trei ani

de contestații în instanță, iar valoarea
lui este de 326,515 milioane de lei, fără
TVA (aproximativ 69 de milioane de
euro). Finanțarea este asigurată din
fonduri europene nerambursabile. Termenul pentru realizarea proiectării este
de 6 luni, iar cel pentru execuție, de 18
luni. Perioada de garanție a lucrărilor
efectuate a fost stabilită la 10 ani.
Subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia
se întinde din zona localității Sînlazăr
(intersecția cu drumul național DN19E)
și tranzitează o zonă de câmpie, între
localitățile Mișca și Chislaz, unde
DN19E (Chiribiș-Salard-Biharia) a fost
deviat în lungul autostrăzii, pe o lungime de 4,2 km. Traseul continuă la
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granița cu Ungaria se amenajează și
o parcare, în proximitatea frontierei.
Cei 6 km ai tronsonului BihariaBorș se vor opri brusc la Biharia, unde
nici nu a început șantierul pentru
tronsonul de 29 km până la Chiribiș,
pentru care abia a fost semnat
contractul.

Iernut-Chețani,
gata anul acesta
sud de localitatea Poclușa de Barcău,
se înscrie din nou în lungul DN19E,
între localitățile Sarsig și Hăucești și
intersectează DJ767 (Tiglead-DN19E),
la km 40. La km 41, traseul autostrăzii
trece prin aria protejată Fegernic, pe
o lungime de aproximativ 100 de metri,
iar la km 41 va intersecta DC42.
Traseul autostrăzii va ocoli, la nord,
localitatea Fegernic, iar la km 48+500
se va intersecta cu un drum local,
situat la sud de localitatea Sălard. În
continuare, traseul autostrăzii se va
îndrepta spre granița româno-ungară,
intersectând DN19E, la km 55, drum
național ce va fi deviat de la traseul
existent, pe o lungime de 1,8 km.

Sectorul
Biharia-Borș,
deschis
în iulie
Tronsonul Chiribiș-Biharia se va
lega, la nodul rutier cu DN19, de porțiunea de autostradă Biharia-Borș,
care se va conecta la graniță cu o autostradă de pe teritoriul Ungariei. Tronsonul Biharia-Borș, aflat în construcție,
este realizat, pentru 134 de milioane
de lei, de compania Trameco (Selina),
care conduce și asocierea ce va proiecta și executa sectorul ChiribișBiharia. Pe această secțiune, se construiesc cinci pasaje, dintre care unul
peste autostradă, iar pe traseul către

Totodată, cei 17 km ai sectorului
Iernut-Chețani din Autostrada Transilvania vor fi dați în trafic anul acesta,
deoarece progresul fizic este de peste
95%. Ministrul Transporturilor, Lucian
Bode, este optimist în privința finalizării
lucrărilor la varianta ocolitoare Bacău,
de 17 km în regim de autostradă. Dar
este greu de crezut acest lucru, deoarece aceasta se află într-un progres
fizic de circa 80%.

Drumul Expres
Craiova-Pitești:
tronsoanele 3 și 4,
construite de români
O asociere de firme românești va
construi tronsonul 3, în lungime de
31,75 km, și tronsonul 4, de 31,8 km,
ale Drumului Expres Craiova-Pitești.
Este vorba despre SA&PE ConstructSpedition UMB-Tehnostrade, asociere
care a participat la licitație cu o ofertă
de circa 670 de milioane de lei, fără
TVA, pentru tronsonul 3 și de 617 milioane de lei, fără TVA, pentru tronsonul
4. Durata ambelor contracte este de
36 de luni, dintre care 12 luni pentru
proiectare și 24 de luni pentru execuția
lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor ofertată este de 10 ani.
Ofertele pentru tronsoanele 3 și 4
ale Drumului Expres Craiova-Pitești
au fost depuse încă din februarie anul
acesta, după ce licitația a fost reluată,

întrucât cea lansată în anul 2017 a
fost anulată.
Tronsoanele 1, în lungime de 17
km, și 2 (de 41 de km) sunt deja în
execuție. Lucrările avansează conform
graficului la tronsonul 1, înregistrându-se un progres fizic de 11%, la începutul lunii iulie, cu plata în valoare de
16,83% din valoarea contractului. În
ceea ce privește tronsonul 2, stadiul
fizic al lucrărilor este de 17,90% pentru
lotul 1, iar cel al plăților – de 12,63%,
iar în cazul lotului 2, stadiul lucrărilor
este de 16,29%, iar cel al plăților, de
11,86%.
Construirea Drumului Expres
Craiova-Pitești se desfășoară pe teritoriul Județului Argeș și începe la
sud de localitatea Lunca Corbului (km
89+300), traversează localitățile Albota
și Costești, ocolește pe la sud localitatea Bradu, după care se racordează
la Autostrada A1 București-Pitești la
km 121+185.

Drumul de mare
viteză PloieștiPașcani va fi
autostradă
Drumul de mare viteză PloieștiPașcani, de 340 de kilometri, va fi
autostradă, a decis Compania Națională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere (CNAIR), în urma unui studiu
care a analizat evoluția traficului în
zonă, până în anul 2050. „Elaboratorii
studiilor de fezabilitate pentru obiectivul general «Drum de mare viteză
Ploiești-Pașcani», sub coordonarea
Centrului de Studii Tehnice Rutiere și
Informatică-CESTRIN, au finalizat Studiul de Coridor având ca scop analiza
comparativă între Autostradă și Drum
Expres. Analiza, realizată prin Modelul
Național de Transport, aprobat de
către JASPERS si MTIC, a avut la bază prognozele de trafic la nivelul rețelei
naționale, oferind date esențiale pentru stabilirea si fundamentarea categoriei de drum. În urma rulării tuturor
scenariilor în cadrul Modelului Național
de Transport, a rezultat ca variantă
optimă implementarea la profil de
autostradă a întregului sector PloieștiPașcani. Studiul menționat urmează
a fi supus analizării și aprobării
JASPERS și va sta la baza documentației necesare accesării fondurilor europene nerambursabile pentru faza
de execuție a obiectivului”, a precizat
CNAIR.
În prezent, se află în execuție o
porțiune din centura Bacăului, parte
din viitoarea șosea, al cărei traseu
propus este: Ploiești-Buzău-FocșaniBacău-Pașcani.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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Obligație sau
oportunitate
Pachetul Mobilitate 1 obligă firmele est-europene care realizează
transport intracomunitar să își deschidă entități juridice și în țări
occidentale. Însă acest pas poate aduce și oportunități.

D

eschiderea unor firme în țări
din vestul Europei nu reprezintă un pas pe care doar
companiile românești mari îl pot realiza, însă... Sunt câteva aspecte pe
care orice transportator trebuie să le
ia în calcul!
Denis Spedition este o companie
specializată pe transportul frigorific,
care a crescut semnificativ în ultimii
ani, de la o firmă mică, la una medie,
dezvoltând, totodată, un nou segment
de transport, intracomunitar, clientul
principal fiind un mare retailer.
„Atunci când realizezi un asemenea transport, nu ai voie să ratezi sau
să greșești vreo cursă. Realizăm acest
transport cu o flotă de 14 camioane,
flota Denis Spedition având un total
de 29 de camioane. Și continuăm să
creștem. Planul este să deschidem o
firmă în Germania, însă totul după o
analiză foarte aprofundată juridică, dar
și din punct de vedere al planului de
afaceri”, a explicat Florin Tudose, administrator Denis Spedition.
Practic, serviciul trebuie să se desfășoare fără sincope, indiferent ce se
decide în Parlamentul European.
Iar Denis Spedition a ales Germania,
pentru că acolo este clientul principal
și, totodată, acolo are cele mai bune
perspective de a găsi noi clienți, discuții
fiind deja demarate, în acest sens.

Florin Tudose, administrator Denis Spedition:
„Proiectul de a deschide firmă în Germania este independent de soarta
Pachetului Mobilitate 1, pentru că am simțit că piața din Germania este una
sănătoasă. Este un proiect pe care l-am gândit de multă vreme și am fi
deschis firmă în Germania chiar dacă nu ar fi existat PM 1.”

„Piața din Germania oferă confort
din punct de vedere al comenzilor de
transport, al corectitudinii plăților (tarife
corecte, termene de plată decente și
respectarea acestora cu strictețe).
Acolo, contractele sunt respectate și
ne dorim să lucrăm cu mai mulți clienți
mari. Totodată, apar noi oportunități
pentru Denis Spedition GmbH, cum

ar fi, de exemplu, realizarea de cabotaj
fără îngrădiri, pe teritoriul Germaniei.
Noi avem, deja, stabilită persoana desemnată/coordonatorul de transport
pentru entitatea din Germania și suntem în faza reglajelor fine. Doar pandemia ne-a făcut să amânăm deschiderea firmei, cu patru luni de zile”, a
arătat Florin Tudose.
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Cifrele arată bine...
dacă lucrezi pentru
clienții finali

Transfer etapizat
După deschiderea firmei în
Germania, flota Denis Spedition se va
transfera pe această entitate în mod
etapizat. Astfel, există posibilitatea de
a controla mai bine diferențele de costuri care apar. Pe măsură ce camioanele sunt înmatriculate în Germania,
și șoferii vor fi angajați pe firma germană.
„În prima fază, coordonarea flotei
se va realiza de la București. Ținta este
ca, până la finalul anului, să avem 15
mașini înmatriculate pe firma germană, iar la acel moment vom asigura coordonarea acestei flote din Germania.
Practic, vom avea un dispecer în
Germania. Vrem să ne asigurăm că
entitatea din Germania poate funcționa
singură, în mod profitabil. Avem deja
un dispecer neamț, care vorbește și
românește. Este vorba despre un fost
angajat al Denis Spedition, care s-a
mutat în Germania”, a explicat Florin
Tudose.
Sediu, parcare, contract de service... legislația din Germania nu este
diferită foarte mult de cea din

Mihnea Ioan, director general Denis Spedition
Un pas important în dezvoltarea firmei l-a reprezentat atragerea în echipa
managerială a unui director general cu experiență de 20 de ani în conducerea
unei companii multinaționale.

România. Toate aceste amănunte au
fost deja stabilite și Denis Spedition
GmbH va avea sediul la Dortmund.
„Alegerea orașului Dortmund nu a
fost întâmplătoare. Am luat în calcul
clienții, angajații din Germania, precum
și faptul că există legătură directă
aeriană între București și Dortmund.
Există posibilitatea de a ajunge dimineața acolo, iar seara să fiu acasă”, a
arătat administratorul Denis Spedition.
Ambițiile sunt mari și managementul Denis Spedition crede că, în următorii ani, va putea angaja inclusiv
șoferi germani.
„Nemții știu să aprecieze calitatea
serviciilor și nu am simțit nicio clipă rețineri legate de faptul că suntem
români. Iar apariția firmei germane reprezintă un plus și cred că toate firmele românești care își vor deschide firme în străinătate vor simți acest plus.
De altfel, am vorbit cu mai mulți transportatori români care au ales același
drum, de a-și deschide firme în țări din
vest. Și, o dată cu apariția PM 1, acest
fenomen va lua o mare amploare. Sunt
sigur că, în următorii doi ani, vom avea
și șoferi germani angajați pe firma din
Germania. Iar Denis Spedition GmbH
va atrage șoferi cetățeni germani mai
bine decât firmele germane, care și-au
pierdut, în ultima vreme, profesionalismul. S-a schimbat generația și managementul acestor companii vine
dintr-o altă direcție, cu alte viziuni.
Discutăm de o deprofesionalizare a
transporturilor, în occident. La Denis
Spedition, lucrurile sunt organizate
astfel încât să se asigure liniștea conducătorilor auto. Trebuie să știi să
vorbești cu șoferii, să știi să îi apreciezi,
să știi să le dai informațiile de care au
nevoie. Regulile stricte ne-au ajutat și
ne ajută în continuare”, a declarat
Florin Tudose.
Chiar și după apariția firmei în
Germania, programul șoferilor va rămâne același, implicând întoarcerea
șoferilor acasă o dată la două luni. De
asemenea, condițiile salariale vor
suferi doar mici modificări.
„Plata pentru șoferi în Germania
are la bază un salariu minim, la care
se adaugă diurnele. Practic, un șofer
în Germania are un venit lunar net de
aproximativ 2.500 de euro, similar cu
ceea ce câștigă șoferii români. Astfel,
costurile suplimentare vin doar din
zona impozitelor, adică aproximativ
300 de euro în plus pe lună pentru
fiecare șofer”, a explicat Florin Tudose.
Pentru un plus de confort, compania va închiria un apartament în apropierea sediului din Dortmund, pentru
șoferii care ajung, la final de săptămână, la sediu.
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Deschiderea și, apoi, desfășurarea
activității pe o firmă germană antrenează costuri suplimentare. Astfel,
atenția la tarifele practicate devine cu
atât mai importantă.
„O firmă curată, care funcționează
corect și are clienți finali (nu lucrează
prin case de expediție) este profitabilă
și ca entitate juridică germană. Sigur,
dacă lucrezi doar sub o casă de expediție, lucrurile nu arată la fel de bine,
tarifele fiind, în general, mici”, a comentat Florin Tudose.
O dată cu deschiderea firmei în
Germania, tarifele trebuie să fie renegociate, însă apariția Pachetului Mobilitate 1 a pregătit clienții pentru acest
moment. În plus, piața germană a
transportului oferă un grad de stabilitate ridicat.
„Sigur, și în Germania există o variație a tarifelor, însă piața nu jonglează, ca în România, unde tarifele urcă
și coboară uneori de la o zi la alta. În
plus, îți conferă o altă prestanță să
discuți încheierea unui contract de
transport din postura de firmă germană. Firmele de acolo sunt conștiente
că fac bine pentru propria țară, taxele
și impozitele se plătesc acolo, iar
serviciile au loc în țara lor. Nemții au
un patriotism bine înțeles. Fiind o firmă
germană, se creează un alt nivel de
parteneriat cu clienții de acolo. Însă
accentul se pune pe calitatea serviciului. Atunci când oferi un nivel ridicat
de calitate, clienții se bucură să te
aibă ca furnizor și atunci discuțiile se
poartă altfel. Clientul nostru principal
pe Comunitate ne-a dat, de-a lungul
timpului, cele mai complicate curse și
discutăm nu doar de program, ci de
complexitatea condițiilor care trebuiau
respectate (temperatură, marfă sensi-

bilă). Unde aveau probleme cu alte
companii, ne trimiteau pe noi și șoferii
Denis Spedition asigurau liniște pe
aceste curse. Clienții vor liniște, nu să
se confrunte, în continuu, cu probleme
– întârzieri, șoferi care nu se trezesc
la timp pentru a respecta programările
de încărcare/descărcare, lipsa programului de lucru, ambuteiaje... Problemele legate de transport trebuie să le
rezolve transportatorul”, a explicat
Florin Tudose.
Calculele finale se vor realiza o
dată cu demararea activității, însă, la
prima vedere, tarifele ar trebui să se
majoreze cu aproximativ 15%, pentru
a face față creșterilor costurilor legate
de funcționarea pe o firmă germană.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.com
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Creșteri importante
pentru comerțul
online de vehicule
comerciale
Canalele online oferă alternative ce câștigă teren în fața
tranzacționării tradiționale. Despre cum a evoluat acest segment
de piață din punct de vedere al vehiculelor comerciale am discutat
cu Nadja Sörgel, general manager TRADUS.
ZIUA CARGO: Cum a
evoluat comerțul online cu
vehicule comerciale, de la
declanșarea pandemiei?
Nadja Sörgel: Această perioadă
ne-a arătat cât de importante sunt canalele online. Platforma noastră s-a
dovedit a fi utilă pentru comercianții
care au avut nevoie să își continue
activitatea, în ciuda a ceea ce se
întâmpla pe piață. Prin urmare, am
observat o creștere semnificativă a
traficului pe site-ul nostru web: în doar
5 luni, am ajuns aproape la același
număr de vizite înregistrate în 2019.
În plus, am văzut 100.000 de noi vizite
din România doar în ianuarie.
În această perioadă, la început,
am observat o scădere a activității:
aproximativ 10% scădere pe sectorul
transporturilor, o scădere cu 23% a
interesului pentru echipamente de
construcții și o scădere cu 12% a cererii de echipamente agricole. Cu toate
acestea, după șocul din martie, activitatea de tranzacționare a fost reluată,
deoarece cererea și oferta au început
să crească atât în România, cât și în
alte țări europene. Mai a fost o lună
record pentru înregistrările cumpărătorilor pe platforma noastră, ceea ce
arată o revenire deplină a comerțului
cu vehicule comerciale, în urma șocului pandemiei.
Care a fost evoluția
căutărilor?
Pe tot parcursul anului 2019, utilizatorii au căutat în principal vehicule
pentru segmentul de transport, preferatele fiind camioanele și autoutilitarele, dar a existat și un interes din ce
în ce mai mare pentru tractoare.
Căutările au evoluat pe un trend
pozitiv, la începutul anului.
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Datele extrase de pe platformă
în februarie au arătat peste
350.000 de vizualizări pentru
vehicule de transport, peste
66.000 de vizualizări pentru
vehicule de construcții și
peste 98.000 de vizualizări
pentru echipamente agricole.
Activitatea a scăzut, la începutul
pandemiei, în martie, dar căutările pe
platformă au indicat, în continuare,
transportul drept cea mai căutată categorie, cu peste 300.000 de vizualizări
în acest sector. Căutările pentru echipamente de construcții și agricultură
au scăzut, cu doar 50.000 de vizualizări în construcții și 85.000 de vizualizări în agricultură.
Interesul a început să revină în
aprilie, cu o creștere de 24% a anunțurilor vizualizate pentru vehiculele de
transport, 21% pentru construcții și
13% pentru utilaje agricole. În mai și
iunie, activitatea s-a stabilizat și, acum,
vedem un flux normal pe platformă.
Unde se plasează
România, în comparație cu
alte piețe europene?
România este cea mai importantă
piață de cumpărători din strategia
noastră, iar țara a avut o evoluție puternică încă de la începutul anului, în
comparație cu alte țări în care activăm.

Am observat un interes în
creștere pentru soluțiile online
în România și din ce în ce mai
mulți utilizatori de aici ni se
alătură în tranzacționarea
online cu vehicule comerciale:
în 2019, 17% din cele trei
milioane de vizite au fost
făcute de români, iar, din

ianuarie până în mai, 14% din
trei milioane de vizitatori erau
din România.
În căutarea vehiculelor comerciale
online, românii sunt interesați în principal de vehiculele de transport rulate.
Pe acest segment, topul este condus
de Mercedes-Benz, urmat de DAF și
Volvo, dar utilizatorii români sunt interesați și de mărci precum Nissan și
Volkswagen. Agricultura este într-o
tendință de creștere, la nivel global,
inclusiv în România: cele mai solicitate
mărci pentru echipamente sunt New
Holland, Renault și John Deere. În
construcții, utilizatorii din România
preferă mărcile JCB, Caterpillar și
Komatsu.
Ce evoluție au cunoscut
prețurile?
În 2020, există o tendință generală
ascendentă a prețurilor pe platformă.
Prețurile au crescut deja cu 9% pentru
vehiculele comerciale grele, iar pentru
autoutilitare, 2020 a adus o creștere
de 4,4% a prețurilor. Cu toate acestea,
sectorul agricol a fost singurul care a
înregistrat o scădere, de 9%, a prețurilor, în 2020.
Există preferințe de
căutare – cele mai mici
prețuri, oferte speciale...?
Cele mai utilizate căutări și filtre de
pe site-ul nostru sunt pentru identificarea anumitor mărci. După aceea,
filtrul nostru de prețuri este următorul
cel mai folosit, pe tradus.com
După cum am văzut într-o analiză
a activității din 2019, utilizatorii din
România au un interes crescut pentru
segmentul de transport: românii caută
vehicule comerciale ușoare sub 3 tone,
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„Criza cauzată de pandemia coronavirusului va avea un efect de lungă durată
asupra economiei globale și va duce, în cele din urmă, la transformarea
acesteia. În viitor, ne așteptăm ca întreprinderile să fie mai înclinate să
economisească bani și să diminueze costurile. Situații de acest gen tind să
declanșeze mai mult interes pentru achiziționarea de vehicule comerciale
uzate, motiv pentru care ne așteptăm la o creștere a cererii, în sectorul
nostru.
De asemenea, considerăm că un impact mare al coronavirusului va fi o
schimbare puternică și durabilă de la offline la online, în toate sectoarele.
Prin urmare, piața auto și sectorul vehiculelor comerciale noi vor trebui să
facă un pas înainte și să aibă o prezență online mai puternică decât în trecut.”

în special autoutilitare. Căutările de pe
platformă dezvăluie, de asemenea, un
interes pentru camioane și tractoare.
În 2020, ne așteptăm ca interesul
pentru sectorul transporturilor să fie
constant, dar, după cum am menționat
anterior și pe baza datelor de la începutul anului, sectorul agricol este pe
o tendință de creștere accelerată, cu
mai mulți utilizatori care lucrează în
agricultură interesați de achiziția utilajelor agricole rulate.
Cum a evoluat
oferta în această perioadă?
Oferta de pe platformă a crescut,
de la începutul pandemiei, cu peste
100.000 de înregistrări noi, în perioada
mai-iunie. Numai în aprilie, am înregistrat o creștere de 44% a listării anunțu-

iulie 2020

rilor, în Europa. Vânzătorii s-au adaptat
mai rapid la schimbarea contextului,
în timp ce cumpărătorii au fost mai
precauți, la început, dar acum vedem
că activitatea revine la normal. În
România, am avut 5.000 de anunțuri
noi, în această perioadă. Cererea a
crescut și ea, după blocajul din martie,
cu 19% mai mulți cumpărători căutând
vehicule comerciale rulate.
Surpriza a fost că, în aprilie,
am observat o cerere cu 56%
mai mare pentru domeniul
construcțiilor, în România.
De asemenea, cu 34% mai mulți
cumpărători locali au început să fie
interesați de vehiculele comerciale
uzate, după blocajul din martie.
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Nadja Sörgel, general manager TRADUS:

Ce servicii oferă platforma
pentru utilizatori?
Suntem o platformă de tranzacționare online și intermediem relația dintre cumpărători și vânzători. Prin urmare, încercăm să simplificăm tranzacțiile
dintre aceștia cu ajutorul tehnologiei.
În prezent, ofertele de pe platformă
sunt listate de peste 6.000 de vânzători
din toată Europa. Peste 90.000 de
cumpărători ne vizitează lunar, fapt
care poziționează TRADUS drept lider
pe piața online pentru vehicule comerciale rulate. Platforma este foarte activă: la fiecare 27 de secunde, un nou
articol este listat pe TRADUS.
Misiunea noastră este de a aduce
încredere și fiabilitate prin automatizare
atât pentru cumpărători, cât și pentru
vânzători, făcând, totodată, mai ușoară
și mai transparentă experiența de tranzacționare. În plus, instrumentele pe
care le-am dezvoltat simplifică mult
căutarea vehiculelor comerciale și o
face mai intuitivă, în timp ce utilizatorii
au la dispoziție o gamă largă de opțiuni, din peste 40 de țări.
O inovație pe care am adus-o pe
piață a fost Instrumentul de măsurare
a prețurilor TRADUS, dezvoltat de specialiștii noștri, care calculează prețul
aproximativ de piață al vehiculului comercial listat, pe baza unor informații
și parametri, cum ar fi kilometrajul, țara
de origine, anul de construcție, originea, puterea motorului etc. Utilizând
acest instrument, utilizatorii înțeleg
cum este evaluat prețul unei oferte,
comparativ cu prețul mediu: excelent,
bun, corect sau prea scump. Ne dorim
ca datele să fie transparente pentru
utilizatorii de pe platformă, de aceea
am implementat și o analiză a cererii
în timp real.
TRADUS PRO este instrumentul
pe care l-am dezvoltat pentru vânzători, pentru a-i ajuta să-și gestioneze
și să urmărească listările. De asemenea, am introdus un traducător integrat, care să îi ajute să comunice mai
bine chiar și de la distanță și am optimizat potrivirea profilului cumpărătorvânzător. În plus, cumpărătorii și vânzătorii au putut să comunice prin
WhatsApp, prin intermediul platformei
noastre, deoarece am dorit să le facilităm activitatea, în această perioadă
neobișnuită.
De asemenea, în perioada pandemiei, am implementat o măsură de stimulare a investițiilor în vehicule comerciale: vânzătorii au beneficiat gratuit
de două luni pe platformă. Oferta a
fost bine primită și apreciată de vânzătorii care tranzacționează pe platforma tradus.com
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.com
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Al 9-lea service MAN
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MHS Truck Service Oradea este al 9-lea service MAN, din cadrul
rețelei naționale MHS Truck Service, și a fost inaugurat în data
de 10 iulie, asigurând 24 de locuri noi de muncă. Investiția în
service-ul MAN din Oradea se ridică la 4 milioane de euro.
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R

ețeaua MHS Truck Service
oferă, în total, un număr de
280 de locuri de muncă, la nivel național. MHS Truck & Bus Group,
importatorul și distribuitorul mărcilor
MAN și Neoplan în România, susține
sectorul de transport, vital pentru asigurarea celor necesare depășirii situației de criză, cauzată de pandemia de
Coronavirus (COVID 19).
Rețeaua MHS Truck Service deține ateliere de service proprii în
București, Otopeni, Brașov, Sibiu, Cluj,
Timișoara, Constanța și Bacău. De
asemenea, în cadrul rețelei, funcționează și 5 parteneri de service autorizați, în Iași, Slatina, Oradea, Piatra
Neamț și Baia Mare, astfel asigurându-se o acoperire națională completă.
La evenimentul de inaugurare din
10 iulie au participat, alături de Michael
Schmidt, președinte MHS Holding, oficialități din cadrul Guvernului României, oficialități locale, precum și oficialități din partea producătorului MAN
Truck & Bus.
„Decizia de a inaugura sediul de
la Oradea în această perioadă dificilă
a venit din dorința de a susține sectorul de transport românesc și de a genera locuri de muncă noi, în zona respectivă”, a declarat Michael Schmidt,
președinte MHS Holding.
Noul sediu MHS Truck Service
Oradea este situat pe drumul european E60/DN1, în apropierea punctului de trecere a frontierei Borș. Acesta
se întinde pe o suprafață de 12.000
mp, dintre care 2.800 mp sunt destinați clădirii de birouri și atelierului, iar
restul de 9.200 mp sunt alocați pentru

parcarea camioanelor care vor veni
la service sau a camioanelor noi, destinate livrării.
Atelierul MHS Truck Service Oradea
dispune de 4 canale de lucru și un canal
destinat verificării ITP. În atelier, vor fi
asigurate 16 posturi de lucru pentru
specialiștii productivi, care vor efectua
lucrări de mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie și ITP, respectiv un număr
de 8 posturi de lucru pentru personalul
TESA, în total, în atelier desfășurânduși activitatea un număr de 24 de angajați.
Clădirea a fost construită conform
standardelor actuale MAN, iar atelierul
este autorizat pentru lucrări de service
pentru mărcile MAN și Neoplan, cu
posibilitate de extindere pentru divizia
de vehicule comerciale ușoare MAN
TGE. Atelierul MAN din Oradea va
funcționa în concordanță cu măsurile
de siguranță în vigoare, în vederea
prevenirii răspândirii virusului SARSCOV-2, la fel ca întreaga rețea națională de ateliere service MHS Truck
Service.
„Valoarea investiției în atelierul
MAN din Oradea se ridică la 4 milioane de euro și reprezintă un pas important în dezvoltarea rețelei de service
și a mărcii MAN în România”, a completat Elena Claudia Iordache, CEO
MHS Truck & Bus.
Pe lângă serviciile de reparații și
întreținere, MHS Truck Service Oradea
va oferi clienților săi servicii de vânzare
de camioane noi și rulate, servicii de
Service24, contracte de service, vânzare de piese de schimb și accesorii
originale MAN, campanii permanente

pentru piesele de schimb originale
MAN, programul de garanție extinsă
a pieselor de schimb, oferte speciale
trimestriale de soluții complete de
reparații (pachete pentru piese de
schimb și manoperă adecvate produselor și sezonului), precum și tarife
speciale de manoperă pentru vehicule
cu vechime mai mare de 6 ani.

Pregătirea
contează
În vederea asigurării calității serviciilor oferite, personalul MHS Truck
Service Oradea va participa, în mod
constant, la cursurile pentru tehnicienii
MAN, organizate prin intermediul celor
două centre de perfecționare din
București și Sibiu. Cursurile sunt organizate conform conceptelor MAN
Academy și standardelor MAN, cele
două centre de perfecționare oferind
atât cursuri teoretice, cât și cursuri
orientate către activitatea practică.
De asemenea, prin intermediul
MHS Truck Service Oradea, tinerii din
zona de vest a țării care doresc să se
înscrie în programul de internship, dezvoltat de Departamentul de Training
MHS Truck & Bus Group, vor putea
beneficia de o pregătire la cel mai înalt
nivel pentru a deveni specialiști în
domeniile mecanică, electrică, tinichigerie și vopsitorie pentru autovehiculele MAN. Programul a ajuns, deja,
la a 8-a generație și continuă și în
2020, sub denumirea MANTech2030.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.com
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Renault Trucks își
consolidează
activitatea de reciclare
Renault Trucks își accelerează tranziția către economia circulară
și dezvoltă, împreună cu Indra, o rețea de reciclare și reutilizare
a pieselor de camion. Cei doi parteneri sunt în curs de a finaliza
un studiu preliminar de un an, ale cărui concluzii vor fi prezentate
în toamna acestui an.

P

reședintele Renault Trucks,
Bruno Blin, și Loïc Bey-Rozet,
directorul executiv al companiei Indra Automobile Recycling, au
semnat o scrisoare de intenție, pe data
de 2 iulie 2020, care stabilește termenii colaborării între constructorul de
camioane și specialistul în reciclare
auto, pentru crearea unei rețele de
reciclare, reutilizare și recuperare a
pieselor de camion.

Analiză de piață
Cei doi parteneri finalizează un
studiu realizat pe parcursul unui an,
cu sprijin financiar din partea ADEME

(Agenția franceză pentru Tranziție
Ecologică) și cu asistența companiei
CIDER Engineering, un partener al
companiei Indra, specializat în dezmembrarea echipamentelor grele.
Studiul are ca obiectiv identificarea
unor factori cheie ai succesului, precum și și a criteriilor necesare pentru
a pune la punct acest tip de rețea cu
orientare comercială. O analiză detaliată a pieței, scheme de distribuție și
metode de dezmembrare a camioanelor vor permite producătorului și
specialistului în reciclarea vehiculelor
să desprindă concluzii pozitive, care
vor fi depuse la ADEME în luna octombrie 2020.

100 de camioane,
până la sfârșitul
anului
Din iulie 2020, Renault Trucks și
Indra Automobile Recycling vor începe
să recicleze camioane la scară mai
largă.
În această vară, cinci centre Indra
Automobile Recycling vor prelua 15
vehicule Renault Trucks pentru a le
dezmembra.
După curățare și referențiere,
piesele vor fi oferite clienților prin intermediul rețelei de dealeri și reparații a
Renault Trucks. Restul de material rezultat din dezmembrare va fi reciclat.

Din amintirile transporturilor:
Premium Distribution 2006.
Vechile generații de camioane
vor fi reciclate în proporție de
95% din masă.
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soluții complete de finanțare și servicii.
Grupul Volvo, care dispune de aproximativ 140.000 de angajați, deține
facilități de producție în 18 țări și își
comercializează produsele pe peste
190 piețe. În 2019, vânzările nete ale
Grupului s-au cifrat la aproximativ 40,5
miliarde de euro.

Loïc Bey-Rozet, directorul executiv al companiei Indra Automobile
Recycling, și Bruno Blin, președintele Renault Trucks.

Până la sfârșitul anului, aproximativ
100 de camioane vor fi dezmembrate
în centrele Indra Automobile Recycling
și la dealerii și filialele Renault Trucks,
apoi reciclate.

Renault Trucks,
producător complet
Construind pe tradiția a peste un
secol de know-how franțuzesc în domeniul vehiculelor comerciale, Renault
Trucks oferă profesioniștilor din domeniul transporturilor o gamă largă de servicii și vehicule, (de la 2,8 la 120 t),
adaptate distribuției locale și regionale,
construcțiilor și activităților de transport
de lungă distanță. Vehiculele Renault
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Trucks sunt solide și fiabile, cu un consum redus de combustibil, ceea ce le
permite să ofere un grad mai înalt de
productivitate și de control al costurilor
de operare. Renault Trucks își distribuie
și își servisează camioanele prin intermediul unei rețele de dealeri care cuprinde peste 1.400 de centre de servicii.
Proiectarea și asamblarea vehiculelor
Renault Trucks, precum și producția
majorității componentelor, se realizează
în Franța.
Reamintim că Renault Trucks este
parte a Grupului Volvo, unul dintre cei
mai importanți producători din lume
de camioane, autobuze, echipamente
de construcții și motoare marine și industriale. Grupul oferă, de asemenea,

Indra Automobile Recycling reprezintă un model unic de business bazat
pe o rețea de 370 de centre ELV (Endof-Life Vehicle – vehicul la sfârșitul
vieții), care acoperă la 360° reciclarea
auto. Alchimia savantă a acestei rețele
rezidă în conformitatea cu directivele
europene (atingerea unui grad de
reciclare de 95% din masa vehiculului)
și în dezvoltarea profitabilității unei
rețele de centre ELV în condițiile unei
cereri care se schimbă rapid. Succesul
său stă în convergența a patru zone
complementare de experiență (management și distribuție, managementul
rețelei, inginerie și demontare) și într-o
filosofie a reciprocității. Convingerile,
experiența și organizarea sa explorează noi aventuri pentru dezvoltare
în sectorul reciclării auto.

CIDER Engineering

CAMIOANE ȘI SERVICII

Indra Automobile
Recycling

CIDER Engineering este un partener al Indra specializat în ingineria
dezmembrărilor și reciclării echipamentelor grele din transporturi, apărare, manipulare, din sectorul feroviar,
al construcțiilor sau cel agricol. Compania oferă un management comprehensiv al operațiilor de procesare a
vehiculelor aflate la sfârșitul duratei
de utilizare, a subansamblelor și componentelor. Are experiență în studii,
analize, evaluări, dezmembrări și reciclare, precum și în monitorizare strategică.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
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VOLVO FH16
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Putere și
productivitate
Volvo Trucks a lansat o nouă generație a modelului Volvo FH16,
care combină cu succes noi caracteristici de siguranță, un mediu
de lucru concentrat pe nevoile șoferului și cele mai noi tehnologii
în domeniu, pentru a le oferi clienților o productivitate sporită.

N

oul vârf de gamă aparține
celei mai tinere generații de
vehicule Volvo Trucks, dezvoltate cu accent pe șofer. „Volvo
FH16 este cu adevărat un produs premium, care poate gestiona cele mai
solicitante activități de transport și le
oferă, totodată, clienților și șoferilor
tot ceea ce este mai bun în acest
sens”, declară Roger Alm, președintele Volvo Trucks. „Cu noua generație
de autocamioane, am creat un pachet
care nu face niciun compromis între
eficiența energetică și combustibil,
confort și stil. Volvo FH16 vă oferă tot
ceea ce doriți de la un autocamion

Volvo, dar și multe altele, consolidându-ne, astfel, poziția de brand dedicat
operațiunilor dificile de transport greu
pe distanțe lungi”, adaugă acesta.

Mai îndrăzneț,
mai sofisticat
și mai încrezător
Aspectul exterior al noului autocamion este caracterizat de farurile emblematice în formă de V, cu efecte
puternice de luminozitate, pentru a
evidenția tehnologia inteligentă pe
baza căreia sunt concepute vehiculele
comerciale. Caracterul puternic și

moștenirea transmisă de nava amiral
Volvo FH16 sunt îmbunătățite prin
noul design al grilei, în timp ce panourile farurilor au fost repoziționate ușor
spre exterior, pentru a oferi vehiculului
atât o aerodinamică îmbunătățită, cât
și un aspect impunător.
„În noul Volvo FH16, am regândit
cele mai emblematice elemente de
design din generațiile noastre anterioare, pe care le-am îmbunătățit și
mai mult. De exemplu, prin utilizarea
unor noi faruri high-tech, am ridicat
identitatea, deja consacrată, a sistemului nostru de iluminare la un nivel
superior, în timp ce partea frontală a
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Mediu de lucru
modernizat
Interiorul noului Volvo FH16 a fost
proiectat cu gândul la șoferi și a fost
actualizat prin folosirea unei palete de
culori noi și tapiserii care transmit calitate și exclusivitate. Bordul este modernizat și include noi spații de depozitare
practice și un panou de instrumente
complet digital de 12 inch, de rezoluție
superioară. Șoferul poate alege între
patru tipuri de vizualizări pe ecran, în
funcție de situația de deplasare și de
informațiile pe care le preferă afișate.
Zona șoferului poate fi echipată
cu un ecran lateral de 9 inch, care
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poate asigura funcția de Infotainment,
asistență de navigare, informații de
transport și monitorizarea cu ajutorul
camerei video. Ecranul este ușor accesibil din poziția șoferului. Interacțiunea se poate realiza în mai multe
moduri: prin butoanele poziționate
intuitiv pe volan, prin comanda vocală
sau direct, prin intermediul ecranului
tactil și al panoului de control al modalităților de vizualizare. Atât panoul
de instrumente, cât și ecranul lateral
funcționează în mai multe limbi.
În noile autocamioane, maneta
schimbătorului treptelor de viteză
I-Shift a fost reproiectată la un standard premium și include simboluri iluminate de selecție a treptelor de viteză
și noi moduri de deplasare, pentru o
performanță optimizată.

Manevrabilitate,
productivitate,
siguranță
Sarcina utilă crescută pe puntea
față și puntea motoare și punțile portante amplasate în fața punții motoare,
cu unghiuri de bracaj optimizate, îmbunătățesc atât manevrabilitatea, cât și
productivitatea noului Volvo FH16. O
punte tandem nouă de 38 de tone
este, de asemenea, disponibilă pentru
activități deosebit de dificile.
Noul Volvo FH16 oferă faruri cu
fază lungă adaptivă, care îmbunătățesc siguranța tuturor participanților la
trafic, dezactivând automat segmente
selectate ale fazei lungi LED, atunci
când autocamionul se apropie de traficul din față sau de un alt vehicul din

PIAȚĂ ȘI COMPANII

autocamionului a fost refăcută integral,
pentru a transmite o impresie mai puternică”, explică Ismail Ovacik, designer-șef pentru exterior la Volvo Trucks.
„Mai îndrăzneț, mai sofisticat și mai
încrezător, exteriorul Volvo FH16 reflectă faptul că acest autocamion este
mai conectat și mai inteligent ca niciodată”, spune el.

Date despre noul Volvo FH16
• Cabine: cabină de dormit mai joasă, cabină de dormit, cabine Globetrotter,
Globetrotter XL și Globetrotter XXL.
• Pachete exterioare și interioare de accesorii, pentru un design personalizat.
• Motoarele diesel sunt disponibile cu standarde de emisii diferite. D16K, cu
Euro 6 Step D, este disponibil în variante de 550 CP/2.800 Nm, 650 CP/3.150
Nm și 750 CP/3.550 Nm.
• Sistem de schimbare a treptelor de viteză: I-Shift cu pachete software pentru
diferite domenii de aplicare.

....................................................................................................................................................
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cesară pentru caracteristicile de siguranță, cum ar fi Avertizarea de coliziune cu frână de urgență și Controlul
electronic al stabilității, vine acum ca
echipare standard pentru noul autocamion. Direcția dinamică Volvo, cu sistemele de siguranță Asistență pentru
păstrarea benzii de rulare și Asistență
de stabilitate, este, de asemenea, disponibilă ca opțiune.
Noul Volvo FH16 este echipat și
cu un sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere afișat pe panoul de
bord. Sistemul detectează semne rutiere, cum ar fi restricțiile de depășire,
tipul de drum și limitele de viteză.
Vizibilitatea poate fi îmbunătățită
și mai mult, prin adăugarea unei camere video montate pe oglinda din
dreapta, care oferă o perspectivă complementară pe ecranul secundar asupra zonei laterale a autocamionului.

Combinația perfectă
pentru operațiuni
dificile

spate. Faza lungă se reglează atunci
când camera și radarul detectează
alte vehicule, sau când camera detectează modificări ale volumului de lumină din jurul autocamionului.
Siguranța este îmbunătățită și mai
mult, cu Pilotul automat cu asistență
la coborâre, care stabilește o viteză

maximă pentru a preveni accelerarea
nedorită, atunci când vă deplasați în
pantă, și cu Controlul adaptiv al vitezei
de croazieră (ACC), care funcționează
pentru orice viteză, chiar până la zero
km/h.
Sistemul de frânare controlat electronic (EBS), care este o condiție ne-

Combinând motorul puternic, de
16 litri, de până la 750 CP, cu o manevrabilitate îmbunătățită, cea mai recentă tehnologie de siguranță și cea
mai bună asistență pentru șofer, noul
Volvo FH16 oferă productivitate superioară, pentru cele mai dificile
activități de transport.
De asemenea, dezvoltarea rapidă
a serviciilor de conectivitate le oferă
transportatorilor modalități complet noi
de a crește disponibilitatea și de a
optimiza modul de utilizare a vehiculului.
Volvo Trucks introduce Contractul
Volvo Flexi-Gold care oferă aceeași
acoperire ca și în cazul Contractului
Volvo Gold, la același cost previzibil,
însă cu mai multă flexibilitate pentru
a se adapta nevoilor dinamice ale afacerilor. Tarifele lunare variază în funcție
de un interval de flexibilitate de 40%
pentru kilometrajul anual estimat.
Acest lucru le oferă transportatorilor
o mai mare flexibilitate în a-și adapta
operațiunile la schimbările de sezon
și la o cerere de transport fluctuantă.
„Multe companii de transport manifestă nevoia de o mai mare flexibilitate atunci când vine vorba de încheierea unor contracte de service. Acum
dispunem de tehnologia necesară
pentru a face posibile soluțiile dinamice și conectate precum aceasta”, declară Thomas Niemeijer, Business
Development Manager, Contracte de
service, Volvo Trucks. Contractul
Volvo Flexi-Gold este disponibil pe
piețele selectate și va fi pus la dispoziție treptat pe piețe noi.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
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#tbt 10 ani

„Lumea noastră”,
în iulie 2010
Incursiunea noastră în timp ne duce în plină vară a anului 2010,
în luna iulie. Să vedem care au fost cele mai importante repere
ale acelei luni.

Î

n editorialul care „deschidea”
revista ZIUA CARGO, Radu
Borcescu puncta reușitele importante în materie de cooperare dintre
transportatori și autorități. „I-a unit criza
pe transportatori? În orice caz, anul
acesta au fost obținute lucruri importante. În primul rând, s-au pus bazele
unui dialog bun cu autoritățile. Și nu
este puțin lucru, mai ales că nu am
mai avut așa ceva de când... De fapt,
niciodată nu a existat așa ceva în
România de după 1989. (…) Dar ce
s-a obținut, de fapt? La prima vedere,
foarte puțin și cu un efort considerabil.
(…) S-a creat un cadru funcțional –
temelia pe care se poate construi.” În
continuare, piața fremăta pentru noua
lege a transporturilor.

atunci, se anunțase că 2030 este anul
țintă pentru detronarea dieselului.
• Truck Racing – după trei etape
de la debutul campionatului, în fruntea
clasamentului se afla Antonio Albacete,
de la echipa Truck Sport Bernau.

Piață
• Mercedes-Benz a prezentat
noile modele Axor și Atego, în cadrul
unui seminar dedicat vehiculelor de
distribuție, organizat la Stuttgart, în
Germania, subliniindu-se avantajele
oferite de motorizarea hibrid ce putea
echipa noul Atego.
• Volvo Trucks atrăgea atenția
asupra unui fapt, la acea vreme, anume că jumătate dintre șoferii de camion nu foloseau centura de siguranță.

Evenimente
• PRE-IAA – După ce, în 2009,
criza economică anulase, pentru prima
dată, un târg, RAI (Amsterdam), 2010
era considerat anul de repornire, iar atenția se îndrepta către IAA Hanovra,
expoziție de același profil, dar considerată mai importantă. Semnalul că
lucrurile începeau să se miște era chiar
organizarea acestei expoziții. Încă de

Antonio Albacete

Mercedes-Benz Atego și Axor
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• ProTruck anunța un parteneriat
cu Albalact, ce consta în livrarea a 35
de autoutilitare IVECO plus servicii
post-vânzare.
• Gebrüder Weiss anunța o investiție de 1,9 milioane de euro la Sibiu,
într-un nou terminal logistic.

• Analizam, în cadrul unui drivetest, noul produs (de la acea vreme)
al celor de la Dacia, prima generație
de Duster.

Legislație
• UNTRR trăgea un semnal de
alarmă pentru industria transporturilor.
„România riscă să se auto-excludă”
se susținea, iar printre cauze: vechimea parcului. Vehiculele ce s-au prezentat la ITP în 2009 aveau o vechime
medie de 8,63 de ani. În paralel, Sorin
Sîrbu, directorul Direcției de Transport
Rutier din cadrul MTI, se arăta încrezător că, de anul viitor (2011), va exista un organism unic de control în
transporturi.
• Înregistrarea în registrul operatorilor intracomunitari devenea obligatorie.
• Se anunța că programul de transport se prelungea până în 2014, decizie
ce implica atât operatorii de trasee interjudețene, cât și de cele județene. Legat de
această decizie, președintele COTAR,
Vasile Ștefănescu, spunea că, după părerea sa, soluția cea mai bună era concesionarea.
Alexandru STOIAN

Radu Dinescu

Sorin Sîrbu

alexandru.stoian@ziuacargo.com

Sistemul hibrid
Mercedes-Benz
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Managementul
timpului, în lucrul
de acasă
Pentru mulți dintre noi, una dintre cele mai mari provocări impuse
de perioada de carantină, cauzată de epidemia de COVID-19, a fost
lucrul de acasă. Dacă înainte ni se părea, uneori, că nu ne ajunge
timpul, acum, această senzație pare să se fi acutizat, tendința
generală fiind de a amesteca obligațiile profesionale, cu cele
familiale. Am aflat câteva sugestii în ceea ce privește organizarea
lucrului de acasă de la Marius Dumitrenco-Keller, trainer
și psihoterapeut.

M

ulte dintre tehnicile pe care
le aplicam în lucrul la birou
nu se mai potrivesc și în lucrul de acasă, ceea ce este normal,
pentru că este un aspect nou, pentru
care nu am fost pregătiți și la care a
trebuit să ne adaptăm din mers.
Cu toții, suntem în curs de a învăța
și nu există formule standard pe care
să le folosim. Observăm că, dintr-o
dată, nu mai există bariere. În viața
de dinainte de carantină, fiecare membru al familiei pleca, dimineața, la treburile lui. Serviciul era alt spațiu, aveam mintea pregătită pentru asta.
Chiar dacă timpul nu ne ajungea nici
atunci, era un alt spațiu, în care ne duceam cu o atitudine mentală diferită.
Acum, toate sunt în același loc. Oamenii sunt sclavii rutinelor, care, dintr-o
dată, s-au schimbat.
A fost o scurtă perioadă când
ne-am bucurat, am luat-o ca pe o vacanță, ne bucuram să petrecem mai
mult timp cu copiii. Dar, pe măsură ce
perioada de lucru de acasă s-a prelungit, ne-am dat seama că nu e vacanță și că trebuie să funcționăm în
continuare. Și aici au început problemele.

ședință în același timp, e o situație
dificil de rezolvat.

Crearea și
menținerea unei stări
mentale
corespunzătoare
Înainte de a vorbi despre managementul timpului, sunt câteva lucruri
care se află la bază. Primul ține relația
cu partenera sau partenerul de viață,
pentru că stăm toți în același spațiu
și, acum, trebuie să ne împărțim altfel timpii în care ne ocupăm de copii, în așa fel încât să putem să ne
îndeplinim și celelalte sarcini. Toate
acestea consumă timp.
Al doilea aspect pe care al trebui
să îl învățăm este să tratăm în continuare activitățile profesionale ca
pe activități profesionale, începând
de la a avea aceleași rutine zilnice. Pe
unii dintre noi ne ajută inclusiv să fo-

losim același parfum pe care îl foloseam când mergeam la birou, ca să
ne conducă spre starea mentală respectivă. Tendința inițială e să schimbi
pijamaua cu hainele de casă, ceea ce
nu ajută foarte mult pentru a intra în
atitudinea de lucru.
Primul lucru recomandabil
este setarea foarte clară a
orelor între care să lucrăm,
programul efectiv de lucru.
Al doilea lucru care ajută este delimitarea spațiilor și planificarea agendei, în special în cazul video-apelurilor programate, pentru a nu ne
suprapune, pe cât posibil, sau, dacă
ne suprapunem, să avem soluții dinainte, pentru a nu intra în panică. De
asemenea, ne putem planifica inclusiv
masa, o anumită oră la care să mâncăm și chiar meniul, dacă gătim sau
dacă comandăm.

Dintr-o dată, lucrurile au
început să se amestece într-o
așa măsură, încât mulți dintre
noi au ajuns la concluzia că
muncesc mai mult.
Este o diferență uriașă a modului
de lucru între persoanele care au copii
și cele care nu au. Aceasta e prima
provocare și una dintre cele mai mari.
A doua provocare apare atunci când
și partenerul lucrează online și trebuie
găsite spațiile necesare. Dacă se întâmplă să intrăm amândoi în câte o
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Sugestii pentru
familii cu copii

O altă problemă care consumă
timp este neplanificarea
judicioasă a folosirii
dispozitivelor de comunicare.
Oricât de ciudat pare, totul ține,
până la urmă, tot de planificare
și de auto-disciplină.
Dacă avem un grup de prieteni
care au copii de aceeași vârstă, o altă
idee este să organizăm, împreună cu
ei, întâlniri virtuale pentru copii, sub
comanda unuia dintre adulți, prin rotație. De asemenea, dacă copiii aveau
o activitate extrașcolară, se pot
continua aceste activități pe Zoom.
Dacă unul dintre soți trebuie să
meargă în continuare la serviciu și
celălalt rămâne singur acasă cu copiii,
în orele în care avem nevoie să lucrăm, trebuie să ne folosim de tehnologie, pentru a-i ține ocupați, dar controlându-le conținutul: filme educative
etc. Până acum nu știam cum să le
smulgem tabletele din mână. Acum,
au devenit un ajutor foarte important.
Trebuie să asigurăm, la
intervale de o oră și jumătatedouă, un timp în care efectiv să
ne jucăm cu ei, 15-20 de
minute. Trebuie să ținem seama
și de nevoile lor: să se joace,
să socializeze și să-și consume
energia, lucru care nu este
foarte ușor stând în casă.
Este nevoie de aceste intervale în
care să le dedicăm tot timpul, pentru că altfel se vor plictisi și vor cere
atenție. Nu trebuie să îi excludem și să
îi încuiem afară, ci să anunțăm onest
că avem copii și că este posibil să apară în cadru oricând. Mai ales că, dacă nu interzicem asta, scade riscul
de a apărea mereu. Devine interesant
în momentul în care e interzis.
De asemenea, în timpul apelurilor,
se folosesc căștile și, dacă nu trebuie
să vorbim, ar fi bine să ne închidem
microfonul. Acesta este un aspect care
ține și de etichetă.

iulie 2020

Trei sfaturi pentru
lucrul de acasă:
1. Cel mai important – abordează
programul de lucru ca program de
lucru. Îmbracă-te ca pentru
serviciu, găsește-ți un loc fix,
dedicat special.
2. Acceptă situația așa cum este și
împarte mai mult cu partenera sau
partenerul sarcinile casei, mai ales
cele legate de copii.
3. Fii disciplinat! Tu trebuie să fii și
subiectul, și obiectul disciplinei.
Fără disciplină, celelalte sfaturi nu
funcționează!

Prioritățile legate de
interacțiune ar fi bine să fie
planificate în perioada în care
și copiii sunt ocupați cu ceva.
Pentru perioadele de liniște,
în care nu trebuie să
interacționăm cu cineva,
o soluție ar fi să lucrăm
înainte de a se trezi ceilalți din
casă, o oră jumătate sau două.
O recomandare și pentru birou, și
pentru acasă, pentru că educația vine
prin repetiție: să delimităm sloturi de
timp în care să nu fim deranjați,
dacă nu este urgent. Dacă suntem
fermi și politicoși, cei din jur o să învețe. O formă de a fi ferm: „nu mă deranjezi în intervalul respectiv, după
care îți acord tot timpul meu pentru o
perioadă.” Dar trebuie să ne ținem de
promisiune, de fiecare dată, altfel
această tehnică nu are niciun efect.

Timp pentru noi
Încă o mare provocare o constituie
a avea timp pentru noi. De exemplu, chiar
și blocați în trafic, înainte, era o perioadă
de timp în care puteam să ascultăm
asculți o carte audio sau muzică, o perioadă în care să fim cu noi înșine. Acum
nu mai avem nicio barieră de trecere dintr-un spațiu în celălalt. Trebuie să învățăm să ne creăm inclusiv astfel de granițe.
Dacă am terminat la 5,
de exemplu, ne rezervăm o
jumătate de oră să stăm cu
căștile pe urechi și să
ascultăm muzică, sau să citim.
Este mult mai important decât
pare, deși înainte poate că nici
nu eram conștienți de aceste
intervale de deconectare!
Important este, de asemenea, să
ne oferim pauze și nouă înșine, așa

cum făceam la serviciu. În ceea ce
privește alternarea timpului de lucru
cu pauzele, o sugestie este folosirea
„tehnicii roșiei”, care poate fi aplicată
oriunde lucrăm. Timp de 20 de minute
ne ocupăm DOAR de un singur lucru,
timp în care poate să se întâmple
orice. Apoi, 10 minute pauză de la
sarcina respectivă. Urmează alte 20
de minute de lucru – poate fi aceeași
sarcină, dacă nu am terminat-o, sau
o alta nouă, dar UNA SINGURĂ.

CONSULTANȚĂ

Pentru familiile cu copii, primul pas
ar fi planificarea împreună cu partenerul sau partenera (tot în funcție de
agenda pe care o avem), care secțiune din cele 8 ore de lucru îi revine
fiecăruia, pentru a supraveghea copiii.
Nu trebuie neapărat să le dedicăm
întreaga atenție, în această perioadă,
ci să supraveghem situația și să răspundem eventualelor întrebări sau
probleme.
O idee este a încerca să îi implicăm foarte mult pe copii în diferite
activități.

Marius
DumitrencoKeller

Multitaskingul nu există,
ci este, de fapt, „switching
tasks” (trecerea de la una la
alta), ceea ce ne face să
obosim în termen relativ scurt,
inclusiv din perspectivă
cognitivă.
După a doua repriză de 20 de
minute, se ia o pauză mai lungă, 15-20
de minute, în care facem altceva,
probabil tot lucruri legate de serviciu,
dar care nu implică un grad înalt de
concentrare.
Dacă aplicăm tehnica „Broaștei”
(începe cu cea mai grea sarcină), în
general, este recomandabil să abordăm aceste sarcini dificile în perioadele de liniște, în care nu și-au început
cei din jur activitatea.
Pe scurt, o parte din disconfortul
nostru este legată de adaptare. Suntem într-o situație în care trebuie să
ne adaptăm, în care nu acceptăm ce
ni se întâmplă, protestăm și pierdem
multă energie în această direcție. Probabil, o mare parte inclusiv din ceea
ce numim gestionarea defectuoasă a
timpului, în această perioadă, vine și
din consumul de energie necesar pentru a ne adapta.
Dar mesajul pe care dorim să îl
transmitem tuturor, alături de colaboratorul nostru, Marius DumitrencoKeller, este:
Nu vă panicați, o să treacă și asta!
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
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EVALUAREA ȘOFERILOR

De ce?
Un răspuns simplu ar fi că e important să facem evaluarea șoferilor,
pentru a le măsura performanța. Dar de ce să măsurăm performanța?
În managementul resurselor umane, un aspect important este
reprezentat de evaluarea performanțelor în organizație. Putem,
astfel, să înțelegem mai bine dinamica dezvoltării profesionale,
să conducem șoferii spre rezultate mai bune.

A

ltfel spus, îmbunătățim obiectiv acțiunile și comportamentele, acolo unde este nevoie.
În plus, se stabilește un comportament
clar, iar feedback-ul va fi întotdeauna
constructiv. Mai mult, evaluarea ajută
managerul să aibă o imagine clară
asupra dezvoltării profesionale a șoferului. Prin evaluarea performanțelor,
totul devine mai clar și pentru firmă,
și pentru șofer, prin aspecte ca: responsabilități, promovare sau reorientare, proceduri, rutină, valori.
Dau exemplu de o scală de
evaluare a unui șofer,
nepersonalizată.

1. niciodată 2. foarte rar 3. uneori
4. deseori 5. întotdeauna
E. Se asigură că mașina este în
perfectă stare tehnică, înainte de începerea programului.
1. niciodată 2. foarte rar 3. uneori
4. deseori 5. întotdeauna
F. După terminarea cursei, camionul trebuie parcat, spălat corespunzător și predat conform fișei la plecarea
în cursă (exemplu de item specific).
Face acest lucru?
1. niciodată 2. foarte rar 3. uneori
4. deseori 5. întotdeauna.
Andreea GHEORGHE

La această scală puteți adăuga ce
este în fișa postului, ce comportamente doriți specific firmei și aspecte ca
valori organizaționale. Aceste scale
de evaluare sunt construite personalizat, de către un specialist în resurse
umane sau psiholog. Dacă nu doriți să
alocați buget pentru un specialist,
atunci faceți un efort și construiți chiar
voi o scală minimă de evaluare.

psiholog specializat
în psihologia transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com

Evaluarea
competențelor
profesionale pentru
postul de șofer
autocamion
A. Duce marfa la destinație conform CMR.
1. niciodată 2. foarte rar 3. uneori
4. deseori 5. întotdeauna
B. Respectă traseul planificat.
1. niciodată 2. foarte rar 3. uneori
4. deseori 5. întotdeauna
C. Își organizează eficient programul.
1. niciodată 2. foarte rar 3. uneori
4. deseori 5. întotdeauna
D. Comunică eficient cu dispecerul.
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LOGISTICĂ

SUPPLY CHAIN REACTION

Ce-i de făcut?

ȘTIRI

CUM SE CÂȘTIGĂ MAI MULT DIN ÎNCHIRIEREA
BIROURILOR
Proprietarii de clădiri de
birouri pot câștiga cu peste
10% mai mult din chirii, prin
măsurarea suprafețelor
închiriabile pe baza
standardelor BOMA (Building
Owners and Managers
Association) sau IPMS
(International Property
Measurement Standard),
potrivit consultanților Colliers
International.
Creșterea vine din adăugarea
de suprafețe închiriabile
omise în planurile inițiale.
Mai exact, pentru o clădire de
birouri cu suprafața
închiriabilă de 20.000 mp,
această creștere se traduce
în peste 300.000 de euro
venituri suplimentare din
chirii, în fiecare an.
„Măsurarea suprafețelor
închiriabile conform
standardelor BOMA sau IPMS
subliniază abordarea
profesională pe care
dezvoltatorii și proprietarii de
spații de birouri o au în raport

IRU SOLICITĂ UE
INVESTIȚII ÎN
TRANSPORTUL RUTIER

IRU solicită sprijin „clar și direcționat”
din partea Uniunii Europene pentru
companii de transport rutier. Într-o
scrisoare deschisă adresată statelor
membre și Consiliului European,
IRU solicită investiții în transportul
rutier de cel puțin 10% din bugetul
UE, adică 75 de miliarde de euro,
în cadrul planului de recuperare
post-pandemic al UE, și
direcționarea investițiilor viitoare în
cadrul următorului cadru financiar
multianual al UE (2021-27). Potrivit
IRU, fondurile ar trebuie să fie
alocate companiilor de transport de
pasageri și mărfuri, în trei domenii
prioritare: decarbonizare, digitalizare
și infrastructură. De menționat că
scrisoarea prezintă șapte domenii
specifice pentru investiții, în cadrul
priorităților de decarbonizare,

40

Ramona
Savencu

cu chiriașii, fiind înlăturat
orice dubiu legat de
subiectivitate. Totodată,
aceste măsurători cresc
valoarea comercială a
proiectelor. La o clădire de
birouri cu suprafața
închiriabilă de 20.000 de metri
pătrați, o suprafață
închiriabilă cu 5% mai mare
înseamnă, în condițiile unei
chirii medii de 14 euro/mp, un
venit suplimentar care poate
depăși un milion de euro pe o
perioadă contractuală de
cinci ani. Au fost cazuri în
care am adăugat chiar peste
10% suprafață închiriabilă”,
explică Ramona Savencu,
senior associate office
advisory la Colliers
International.

digitalizare și infrastructură. Pe
lângă sprijinul pe termen scurt,
măsurile propuse vizează creșterea
rezistenței sectorului de transport
rutier, a durabilității sale, precum și
îmbunătățirea abilităților digitale și
economice, pe termen mediu și nu
numai.

FM LOGISTIC,
ÎN CREȘTERE,
ÎNAINTE DE PANDEMIE

FM Logistic a înregistrat venituri de
1,43 miliarde de euro în anul fiscal
2019/20, în creștere cu 8,7% față
de anul precedent. Câștigurile
înaintea dobânzilor și impozitelor
(EBIT) au fost de 42,5 milioane de
euro, cu 21% mai mari față de anul
precedent. Veniturile din transport
au depășit 500 de milioane de euro
(36% din total). FM Logistic a
menținut impulsul comercial, în
2019/20, prin semnarea de noi

contracte, în valoare de peste
150 de milioane de euro. Creșterea
vânzărilor a fost deosebit de
puternică în sectoarele de
cosmetică/frumusețe (+20%) și
logistica comerțului electronic, în
special în Franța, Spania, India și
Rusia. De asemenea, majorarea
veniturilor a fost susținută și de
introducerea de noi servicii care să
satisfacă tendințele consumatorilor,
precum creșterea comerțului
electronic și sustenabilitatea.
Jean-Christophe Machet, CEO
FM Logistic, a declarat: „Creșterea
veniturilor a fost în totalitate
organică, susținută de o execuție
puternică a vânzărilor și de
introducerea de noi servicii,
în special în zonele logistice
omnicanale și urbane. Izbucnirea
COVID-19 a avut un impact limitat
asupra exercițiului financiar încheiat
în martie 2020. Cu toate acestea,
începutul noului an fiscal a fost mai
dificil. În aprilie și mai 2020, am
înregistrat o scădere generală a
veniturilor de 9% comparativ cu
anul precedent și o creștere
semnificativă a costurilor
operaționale legate de măsurile de
prevenire anti-COVID-19.
Continuăm să luăm măsuri pentru a
ne proteja angajații, pentru a
satisface nevoile clienților și pentru
a ne consolida bilanțul. Aproape
toate site-urile noastre sunt
operaționale. Cel mai important,
avem câteva puncte forte, și anume
o situație financiară solidă, un
portofoliu de clienți echilibrat, care
include companii care activează în
comerț cu produse alimentare și
nealimentare, capacitatea noastră
de logistică electronică, o activitate
majoritară internă și o structură de
acționariat familială stabilă.
Serviciile lanțului de aprovizionare
ajută la satisfacerea nevoilor
esențiale ale populației și
întreprinderilor. Toate acestea ne
oferă încredere în capacitatea
noastră de a trece prin această
perioadă neobișnuită.”

EUROSTAT: IMPACTUL
PANDEMIEI ASUPRA
SERVICIILOR, ÎN T1
Volumul serviciilor în cele 27 de
state membre UE a scăzut cu 2,8%,
în primul trimestru (T1) din 2020,
comparativ cu ultimele trei luni din
2019, potrivit Eurostat. Cel mai
sever declin, de 15,7%, a fost
înregistrat în Malta. Datele sunt,
însă, pozitive în România (+4,7%)
și Bulgaria (+3,6%). Amintim că, în
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Comisia Europeană a lansat o
consultare publică, până pe
2 octombrie, privind revizuirea
Directivei privind securitatea
rețelelor și a sistemelor informatice
(Directiva NIS). De la intrarea în
vigoare a directivei actuale, în 2016,
peisajul amenințărilor cibernetice a
evoluat rapid, se arată într-un
comunicat al CE. Consultarea
urmărește să colecteze opinii și
experiențe din partea tuturor părților
și a persoanelor interesate.
Vicepreședinta executivă pentru o
Europă pregătită pentru era digitală,
Margrethe Vestager, a declarat:
„Întrucât viața noastră de zi cu zi și

economiile țărilor noastre devin din
ce în ce mai dependente de soluțiile
digitale, avem nevoie de o cultură a
mijloacelor de securitate de ultimă
generație, în sectoare vitale, care
se bazează pe tehnologiile
informației și comunicațiilor.” De la
adoptarea sa, Directiva privind
securitatea cibernetică a asigurat o
mai bună pregătire a statelor
membre pentru incidente
cibernetice și o intensificare a
cooperării dintre acestea, prin
intermediul Grupului de cooperare
privind securitatea rețelelor și a
informațiilor. Directiva obligă
societățile care furnizează
servicii esențiale în sectoare vitale,
cum ar fi sectorul energiei,
transporturilor, bancar,
infrastructurilor piețelor financiare,
sănătății, furnizării și distribuției de
apă și infrastructurii digitale, precum
și furnizorii de servicii digitale-cheie,
precum motoarele de căutare,
serviciile de cloud computing sau
piețele online, să își protejeze
sistemele informatice și să
raporteze autorităților naționale
incidentele majore de securitate
cibernetică.

ȘTIRI

RESTRICȚII PENTRU
CAMIOANE, ÎNTRE
1 IULIE ȘI 31 AUGUST

DIRECTIVA PRIVIND
SECURITATEA
CIBERNETICĂ,
ÎN DEZBATERE

PUBLICITATE

România, starea de urgență a fost
decretată în 16 martie. Serviciile de
transport (terestre, navale și
aeriene) au scăzut cu 3,3% în UE,
cel mai semnificativ recul fiind în
Letonia (-10,5%). Hotelurile și
restaurantele au raportat un declin
15,2%, în special în Italia (-24,8%),
Cipru (-23,1%) și Malta (-22,1%).
Pentru a preveni răspândirea
pandemiei de coronavirus, statele
membre UE au adoptat o mare
varietate de măsuri restrictive.
Astfel, au fost închise barurile,
restaurantele și hotelurile în
aproape toate țările, ceea ce a
afectat nivelul serviciilor. În martie
2020, volumul serviciilor în cele
27 de state membre UE a scăzut cu
11,3%, comparativ cu luna
precedentă. Cel mai sever declin
în UE, de 48,5%, s-a înregistrat la
hoteluri și restaurante. Serviciile
administrative și de suport, care
sunt, de obicei, cumpărate de
companii, au scăzut cu 8,4%,
în timp ce serviciile de transport au
înregistrat un recul de 7,2%.
Serviciile profesionale și științifice
(servicii juridice, de contabilitate,
marketing etc.) au scăzut cu 4,6%,
în timp ce serviciile informatice și de
comunicații au înregistrat un declin
de doar 2,3%.

Circulația vehiculelor rutiere cu
masa totală maximă autorizată mai
mare de 7,5 t, altele decât cele
destinate exclusiv transportului de
persoane, va fi interzisă, în perioada
1 iulie-31 august, pe drumurile către
litoral, în zilele de vineri, sâmbătă și
duminică, între orele 6 și 22.
Restricțiile se regăsesc în Ordinul
comun 1249-132/2018, al
ministrului Transporturilor și
ministrului Afacerilor Interne,
amintește CNAIR.
Iată rutele cu restricții:
• A2 București (intersecția A2 cu
DNCB)-Fundulea-Lehliu-FeteștiCernavodă-Constanța (intersecția
A2 cu A4) și retur
• DN39 Agigea (intersecția DN39 cu
DN39A)-Mangalia (limită
municipiu)-ambele sensuri
• DN22C Murfatlar (intersecția
DN22C cu DN3)-Cernavodă
(intersecția DN22C cu A2), doar pe
sensul Murfatlar-Cernavodă.
CNAIR avertizează că încălcarea
prevederilor legale va constitui
contravenție și se va sancționa cu
amendă.

iulie 2020
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SUPPLY CHAIN REACTION
CE-I DE FĂCUT?

În opinia
președintelui…
Nu o să ne oprim asupra crizei generate de COVID-19, dar trebuie
să fim pregătiți pentru neprevăzut. Să reacționăm flexibil și agil.
Pentru aceasta, avem, însă, nevoie de informații relevante privind
trecutul, prezentul și...viitorul. Aceasta a fost invitația lansată de
președinții ARILOG, cu ocazia primului eveniment online organizat
de asociație.

D

ialogul, de o oră și jumătate,
purtat de cei 5 președinți ai
Asociației Române de Logistică (ARILOG), care s-au aflat, în ultimii 15 ani, la conducerea asociației, fiecare în parte profesionist cu un cuvânt
de spus în evoluția pieței autohtone
de profil, a reprezentat o premieră.

Tema 1:
DIGITALIZAREA
Are sens să luăm în calcul analiza
unui subiect atât de pretențios, într-un
moment în care pământul nu mai este
stabil sub picioare? Depinde cum o
faci... Oricum, s-ar putea ca, astăzi,
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să ai mai mult timp decât înainte. Atenție, însă, la capcane!
„Digitalizarea nu trebuie văzută
disjunct de modul de dezvoltare a pieței, în toți acești ani. La început, ținea
strict de gestiunea operațiunilor în depozit sau a segmentului de transport.
Părea un rău necesar”, își amintește
Viorel Leca, director general Gebrüder
Weiss Romania și primul președinte român al Asociație Române de Logistică, adăugând că, în acea perioadă, nimeni nu ajungea la convingerea că
reprezintă o investiție care își va scoate
banii. De fapt, de fiecare dată când se
discuta despre bani, devenea o prioritate secundară. Între timp însă, piața s-a

schimbat foarte mult, și dacă luăm în
calcul, de exemplu, doar comerțul
online, care a căpătat o pondere mult
mai mare. „Digitalizarea nu putea fi
făcută într-un mod artificial, la momentul
respectiv, a fost nevoie de un proces
de educare, pentru ca să se impună în
mod firesc”, a opinat Viorel Leca.
Așa cum, de altfel, se
întâmplă întotdeauna, totul s-a
realizat în relație directă cu
solicitările venite din partea
clienților.
Iar perioadele de criză, precum
cea pe care o traversăm, nu lucrează
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având ca element central resursa umană, încă de dinainte de începutul
acestei crize.

Resursa umană
și externalizarea,
factori de digitalizare

managing partner Supply Chain
Management Center, actualul
președinte ARILOG.

decât ca un accelerator al acestui proces.
„Sunt convins că viitorul înseamnă
digitalizare”, este, de asemenea, de
părere Dragoș Gelețu, advisory board
KLG Europe Logistics și președinte
ARILOG în perioada 2011-2013. „Procesul de digitalizare nu a început
acum. Vorbim despre inteligență artificială inclusiv din anii ‘50. Iar cu privire
la modul în care va afecta întregul
supply chain, trebuie să realizăm o
clasificare. Vorbim de date analitice,
de senzori de înaltă performanță, de
robotică avansată, de realitate augmentată, de trasabilitate, de sisteme
de supraveghere și de recunoaștere
a feței. Până la urmă, digitalizarea
aduce în prim plan viteza, costul și
acuratețea. Iar în zona de supply
chain, cu toții ne dorim viteză ridicată
și costuri reduse.” În opinia lui Dragoș
Gelețu, în această perioadă afectată
de COVID-19, incertitudinea a devenit
o constantă.
Tehnologia digitală poate
deveni, astăzi, cu atât mai
importantă, cu cât te
poate ajuta să găsești puncte
critice și să știi cum să
acționezi.
Dacă, până acum, luam în calcul
riscuri de inundații, incendii sau greve,
în prezent, trebuie să ținem cont și de
noul coronavirus.
Contextul pe care trebuie să îl
luăm în calcul este unul complex,

Sisteme oferite,
gratuit, spre testare
„În această perioadă, diverse companii au oferit, demo sau pe niveluri
limitate de activitate, acces gratuit la
toate programele lor, astfel încât fiecare a avut ocazia să testeze, ceea
ce ajută în luarea deciziilor. Sunt mulți
cei care au văzut, astfel, ce avantaje
reale pot obține și și-au revizuit atitudinea vizavi de digitalizare”, a arătat
Adriana Pălășan, menționând că, mai
ales, în condițiile în care prețurile au
scăzut pe acest segment, hotărârile
sunt mai ușor de luat.
Rezistența există, încă.
La fiecare nivel din companie.
Iar acest lucru se întâmplă
pentru că ne este teamă de
transparență.
„Poate că, la nivelul factorilor de
decizie, rezistența vizavi de digitalizare
a scăzut, în ultimii ani, dar rezistența
la implementarea anumitor sisteme
nu s-a redus peste tot în organizație”,
a completat Viorel Leca. „La nivelul
Gebrüder Weiss, implementăm un

Idei de care e bine să ținem cont
• Putem profita de această perioadă pentru training și pentru a ne așeza
procesele.
• România va avea de plătit o taxă mare, pentru că industria auto suferea
deja de pe urma unei crize de produs. Din păcate, companiile din această
zonă se află în situația în care nu pot lua decizii clare.
• Indiferent de anvergura companiei, digitalizarea trebuie să aducă un
beneficiu clar pentru organizație. Iar beneficiul trebuie să fie palpabil.
• Panica face mult mai mult rău decât criza în sine.

iulie 2020

Viorel Leca
director general Gebrüder Weiss
România, a fost primul președinte
român al ARILOG. A avut două
mandate: în perioadele 2005-2007
și 2007-2009.
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Adriana Pălășan

„Problema noastră principală, înainte de aceste evenimente, era legată
de resursa umană, care nu era suficientă și nici pregătită”, a observat
Adriana Pălășan, managing partner
Supply Chain Management Center și
președintele ARILOG în exercițiu.
„Dificultatea cu care ajunsesem să
găsim resursele umane necesare a
reprezentat un factor accelerator pentru digitalizare. Iar acestuia i s-a adăugat tendința de outsourcing, care a
generat nevoia de dezvoltare a unei
platforme de comunicare cu clienții”,
a completat Viorel Leca.
Aceasta este situația în care, în
toată această perioadă, în care a fost
recomandată distanțarea fizică, furnizorii de produse IT au oferit mai multe
posibilități de testare.

sistem ETA (Estimated Time of
Arrival), destinat clienților. Evident,
există o perioadă de calibrare, dar, de
fiecare dată, ne lovim de rezistență și
de întrebarea dacă ne dorim, cu adevărat, o astfel de transparență, pentru
că, dacă nu obții o bună calibrare, nu
faci decât să te decredibilizezi. Însă
aceasta este direcția în care trebuie
să mergem”, a subliniat directorul general Gebrüder Weiss Romania.
Daniel Preda, managing director al
Toyota Material Handling Romania și
președinte cu două mandate al
ARILOG, observă, la rândul său, că
au trecut deja 10 ani de când există
pe piață sisteme care îți permit să știi,
în fiecare moment, unde se află fiecare palet din fiecare camion, vehiculul
poate transmite automat depozitului
momentul în care ajunge, iar stivuitorul
poate fi, de asemenea, alocat automat. „Nu sunt logistician, dar nu
înțeleg de ce șoferul trebuie să sune,
pentru a anunța că ajunge în 30 de
minute, pentru ca o altă persoană să
ia legătura cu depozitul și să i se
transmită, ulterior, la ce poartă poate
să tragă. Nu este necesar să dăm
telefoane peste telefoane, în condițiile
în care există sisteme care permit
camionului să comunice cu depozitul
și stivuitorul.”

Dar ritmul îl dă
economia...
„Chiar dacă mentorii digitalizării
spun că va veni cu pași repezi, noi
știm că nu este chiar așa, pentru că
ne lovim de asta. Sunt, în special, în
această perioadă, numeroase limitări,
care impun întâlnirea față în față. Se
schimbă, însă, multe lucruri în supply
chain și nu trebuie să ignorăm ceea
ce cred cu tărie că va avea un impact
extraordinar: digitalizarea, inteligența
artificială și tot ceea ce urmează.

....................................................................................................................................................
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Nici măcar la nivel internațional nu
este suficient de public astfel încât să
fie căutat, iar la noi nici măcar nu s-a
auzit de el”, a adăugat ea.
Romeo Dumitru, logistics manager
Euroccoper și președinte ARILOG în
perioada 2009-2011, a completat cu
alți doi piloni care trebuie avuți în vedere, pentru ca procesul de digitalizare
să aducă rezultatele dorite.

Dragoș Gelețu
advisory board KLG Europe
Logistics, președinte ARILOG
în perioada 2011-2013.

Să luăm în calcul doar 3D
Printing, care oferă posibilitatea
să realizezi oricând
componente și, inclusiv,
produse finite oriunde în orice
punct al supply chainului. Acest
lucru va genera un impact
major asupra transportului.
Sunt elemente de care trebuie să
ții cont atunci când cartografiezi zona
de risc și așezi semne de alarmă”,
susține Dragoș Gelețu.
Și totuși... cum folosești digitalizarea?
Pentru că un lucru este clar. Te
poate RIDICA sau... te poate DĂRÂMA. Din păcate, pentru companiile nepregătite va reprezenta un eșec total.
„Digitalizarea nu trebuie să fie, în
sine, un subiect, ci o modalitate prin
care să ne creștem eficiența, să evoluăm în ritm cu piața”, atrage atenția
Daniel Preda.

Dar de unde vin
capcanele?
Atenție, în primul rând, la bazele
de date.
„Nu poți automatiza niciun proces,
dacă nu ai o bază de date curată, pe
care să te poți baza și pe care să o
poți folosi. Altfel, plătești mult pe automatizare și sisteme informatice pe
care nu le poți utiliza și pe care nu le
poți interfața, pentru că în tot acest
lanț, cineva nu are baza de date corectă, și nu deține informația reală,
așezată la momentul potrivit. De
exemplu, faci track&trace pentru un
camion, iar baza de date îți transmite
un număr greșit”, a explicat Adriana
Pălășan. Altfel spus, dacă nu pui la
punct lucrurile care țin de educație,
de disciplină, nu poți automatiza nimic.
Din păcate, problema acurateței informației nu este una locală, ci globală.
„De 5-6 ani, există un standard de calitate ISO 8000 privind bazele de date.
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„Multe dintre eșecurile de
implementare au avut ca motiv,
pe lângă baza de date
incorectă, două alte aspecte.
În primul rând nu s-a realizat,
anterior, o mapare a proceselor
și, în al doilea rând, nu s-a
căutat standardizarea.”
În momentul în care nu încerci ca,
o dată cu digitalizarea, să și standardizezi, lucrurile o iau razna și devii
mai ineficient.
Sunt elemente de care trebuie să
se țină cont încă de dinainte de a începe procesul de digitalizare.

De unde trebuie
începută
digitalizarea?
„Lucrurile trebuie privite mai așezat,
pentru că nu putem arde etape. Nu
putem să sărim de la un depozit fără
niciun sistem informatic, la roboți”, este
de părere Viorel Leca. „Trebuie să înțelegem că, pentru ca un sistem informatic să funcționeze și să își demonstreze
eficiența, este necesar să dispui de un
ecosistem foarte bine pregătit. Procesele trebuie să fie mapate și respectate.
Din păcate, modul în care se desfășoară comerțul, la nivel național, în ultimii
ani, ridică probleme mari. De fiecare
dată, ne lovim de target în ultima săptămână din lună, ceea ce forțează supply
chainul, care este întins cu 200%. Pe
de altă parte, Black Friday generează
creșteri cu 200, 300, 500%, în timp ce,
chiar dacă în anumite cazuri au fost implementate în depozitele centrale sisteme cu sloturi, ele nu se respectă, pentru că întotdeauna există priorități... iar
perioada de așteptare a camioanelor
este extrem de lungă.” În opinia directorului general Gebrüder Weiss Romania,
niciun sistem nu o să permită o digitalizare corectă, dacă procesele nu sunt
LEAN. Aici apare un factor de rezistență, care vine din esența noastră, pentru
că LEAN înseamnă disciplină, procese
clare, recurente și respectate cu strictețe. Iar noi, românii, nu suntem disciplinați, suntem, mai degrabă, construiți
să improvizăm.
Dar atunci când iei în calcul toate
aceste variabile, ai șansa să le gestionezi, astfel încât procesul de digitalizare să își atingă scopul.

Daniel Preda
managing director al Toyota
Material Handling Romania,
presedinte ARILOG în perioadele
2015-2017 și 2017-2018.

Mai sunt și alte informații pe care
piața le deține deja. „S-au făcut teste
în depozit și au ieșit în evidență câteva
aspecte. Unul este prețul, care devine
inacceptabil, în condițiile în care nu are
nimeni, în România, proiecte suficient
de mari, astfel încât să permită economie de scală. Un al doilea aspect ține
de roboții disponibili în România pentru
picking, care nu au dezvoltat partea de
prindere a produselor atât de bine, astfel
încât să poată prinde orice fel de
produs”, a explicat Romeo Dumitru.
Dar această criză, ca orice alta, grăbește progresul. „Orice revoluție industrială este impulsionată, atunci când
apare o criză. Traversăm o criză epidemiologică și ne așteaptă, cu certitudine,
una economică”, a atras, de asemenea,
atenția logistics managerul Euroccoper.

Tema 2: percepția
PIEȚEI în acest
moment
„Economia României este una
destul de volatilă. Sunt companii care
trec mai bine prin această perioadă și
companii care se confruntă cu probleme mai mari. Iar unul dintre motivele
pentru care nu suntem pregătiți ține
de faptul că s-au ars niște etape. Nu
avem experiențe de maturizare, care
să ajute compania să ia deciziile rapid
și simplu. Iar, peste aceasta, vine și
tendința de schimbare tehnologică,
tendință care nu te ajută să te maturizezi”, a apreciat Adriana Pălășan.
Totuși, perioada de lockdown a permis crearea de rutine noi și unele companii au avut curajul să folosească
această pauză. „Medical, s-a dovedit
că îți însușești orice rutină în 66 de zile.
Am avut mai mult decât atât. Ce am
făcut în această perioadă? Cei care au
avut curajul, au ales să se pregătească
pentru ceea ce va veni. Spartanii aveau
o vorbă, cine transpiră cel mai mult atunci când se antrenează, nu mai sân-
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logistics manager Euroccoper,
președinte al ARILOG în perioada
2009-2011.

gerează în luptă. Am purtat discuții cu
echipa KLG și cu toții am fost de acord
că avem nevoie de training. Iar aceste
3 luni au fost potrivite. Am ales să transpirăm în training pentru că, mâine, o
să curgă mult sânge în luptă. De asemenea, a fost o perioadă în care au
putut fi dezvoltate proiecte noi, pentru
care nu a existat timp până acum. Știu
că a fost greu, că putem pierde bani,
dar aș fi investit mai mult în oameni, aș
fi făcut programe de pregătire, inclusiv
online. Ne pregătim, pentru că mâine

Al doilea mare efect ține de
lipsa de lichiditate de care ne
vom lovi, în următoarele luni.
În al treilea rând, trebuie să ținem
cont de faptul că zona automotive
reprezintă o parte foarte importantă
din economia românească și se afla
în dificultate încă de dinainte de pandemia COVID-19. În calcul trebuie
luat, în paralel, și trendul de relocare
a anumitor activități din China, care
pare să se cristalizeze. Ar putea reprezenta o mare oportunitate.”

O criză nu este mai
scurtă de doi ani
Nu uitați, însă, după cum atrage
atenția și președintele ARILOG în exercițiu, orice criză durează cel puțin 2 ani.
Iar, în toată această perioadă, trebuie
să acționăm. „Mulți sunt cei care se așteaptă ca, în perioada viitoare, să ne revenim. În opinia mea, nu trebuie să rămânem în expectativă. Fiecare trebuie
să discute cât mai mult cu partenerii aflați
în supply chain, în aval sau amonte, pentru a-și coordona strategiile”, este de părere Viorel Leca. Altfel spus, este indicat
ca logisticienii să știe dacă tendința
clienților va fi de a mări stocurile (pentru
a pregăti depozitele) sau dacă se vor
folosi, în continuare, sistemele just in
time sau just in sequence, ceea ce presupune adaptarea soluțiilor de transport.
„Probabil că zona de strategie se va
schimba, iar noi, ca logisticieni, trebuie
să o anticipăm”, a subliniat directorul
general Gebruder Weiss Romania.
Dar, până la urmă, după cum spunea
John Lennon, pe care Dragoș Gelețu îl
citează cu mare plăcere, „... totul va fi
bine în final. Dacă nu este bine, înseamnă că nu este sfârșitul”.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
PUBLICITATE
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Romeo Dumitru

ieșim în piață”, este îndemnul transmis
de Dragoș Gelețu.
Un lucru este clar. Nu o să fie deloc
ușor! Din păcate, însă, în piață, există
lipsă de perspectivă și pregătire în
avans, după cum observă Romeo Dumitru. „Personal, estimez 3 efecte generate de situația actuală. În primul rând,
transporturile au fost lovite foarte puternic, ceea ce poate genera două scenarii. Unul presupune închiderea multor operatori de transport, ceea ce va
genera o lipsă de capacitate și, automat,
majorarea tarifelor. Cel de-al doilea
scenariu este unul mai optimist, în care
cărăușii rezistă și vom putea trece mai
ușor peste acest hop. Oricum, trebuie
să fim pregătiți pentru scenariul pesimist.

LOGISTICĂ

ELA Award 2020
Asociația Europeană de Logistică (ELA) organizează, pe data
de 10 noiembrie 2020, la Deloitte Zaventem Brussels Airport din
Bruxelles, Belgia, ediția din acest an a decernării trofeului
ELA Award. România este reprezentată atât în rândul
competitorilor, de către ORTEC, cât și în rândul juriului,
de către Romeo Dumitru, logistics manager Euroccoper.

T

rofeul ELA Award, decernat de
către Asociația Europeană de
Logistică (ELA), a devenit unul
dintre cele mai prestigioase și mai importante premii din logistica europeană
și este mult-râvnit de către companiile
de pe întregul continent.
În timpul unei după-amiezi de conferință, 6 proiecte finaliste vor fi prezentate în fața invitaților. Alături de
vorbitori din partea Parlamentului European și a Comisiei Europene, evenimentul devine o adevărată „antologie” a celor mai bune practici din
domeniu. Ziua se va încheia cu ceremonia de premiere și cu o cină de
networking. Evenimentul se desfășoară la nivel înalt, numai pe bază de
invitație, asociațiile naționale membre
ELA determinând lista de invitați.

Proiectul
Anului
ELA Award – Proiectul Anului nu
se limitează la întreprinderile producătoare sau comerciale. Sunt primite
nominalizări din domeniul producției,
cel comercial, al serviciilor, forțelor armate, din sectorul public sau din partea oricărei organizații logistice.
Competiția acoperă un spectru
larg, iar reușitele pot fi demonstrate
prin integrarea sau reproiectarea funcțiunilor logistice, prin utilizarea inovativă a tehnologiei.
O companie ar putea introduce un
nou sistem de transport sau de depozitare, care-i inovează funcțiunile logistice, o schimbare în logistica de producție, sau, poate, demonstrează o
îmbunătățire semnificativă a utilizării
fluxurilor de informații sau comunicații
în logistică, sau în orice secțiune a
lanțului de aprovizionare.
ELA Award utilizează un format
similar cu al „Ligii Campionilor”. Fiecare asociație națională membră este
invitată să înscrie în competiție proiectul câștigător din țara respectivă și
un juriu european, format din 26 de
membri, reprezentanți ai fiecărei asociații naționale, va selecta Proiectul
Anului. Criteriile utilizate pentru a selecta câștigătorul sunt concepute
pentru a încuraja participarea compa-
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niilor de toate dimensiunile, din toate
sectoarele.
Juriul internațional constă din specialiști de înalt nivel din logistică, retail,
industrie, consultanță, servicii sau din
domeniul academic. Fiecare asociație
membră ELA poate nominaliza un
membru în juriu, care se poate angaja
pentru o perioadă de trei ani (care nu
este obligatorie). În plus, câștigătorii
ultimelor 3 ediții vor fi invitați să ia parte
la juriu. Reprezentantul României în
cadrul juriului este Romeo Dumitru –
logistics manager Euroccoper.

Proiectele
participante
în 2020
CTT Correios de Portugal,
Portugalia
„Comandă acum – Procese logistice de răspuns pentru e-commerce”
Schimbarea competitivității operațiunilor poștale prin modelarea optimizării producției și a rețelei logistice.
ICP Logistica, Spania
„Transformarea digitală pe last
mile, în retail”
Datorită acestui proiect de digitalizare 4.0, ICP și Worten (retailer de
produse electrocasnice) au realizat o
soluție eficientă de livrare și instalare
a aparaturii, prin îmbunătățirea tuturor
punctelor critice ale supply chainului:
rute și timpi de transport, rate de li-

vrare eficientă, grad de încărcare per
transportator, număr de obiecte care
se întorc în depozit, riscul de avariere
în timpul transportului, amprenta de
carbon asociată cu acest serviciu, satisfacția clienților, informațiile disponibile în timpul procesului și posibilitățile
de vânzare încrucișată.
Iterlog Group, Franța
„MG2+”
MG2+ este un proiect cu concursul
a patru producători aflați în competiție
(Carambar&Co., Cémoi, Ferrero și
Mondelez) și a doi operatori logistici
(Interlog Logistic și FM Logistic), cu
obiectivul comun de a reduce numărul
camioanelor de pe șosea, precum și
emisiile poluante. Acest proces inovativ de pooling prin intermediul EDI
poate combina camioanele pentru
retaileri și pentru alte canale de distribuție. Acest proces aliniază comenzile unui retailer cu aceeași dată de
livrare pentru toți cei patru producători.
Acest lucru este posibil prin intermediul managementului procesului
EDI de către turnul de control Interlog
Logistics, cu suportul unui software
dedicat.
Lidl – Krummen Kerzers, Elveția
„Goodbye Diesel”
Reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 în transporturi, prin utilizarea lanțurilor cinematice alternative
și a combustibililor regenerabili.
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ORTEC, România
„Planificare avansată și optimizare
@Carrefour România”
Implementarea unui sistem avansat de planificare și programare în cadrul departamentului de supply chain
al Carrefour România, pentru creșterea gradului de satisfacție a clienților,
KPI specifici și digitalizarea generalizată a departamentului.

Logistics Way, Grecia
„DIOLKOS
(Amazon
Achievement Program)”

Rolls-Roys –
CEVA Logistics,
Marea Britanie
„Proiect de optimizare a logisticii”
Acces la tehnologia și experiența
bunelor practici din industrie, reducerea costurilor de operare și îmbunătățirea nivelului de servicii, atât pentru
clienții interni, cât și pentru cei internaționali.

Sales

Obținerea excelenței operaționale,
prin alinierea cu un partener logistic
de încredere, asigurarea calității serviciilor și onorarea contractelor cu
livrare on-time, stimularea inovației
prin intermediul unui parteneriat potrivit, care va introduce noi tehnologii
sau vor îmbunătăți procesele, maximizarea valorii prin obținerea unor rate
mai scăzute.
LOXXESS, Germania
„SMILE – Smart and Innovative
Logistics for eCommerce”
Optimizarea proceselor, inteligență
artificială, automatizare, managementul inovației, ca elemente care permit
creșterea e-comerțului.

Schneider Electric,
Maroc
„Collaborative Supply Chain: externalizarea operațiunilor logistice către
3PL”
• Îmbunătățirea performanței operaționale și susținerea creșterii afacerii
• Dezvoltarea unei interfețe IT pentru facilitarea comunicării între sistemul
ERP al SE și WMS-ul companiei
Bolloré.

Stukwerkers – Interface
Terminal Gent / Eastman
Chemical, Belgia
„Călătoria către logistica sustenabilă și către un supply chain inteligent”
Implementarea unei soluții logistice
sustenabile pentru Eastman, prin servicii de shipping terestru și utilizarea
inovațiilor digitale pentru îmbunătățirea
eficienței operaționale a exportului de
bunuri containerizate.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
PUBLICITATE

LOGISTICĂ

LKW Walter Internationale
Transportorganisation,
Austria
„Perspective 2030 – Harta LKW
Walter către un viitor intermodal”
Transferarea unor volume uriașe
de mărfuri, în Europa, de pe rutier, pe
feroviar/naval, precum și o mai mare
durabilitate a industriei transporturilor,
prin utilizarea noilor tehnologii.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Transportul intermodal
își revine mai repede
Routier European Transport a dezvoltat, în ultimii doi ani,
segmentul intermodal, alături de zonele de transport rutier și
depozitare. Cu o flotă proprie de 300 de semiremorci și 50 de
capete tractor, la care se adaugă soluțiile oferite de parteneri,
inclusiv pe cale ferată, compania clujeană a reușit să găsească
acea direcție potrivită inclusiv pentru un context dificil. Despre
experiențe din piață am stat de vorbă cu Adrian Petrișor, business
development manager Routier European Transport.
ZIUA CARGO: Cum a
evoluat, pentru compania
pe care o reprezentați,
zona de transport
intermodal, în perioada de
pandemie?
Adrian Petrișor: În general, piața de transport s-a confruntat cu multiple provocări, începând cu luna martie. Având o filială în Italia, am primit
informații devreme și am luat măsurile
de protecție din timp.
Am dotat șoferii cu mănuși, măști,
soluții de dezinfectat. Și, încă din luna
martie, am optat pentru distanțare socială și am început home-office-ul, în
cazul majorității departamentelor din
firmă. Desigur, acolo unde s-a putut.
Martie a fost o lună bună, atât din
punctul de vedere al volumelor, cât și
al profitabilității.
Contracția volumelor a început din
luna aprilie, odată cu lockdown-ul. Ca
urmare a acestei reduceri, o parte din
flota proprie a fost direcționată spre
terminalul din Köln și a susținut livrările
și colectările pentru tren.

În luna mai, ca urmare a măsurilor
de relaxare, precum și a redeschiderii
fabricilor și a unor locații de retail,
volumele au început să crească.

Adrian
Petrișor

Cum a fost, din punctul de
vedere al volumelor, luna
iunie a acestui an?
Luna iunie am închis-o la un număr de 90 de unități pe tren pe fiecare
direcție, atât pe export, cât și pe
import, iar pentru iulie ne-am propus
o creștere cu 15 unități.

Ne dorim ca, până la
finalul lunii iulie, să ajungem
la 105 unități rezervate pe
tren, pe săptămână, pe fiecare
direcție (export, respectiv
import).
În ceea ce privește partea de
export, putem spune că e un trend
accelerat, cerințele clienților sunt
ridicate, în anumite zile depășim chiar
capacitățile disponibile, iar, pe partea
de import, așteptăm relansarea consumului și suntem optimiști.

Ce s-a întâmplat în
această perioadă cu
licitațiile? Au continuat?

Ultima perioadă, de 2-3 luni, a fost
una intensă, în privința elaborării de
oferte și participării la licitații. Am câștigat clienți noi și am consemnat dezvoltări în relația cu clienții vechi. Pot
spune că a fost o perioadă destul de
aglomerată, din acest punct de vedere.
Dacă am face o
comparație cu zona de
transport rutier, care ar fi
concluziile?

Aș pleca de la avantajele pe care
le prezintă transportul intermodal: stabilitate, predictibilitate și sustenabilitate, care au fost decisive, în această
perioadă complicată pe care o traversăm.
Mai pe larg, atunci când mă refer
la stabilitate, am în vedere faptul că
acest mod este sensibil mai puțin
influențat de lipsa de șoferi, restricții
(la trecerea vămilor), perioadele de
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concedii/sărbători și condițiile meteo
nefavorabile. În acest moment, avem
5 plecări pe sens, cu posibilitatea de
creștere.

Obiectivul de sustenabilitate este
susținut de impactul redus asupra
mediului înconjurător. Concret, reducerile de CO2 merg până la 70%.
Ținând cont de evenimentele din
ultima perioadă: incendii, inundații, secete, cred ca e responsabilitatea fiecărei persoane și a fiecărei firme să
se implice cât mai mult și să ia măsuri
în direcția reducerii poluării.
Nu în ultimul rând, riscul de infectare cu COVID-19 este redus, ca urmare a contactului diminuat între șoferi.
Ce dezavantaje presupune,
astăzi, transportul
intermodal, în comparație
cu cel rutier?
La capitolul minus, aș spune că nu
e pretabil pentru toate tipurile de clienți.
De exemplu, acolo unde sunt solicitate
tranzite scurte. Aici avem, însă, soluția
de a utiliza camioanele proprii. Astfel,
flota proprie vine în completarea
soluției de transport intermodal.
Considerăm că există destule avantaje/argumente pentru a utiliza
acest tip de transport.
Cum ați fost influențați de
activitatea terminalelor de
containere, în această
perioadă, atât în România
cât și în străinătate?
Terminalele au funcționat normal.
Atât în Germania, cât și în România,
nu au existat sincope. Desigur s-au
respectat măsurile de distanțare și de
protecție.
Care sunt provocările
momentului?
În momentul de față, volumele au
recuperat mare parte din scăderea
generată de lockdown. Există o cerere
destul de ridicată pe partea de export,
capacitățile fiind în totalitate acoperite.
În momentul de față, înregistrăm,
chiar, și un surpulus. La import încă
așteptăm creșterea, dar suntem optimiști. Cu siguranță, consumul va relansa cererea de produse de import.
Relația cu furnizorul de tren, o
companie germană, este una foarte
bună. A arătat deschidere și flexibilitate, reducând, în momentul în care
am avut nevoie, numărul de locuri
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alocate pe tren, pentru ca, apoi, în
momentul când au început să se majoreze volumele, să ne permită creșterea numărul de locuri.
Dispuneți de flotă proprie.
Cum a evoluat situația
șoferilor, în această
perioadă, în cadrul
companiei?
Fluctuația s-a redus, în această
perioadă, iar pentru camioanele proprii
avem o acoperire satisfăcătoare. Am
avut unii șoferi care nu au vrut să
meargă în cursă, dorind să evite expunerea la virus. Dar am fost contactați de mulți alți șoferi, întrucât unele
firme și-au redus sau chiar oprit activitatea.
Cât de mare este flota pe
care o gestionați?
Avem în parc 300 de semiremorci
proprii, dotate cu sisteme telematice
de urmărire, care ne oferă trasabilitate
în orice moment. Acestora li se adaugă flota proprie de 50 de capete
tractor.

Pentru înnoirea flotei am
achiziționat, recent, 16 capete
tractor noi.
Iar, pentru a acoperi volumul
necesar de transport, lucrăm cu
parteneri. Este vorba de 60 de capete
tractor furnizate de subcontractori pe
intern, pentru ca, pentru deservirea
terminalului din Germania, să lucrăm
cu alte 30 de capete tractor. Am ales
o soluție mixtă, bazată pe capete
tractor proprii și subcontractate și
lucrăm, în cea mai mare parte, cu

operatori români, inclusiv în Germania.
Suntem într-un proces de înnoire.
Veți continua să dezvoltați
zona de transport
intermodal? Dar pe cea de
transport rutier?
Obiectivul pe termen mediu și lung
este de a avea creșteri pe toate segmentele de business: transport rutier,
intermodal, logistică și depozitare, dar,
cu siguranță, nu va fi ușor de atins,
în acest an.
Da, vom continua dezvoltarea
transportului intermodal, vom avea
concentrare în această direcție. Există
o tendință în piață de a muta volume
de pe transport rutier către intermodal,
desigur, acolo unde se pretează.
Pe lângă creșterea volumelor pe
relația actuală, Curtici-Köln, care acoperă zona Benelux, Germania Ruhr și
partea de nord a Franței, analizăm și
conexiuni cu alte zone din Germania.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

În cazul predictibilității,
trebuie menționate plecările
fixe, cu timpi de tranzit
definiți. De exemplu,
RO-Benelux sau Germania
vest – 3-4 zile „door-to-door”.

Am început încărcări și livrări
în țările vecine, Bulgaria și
partea de est a Ungariei. Ne
uităm cu atenție și la Serbia.
Suplimentar, am primit solicitări de
la clienți care au business pe relația
Italia. Analizăm și această piață și
oportunitățile aferente.
Transportul rutier vine în completarea celui intermodal, permițându-ne
să satisfacem solicitările clienților, care
sunt variate, în ceea ce privește necesarul de transportat, timpul de tranzit
sau relațiile deservite.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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ACTUALITATE

ANTICORUPȚIE

Integritatea nu este
o mască
Latin prin definiție, temperamental și cu „joie de vivre”, românul a
știut să facă întotdeauna „haz de necaz”. Bine-cunoscuta emisiune
de divertisment din anii ’80 „Cu mască, fără mască”, în care
spectatorii erau invitați să descopere cine se afla în spatele
măștilor (de cele mai multe ori, fiind actori celebri, puși în cele
mai ridicole sau comice situații), era un spectacol cu final fericit,
actul artistic și bucuria demascării fiind ovaționate și aplaudate
de întreg auditoriul.

R

evenind la realitatea anului
2020, se poate spune că sintagma „Cu mască, fără mască”
este încă de actualitate, însă spectacolul nu mai este un show de divertisment. Demascarea poate produce atât
finaluri „fericite”, dar și unele „nefericite”.
Scenariul are doi actori principali:
CORUPȚIA ȘI CORONAVIRUSUL.

COR-onavirus,
COR-upție
Deși primul este nou apărut în peisaj, fiind, din păcate, cel mai folosit
cuvânt în ultimele luni pe plan mondial,
pe rețelele media și nu numai, iar al doilea, cu ștate mai vechi (latină corruptio
– desfrânare, abatere de la cinste), pe
lângă rădăcina comună, între ele există
mai multe asemănări, dar și deosebiri.
Asemănări:
• CORonavirus – un virus nevăzut, cu impact deosebit de grav, consecințele îmbolnăvirii ducând la pierderi de vieți omenești, dar și imense
pagube economice, care, numai în
câteva luni, a schimbat și a zguduit din
temelii sensul cuvântului „normalitate”
și care a dus la degradarea relațiilor
socio-umane până la deteriorarea valorilor personale – familie, prieteni, sănătate etc.
• CORupție – un „virus” cu consecințe morale și materiale grave asupra
societății, cât și asupra individului, cu
extindere pe termen lung, uneori pe
viață, care se „ia” prin „contact” direct
cu funcționarul public sau cu cetățeanul, care afectează funcționarea normală a unei societăți, relațiile socioprofesionale și personale și, ce e mai
important, lovește cu precizie în nucleul valorilor personale și instituționale.
Deosebiri:
• În cazul CORONAVIRUS, metodele de prevenție și de diminuare a
consecințelor infectării care s-au impus a fi aplicate au fost unele fără pre-
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cedent, de la izolare și distanțare socială, până la purtarea obligatorie a
măștilor, care să ne protejeze atât pe
noi, cât și pe cei din jur, demascarea
fiind sancționată atât în cazul „actorilor”, cât și al „spectatorilor”.
• În cazul CORUPȚIEI, metodele
de prevenție impun menținerea permanentă, atât în relațiile profesionale,
cât și cele personale, a unui climat
bazat pe integritate și loialitate față
de valorile care ne definesc.
De asemenea, există o excepție
în care demascarea nu se sancționează: atunci când recunoaștem o
faptă de corupție și „deconspirăm”
actorul care o interpretează, așa cum
a procedat și un agent de poliție din
cadrul Direcției Generale de Poliție a
Municipiului București – Brigada Rutieră – Biroul Accidente Ușoare.

În flagrant
Astfel, la data de 18 iunie 2020,
lucrătorii de poliție judiciară ai Direcției
Generale Anticorupție – Direcția Anticorupție pentru Municipiul București
și Județul Ilfov, în baza ordonanței de
delegare și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalul București, au prins
în flagrant două persoane fără calitate
specială, imediat după ce una dintre
acestea a oferit suma de 1.000 de lei
unui agent de poliție pentru a nu-și
îndeplini atribuțiile de serviciu.
La aceeași dată, a fost înregistrat
denunțul agentului de poliție, prin care
a sesizat faptul că un bărbat i-a promis
suma de 1.000 de lei, pentru a nu lua
măsurile legale ce se impuneau atât
față de el, precum și față de prietenul
său care, în calitate de conducător auto,
a fost autorul unui accident de circulație, produs la data de 15 iunie 2020,
soldat cu pagube materiale. În ziua de
17 iunie 2020, anterior promisiunii menționate, bărbatul a consemnat o decla-

rație la sediul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada
Rutieră – Biroul Accidente Ușoare, în
care a menționat în mod fictiv că, la
data de 15 iunie 2020, el a condus autovehiculul care a produs accidentul rutier,
încercând, astfel, să-l exonereze de la
răspunderea penală pe prietenul său,
persoană ce, la data tamponării auto,
avea suspendat dreptul de a conduce.
Astfel, în prezența autorului accidentului
auto, bărbatul i-a oferit agentului de
poliție suma de 1.000 de lei, în scopul
menționat, ocazie cu care s-a realizat
prinderea în flagrant a acestora.
În baza actelor de urmărire penală
efectuate și a probelor administrate,
față de primul inculpat a fost pusă în
mișcare acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită
și fals în declarații, iar față de cel deal doilea inculpat pentru săvârșirea
infracțiunilor de fals în declarații și conducerea unui vehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de
a conduce i-a fost suspendată.
Integritatea nu este o mască pe
care să o porți doar în anumite situații.
Se poartă permanent, face parte din
modul nostru de a fi și este cel mai bun
antidot împotriva contaminării și răspândirii acestui virus numit corupție.
PURTAȚI obligatoriu masca împotriva CORONAVIRUSULUI, dar nu uitați să DEMASCAȚI orice faptă de
CORUPȚIE la Call Center-ul anticorupție 0800 806 806!
Mariana MIREA
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție,
Serviciul Prevenire
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PASAGERI

Stabilitate...
dar pe
termen lung

ȘTIRI

„PIRATERIA”, DEPISTATĂ DE POLIȚIȘTI
Polițiștii rutieri și de
investigare a criminalității
economice au verificat, în
ultimele cinci luni, la nivel
național, peste 110.000 de
autovehicule, pentru
depistarea celor care
efectuau transport ilegal
de persoane. Pentru
neregulile constatate,
oamenii legii au aplicat
11.020 de amenzi, dintre
care:1.386 pentru
conducere sub influența
băuturilor alcoolice,
depășire neregulamentară,
neacordare prioritate
vehicule și pentru lipsa
ITP; 549 pentru
nerespectarea prevederilor
Legii 38/2003 privind
transportul în regim de taxi
și de închiriere; 150 la
Legea 132/2017 privind
lipsa polițelor RCA;
10 pentru nerespectarea
OUG 49/2019 privind
activitățile de transport
alternativ cu autoturism și
conducător auto. Ca
măsuri complementare,

PLATĂ CONTACTLESS,
LA BORDUL WIZZ AIR

polițiștii au reținut aproape
2.000 de permise de
conducere și au retras
peste 1.000 de certificate
de înmatriculare. În cazul a
256 de autovehicule, s-a
dispus imobilizarea, ca
urmare a constatării
faptului că erau utilizate
pentru efectuarea
transportului ilegal de
persoane. Au fost
constatate și 490 de
infracțiuni, 333 fiind la
regimul rutier și 4 de
evaziune fiscală, pentru
care au fost întocmite
dosare penale. Alături de
polițiști, au fost angrenați
în acțiuni specialiști ai
Inspectoratului Teritorial
de Muncă și RAR.

cabină distribuie șervețele de
igienizare fiecărui pasager, iar pe
zborurile unde gradul de încărcare
permite, echipajul supraveghează
distanțarea locurilor între pasageri.

MODERNIZARE, ÎN GARA
CONSTANȚA
Toate plățile de la bordul
aeronavelor Wizz Air ce operează
zboruri de la/spre Timișoara se pot fi
efectuate doar prin mijloace de plată
contactless. Este un proiect-pilot
lansat în urma măsurilor luate, de
două luni, de companie, printre care
curățenia sporită la bord și
înlăturarea tuturor revistelor, pentru
a elimina orice contact fizic
nenecesar între pasageri și echipaj.
Pasagerii sunt încurajați să facă
check-in-ul online, precum și orice
achiziții de servicii (plata pentru
bagajele suplimentare etc.), pentru a
reduce interacțiunea neesențială,
la aeroport. Deși filtrele HEPA ale
tuturor aeronavelor Wizz Air filtrează
99,97% din virusuri și bacterii din
aerul din cabină, echipajul, precum
și pasagerii poartă măști pe tot
parcursul zborului. Echipajul de
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Tunelul pietonal din Gara
Constanța, care asigură legătura
între peronul principal al stației și
liniile 2, 3 și 4, a fost redeschis.
Au fost finalizate și lucrările de
infrastructură și suprastructură la
liniile 1 și 2, unde au fost înlocuite
șina și traversele. Programul de
reparații a fost demarat de
Sucursala Regională CF Constanța,
anul trecut, în luna octombrie, iar
lucrările au fost executate de Wiebe
România. Valoarea investiției este
de 10,4 milioane de lei, din fonduri
de la bugetul de stat.

TAROM, CU 374 DE
ANGAJAȚI MAI PUȚIN

Înregistrând al 13-lea an consecutiv
de pierderi, TAROM va reduce 374
de posturi, până la sfârșitul acestui
an, astfel încât, din totalul de 1.607,
vor rămâne 1.233. Reducerile de
personal sunt făcute prin
disponibilizări și prin pensionări.
Bugetul de venituri și cheltuieli,
aprobat recent de ministrul
Transporturilor, Lucian Bode, prin
Ordinul 1086/2020, prevede pierderi
programate de 315 milioane de lei.
Veniturile sunt estimate la circa
1,013 miliarde de lei, iar cheltuielile,
la 1,328 miliarde de lei. Salariile
însumează circa 137,9 milioane de
lei, la care se adaugă, însă,
bonusuri în valoare de 2,45 milioane
de lei.

ZBORURI „LA LIBER”,
ÎN 32 DE STATE
Comitetul Național pentru Situații de
Urgență a aprobat Hotărârea 34 cu
lista actualizată a țărilor pentru care
nu se aplică recomandarea de
izolare sau carantină pentru
persoanelor ce sosesc din acestea.
Din 7 iulie, au fost reluate zborurile
suspendate către și dinspre aceste
state.
În prezent, 32 de state au ridicat
măsura de izolare sau carantină.
• Lista statelor membre UE sau ale
Spațiului Economic European:
Bulgaria, Monaco, Croația, Regatul
Unit al Marii Britanii și al Irlandei de
Nord, Cehia, Polonia, Austria,
Islanda, Elveția, Spania, Franța,
Belgia, Germania, Slovenia,
Danemarca, Țările de Jos (Olanda),
Italia, Norvegia, Slovacia, Irlanda,
Liechtenstein, Grecia, Cipru,
Finlanda, Malta, Lituania, Ungaria,
Estonia, Letonia, Andorra, Insulele
Feroe și Vatican.
• Lista statelor terțe cuprinde:
Canada, Maroc, Algeria, Australia,
Rwanda, Uruguay, Japonia, Coreea
de Sud, Georgia, Noua Zeelandă,
Tunisia și Thailanda. Statele
exceptate de la izolare/carantină
sunt stabilite în funcție de rata
cumulată de incidență a cazurilor noi
de îmbolnăvire din ultimele 14 zile
raportată la 100.000 de locuitori.
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Autobuze Citaro vechi,
transformate în GNC
ACTUALITATE

Societatea de Transport București (STB) va transforma
în autobuze propulsate cu gaz natural comprimat (GNC),
cu Euro 6 normă de poluare, 500 de autobuze Mercedes-Benz
Citaro Euro 3 și Euro 4, aflate în parcul auto. Totodată,
100 de astfel de vehicule vor deveni troleibuze.

R

estul de până la 1.000 de autobuze Mercedes-Benz Citaro
vor fi modernizate într-o etapă
ulterioară a proiectului. Autobuzele vor
suferi transformări esențiale, inclusiv
prin reamenajarea interioarelor și dotarea lor cu aer condiționat și cu echipamente moderne de comunicații.

Stații de alimentare
cu GNC,
în 3 autobaze
Proiectul prevede, de asemenea,
construirea a trei stații de alimentare,
în trei autobaze, care vor fi modernizate, stații necesare pentru încărcarea
rapidă cu combustibil a autobuzelor.
Transformarea în troleibuze a 100
de autobuze Citaro Euro 3 va avea
loc concomitent cu extinderea rețelei
de contact în zonele deficitare: Gara
de Nord, bd. Ion Ionescu-Sisești,
Berceni etc.

Economie
de carburant
Prin aceste proiecte, STB urmărește reducerea gazelor cu efect de seră,
o economie substanțială de carburant,
dar și prelungirea cu cel puțin șapte ani
a duratei de viață a autobuzelor vechi,
ce au caroserii în condiție foarte bună.
În același timp, vor scădea costurile de
întreținere: prin reconstruirea totală a
motoarelor, nu vor mai fi necesare
reparații, timp de 3-5 ani. Totodată, va
scădea cu până la 10 decibeli poluarea
fonică produsă de motor.

Autobuze hibrid,
pe liniile 105 și 131
Eliminarea noxelor se adaugă proiectelor Primăriei Capitalei pentru reînnoirea parcului STB. Achiziționarea a
100 de troleibuze s-a deblocat în justiție, după ce Curtea de Apel București
a respins, definitiv, contestația depusă
de Astra împotriva licitației. De asemenea, sunt în derulare licitațiile pentru
100 de autobuze electrice și a 100 de
tramvaie.
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Totodată, primele autobuze Citaro
Hybrid, din totalul celor 130 contractate de Primăria Capitalei de la
Mercedes-Benz, vor fi puse în circulație, treptat, începând cu luna iulie,
pe traseele liniilor 105 și 131. Prototipul acestui vehicul hibrid a sosit la
București în luna martie, fiind testat și
omologat. Potrivit contractului, producătorul german livrează, din luna aprilie, câte 20 de autobuze hibrid în fiecare lună, până la totalul de 130.

Aer condiționat fără
recirculare, în interior
În vehiculele STB dotate cu aer condiționat, nu este utilizată funcția de recirculare a aerului din interior, ci doar introducerea de aer proaspăt, din exterior.
Sistemul de climatizare din autobuze,
tramvaie și troleibuze este setat să
pornească automat la temperaturi de
peste 22 de grade, fără a fi necesară
intervenția conducătorului auto.
„Acest proiect pilot, estimat la
peste 150 de milioane de euro,
este coordonat de Primăria
Capitalei și dezvoltat cu sprijinul
Ministerului Mediului. Astfel,
întreaga flotă STB va ajunge la
standarde europene”, precizează
reprezentanții STB.

În prezent, 500 dintre autobuzele
Citaro aflate în circulație au echipamente de aer condiționat, iar pentru
alte 150 au fost montate instalații de
climatizare, în cadrul unui proiect de
modernizare, care cuprinde și 100 de
troleibuze. Numărul autobuzelor cu
aer condiționat a crescut o dată cu
achiziționarea celor 400 noi, Otokar.
Totodată, STB are în derulare un
contract pentru instalarea de sisteme
de aer condiționat în 46 de tramvaie.
Numai 12 tramvaie sunt echipate cu
astfel de echipamente, fiind repartizate
pe liniile 41, 32, 1 și 10, pe care se
înregistrează fluxuri mari de călători.

Totuși, nu toate
vehiculele STB au AC
STB recunoaște că nu toate vehiculele pe care le deține sunt dotate cu
aer condiționat: „Din cauza programării la inspecții tehnice periodice, revizii,
reparații și pentru alte activități impuse
de reglementările actuale, nu toate
autovehiculele scoase pe traseu sunt
dotate cu instalații de climatizare. Dar
sunt distribuite echilibrat, pe linii și circulă intercalat cu cele cu aer condiționat.”
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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Rezistăm până
în 2021?!
Este anul 2020 compromis în totalitate? Ce măsuri putem lua
pentru a depăși mai ușor perioada dificilă? Când revine piața
la valorile normale?

S

unt câteva dintre întrebările la
care am căutat răspuns în
cadrul unei mese rotunde la
care au participat manageri ai unor
companii ce activează pe diferite segmente de transport călători. Pandemia
a afectat profund toate tipurile de
transport călători, iar revenirea este
de așteptat să fie una de durată.
Turismul este segmentul cel mai
afectat, în acest moment, mai ales că
lumea este încă speriată și ezită să
plece în vacanță, iar numărul turiștilor
a scăzut considerabil.
„Cei care trebuiau să plece în perioada martie-mai, au primit vouchere
de vacanță, aspect care va complica
lucrurile și anul viitor. Suntem într-o
situație în care nu știm încotro ne
îndreptăm și asta este cel mai rău
pentru un business. Nu poți face planuri nici măcar pe termen scurt”, a
arătat Mircea Fartais, director general
Memento Bus.
Nici transportul local nu a traversat
o perioadă prea bună.
Transportul public local a suferit,
începând cu finalul lunii martie și până
în mai. Discutăm, în primul rând, de
o reducere drastică a numărului de
călători.
„Comitetul Local pentru Situații de
Urgență a impus un anumit grafic de
circulație, fragmentat. Astfel, am înregistrat o scădere drastică a veni-

„Tradițional, lunile iulie, august și
septembrie aveau încasări foarte
bune, în special pe transportul
internațional și interjudețean.
Sperăm ca anul acesta să reușim
să obținem o medie de încasări de
50-60% față de 2019 și, alături de
măsurile de reducere a costurilor
și suspendarea curselor
nerentabile, să reușim să ieșim
pe zero, sau chiar cu un mic plus,
ceea ce ar fi o realizare.”
(Beniamin Lucescu)

turilor. Practic, în lunile martie, aprilie
și mai, am avut o diminuare a veniturilor cu 93%, comparativ cu anul trecut.
Peste 50% din personal a fost trimis
în șomaj în această perioadă”, a declarat Cristian Stoica, director general
CTP Iași.
Deși a înregistrat doar 7% din venituri, CTP Iași și, în general, companiile care efectuează transportul local
au un avantaj față de companiile private – contractul de delegare de gestiu-

ne presupune susținerea autorităților
locale pentru acoperirea unor costuri.
„Bineînțeles, municipiul, la rândul
său, a suferit din punct de vedere al
bugetului, însă am mers la limita acoperirii costurilor cu salariile și achizițiilor necesare pentru combaterea
COVID-19 (dezinfectarea mijloacelor
de transport). Luând în calcul veniturile
pe care le-am avut, nu ar fi trebuit să
circulăm deloc, însă acoperim un serviciu important pentru oraș și trebuia
să asigurăm cel puțin deplasarea personalului medical”, a explicat Cristian
Stoica.
Transportul internațional, probabil cel mai stabil segment înainte de
pandemie, s-a izbit ca de un zid.
„Pe 10 martie, s-a oprit Italia, iar
din 16 martie s-a oprit tot transportul
internațional, prin ordonanță militară.
Până pe 26 mai, au fost zero curse și
zero încasări la firmă. După 26 mai și
până la 1 iunie, au putut fi efectuate
curse ocazionale și, din 1 iunie, am

„Am avut timpul necesar pentru a gândi dezvoltarea internă a companiei.
Am putut face lucruri pe care, în trecut, le-am amânat sau tergiversat. La ora
actuală, încercăm să construim o infrastructură pentru Aeroportul Otopeni,
astfel încât transportatorii să poată vinde curse și către aeroport. Ținta
noastră nu este să facem transport, ci doar să oferim suportul logistic prin
sistemele digitale pe care le deținem. Astfel, vom lega autogările
transportatorilor cu shuttle-uri care să ducă pasagerii. Ne dorim să facem
lucrurile cât mai civilizat și mai onest.” (Mircea Fartais)
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reluat transportul regulat internațional
în Europa. Există, în continuare, acel
principiu în UE prin care sunt acceptate doar călătoriile esențiale – rezidență sau contract de muncă. Astfel,
am avut un număr scăzut de călători
care îndeplineau aceste condiții, verificate de către autoritățile de frontieră
ungare. Totodată, există teama pasagerilor de a călători alături de o altă
persoană, pe scaunul alăturat”, a precizat Beniamin Lucescu, director general Tarsincom.
Imediat după deschiderea transportului internațional, a existat o perioadă (primele săptămâni) în care s-a
înregistrat un număr mai mare de pasageri. Este vorba despre persoane
care rămăseseră blocate în țări unde
se aflau în vizită, sau blocate în
România. La ora actuală s-a intrat pe
o curbă descendentă și inclusiv reluarea zborurilor a contribuit la diminuarea numărului de călători.
„La transportul interjudețean, nu
am fost opriți prin ordonanțele militare,
însă Suceava a fost pusă în carantină
totală și nu am putut efectua aceste
„Sperăm să nu intrăm din nou
în stare de urgență, pentru că,
atunci, situația ar fi catastrofală
pentru toate domeniile.”
(Beniamin Lucescu)
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Mircea Fartais, director general Memento Bus:
„Au plecat primele autocare în Bulgaria aproape pline. De asemenea, am
început cursele și către Grecia. Sigur, nu este loc pentru comparații față de
anul trecut. În 2019, trăiam ca într-o poezie frumoasă și dezvoltam foarte
multe lucruri noi. Nu știm când se va întoarce aceea perioadă.”

curse. De asemenea, și cursele județene au fost oprite 100%, în județul
Suceava. În alte județe, s-a circulat
la o treime din numărul de curse și cu
pasageri sub limita unor încasări decente. Începând cu 1 iunie, am reluat
activitatea pe interjudețean și pe județean. Pe transportul județean, operăm o treime din cursele prevăzute în
graficul de circulație și avem costuri
peste încasări. La interjudețean, operăm pe 60% din cursele existente,
însă și aici veniturile nu acoperă costurile. În luna iunie, încasările mai
bune la internațional ne-au permis să
susținem transportul național”, a completat Beniamin Lucescu.
Sigur, sunt mai multe cauze care
au dus la situația grea în transportul re-
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„Ne-am străduit să respectăm
toate măsurile – dezinfectarea
mijloacelor de transport foarte
bine făcută, după fiecare cursă
și la capăt de linie, sau în pauzele
mai mari; șoferii au dezinfectat
toate suprafețele vitrate,
elementele de plastic, bare,
tot ceea ce se atinge des.
Am încercat să transmitem
călătorilor o siguranță medicală,
dar ne-am lovit de oameni care nu
au vrut să respecte regulile.”
(Beniamin Lucescu)

gulat național – foarte mulți călători circulau către București-Otopeni pentru a
pleca cu avionul; de asemenea, mulți
pasageri mergeau la tratamente și controale la spitalele din București; o altă
categorie importantă de pasageri erau
studenții; nici pensionarii nu mai circulă,
de teama pandemiei; de asemenea,
erau mulți turiști care luau chartere din
București. Toate aceste categorii de
pasageri nu mai circulă, astăzi. În plus,
există mulți oameni care evită călătoriile, de teama contaminării.
„Ținem legătura cu colegii din patronat (FORT) și urmărim fluxurile de
călători la nivel național și, la ora actuală, autogările sunt aproape goale.
Sperăm ca numărul de infectări să nu
crească și, începând cu luna sep-
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„Am pus bazele unor investiții
dinainte de a apărea pandemia.
Am accesat toate fondurile
europene care se puteau accesa,
în special pe partea de tramvaie și
autobuze electrice și, pe viitor,
vom achiziționa și troleibuze.”
(Cristian Stoica)
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tembrie, lucrurile să își revină. Suntem
obligați, în această perioadă, să facem
ca un fel de investiție, în ideea că din
septembrie, odată cu reluarea școlilor,
a facultăților, a scăderii numărului de
îmbolnăviri să începem să creștem”, a
spus directorul general Tarsincom.
Un aspect important pentru firmele
de transport a fost și posibilitatea oferită de Ministerului Transporturilor ca,
în următoarele trei luni, să poată fi
suspendate cursele care au încasări
foarte mici.

Primul pas –
câștigarea încrederii
pasagerilor
La începutul stării de urgență, lumea a respectat regulile impuse de
autorități, apoi...
„În ultima vreme, au fost numeroase discuții în presă care pun sub semnul întrebării măsurile de combatere
a răspândirii îmbolnăvirilor. Astfel,
lumea a început să nu mai respecte
regulile și sunt călători care nu poartă
masca. S-a ajuns inclusiv la situația
în care ceilalți călători au sunat la
poliție. Noi am utilizat toate mijloacele
pe care le avem la îndemână pentru
a populariza măsurile obligatorii și majoritatea călătorilor s-au conformat. În
plus, dezinfectăm toate mijloacele de
transport la capetele de linie încă din
21 ianuarie – atunci făceam acest lucru pentru combaterea gripei sezoniere. Am protejat și șoferii – ușa din față
a fost blocată și, astfel, conducătorii
auto nu se intersectează cu călătorii.

Cristian Stoica, director general CTP Iași:
„Normalitatea o așteptăm abia din 2021, pentru că va rămâne o perioadă
reținerea oamenilor de a se expune, de a intra în contact unii cu alții.
Este nevoie de timp!”

Teoriile conspirațiilor ne afectează,
pentru că scad încrederea populației
în a respecta aceste măsuri minime
– purtarea măștii și dezinfectarea mâinilor”, a explicat Cristian Stoica, director general CTP Iași.
Nici la transportul internațional
lucrurile nu stau mai bine.
„Îmbarcăm călători din diferite
orașe din Europa și ne-am trezit cu călători fără mască, iar noi suntem obligați să acceptăm în interiorul autocarului doar călătorii care au și poartă
mască și pe nas și pe gură, pe toată
perioada călătoriei. Astfel, am achiziționat măști, pentru a dota toate
autocarele. De asemenea, am dotat
autocarele cu soluții dezinfectante și
am oferit informații relevante călătorilor. Șoferii au fost dotați cu măști și
mănuși (obligatorii în Italia). Fluxul

călătorilor este strict – urcarea prin
față și coborârea prin spate.
Însă oamenii s-au relaxat din cauza opiniilor divergente dintre specialiști. În plus, este foarte greu să porți
mască continuu, la o călătorie de
peste două zile. Am primit telefoane
la companie de la călători care reclamau că sunt persoane care nu poartă
mască – a fost o perioadă dificilă pentru șoferi, să ducă muncă de lămurire,
să mute respectivii pasageri...
Oamenii ar vrea să stea singuri pe
banchetă, dar, în același timp, prețul
biletelor nu poate fi majorat prea mult.
Aceleași lucrurile se întâmplă și la
transportul interjudețean, iar la județean întâlnim cea mai gravă situație.
Noi nu îi acceptăm fără mască, însă,
uneori, și-o dau jos imediat ce s-au
așezat. Am avut un caz în care a tre-
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buit să oprim mașina pentru a da jos
un călător”, a arătat Beniamin Lucescu,
director general Tarsincom.
Și turismul se pune în mișcare, la
un nivel foarte redus și cu multe
măsuri de precauție.
„După lunile acestea în care am
stat închiși, toată lumea își dorește să
plece, să evadeze. Grecia a fost prima
țară care s-a străduit să dezmorțească
situația și putem intra cu autocarele
în această țară la un grad de ocupare
de 65%. Lăsăm banchetele din spatele șoferului libere și, pe cât posibil,
așezăm familiile împreună pe banchetă, iar pasagerii single încercăm să îi
așezăm singuri pe banchetă. Circuitele demarează abia în prima parte a
lunii iulie – primul merge la Praga, cu
35 de turiști într-un autocar cu 55 de
locuri. Sunt și foarte multe circuite realizate în țară. Avem bilete vândute și,
totodată, oameni reprogramați din perioada în care nu s-a plecat”, a precizat Mircea Fartais.
Comunicarea a reprezentat un aspect cheie, în această perioadă. Turiștii au primit vouchere, pentru a-și putea
reprograma vacanțele, însă agențiile
au fost nevoite să comunice intens cu
aceștia.
„Am avut 30 de colegi care au răspuns, în permanență, la e-mailuri și
telefoane, chiar dacă agențiile au fost
închise. A fost o muncă teribilă, însă
a fost necesară, pentru că, în asemenea situații, este foarte ușor să se
instaleze panica. Mulți oameni au
amânat concediile pentru anul viitor
și își vor folosi voucherele atunci. Sunt
țări în care gradul de risc este încă
ridicat și sunt închise din punct de vedere turistic”, a completat directorul
general Memento Bus.

Întărirea echipei
și tehnologia
Pentru multe companii, această
perioadă a reprezentat prilejul potrivit
pentru a-și completa echipa (în special
pe partea de șoferi).
„Suntem ok cu personalul. Chiar
am reușit, după foarte mult timp, să
avem numărul de șoferi pe care ni
l-am dorit. Politica de salarizare și condițiile de muncă au atins un nivel
destul de atractiv și este și influența
faptului că acum nu mai pot pleca să

iulie 2020

Beniamin Lucescu, director general Tarsincom:
„Traversăm această perioadă susținând-o din acumulările anilor trecuți, când nu
am cheltuit toate resursele. Este ușor să oprești transportul, însă este foarte
greu să îl reiei, iar dacă nu reiei în timp scurt activitatea, dispari din piață.”

lucreze în străinătate”, a arătat Cristian
Stoica, director general CTP Iași.
A fost un moment potrivit și pentru
utilizarea tehnologiilor moderne.
„Pandemia ne-a forțat pe toți să
grăbim utilizarea tehnologiei – comunicarea la distanță, achiziționarea biletelor prin aplicații, relația cu instituțiile
statului... Ce nu se putea până acum
decât cu documente printate se diminuează și apar soluții care utilizează
tehnologia. De exemplu, suntem acum
într-un program de reorganizare prin
care vom renunța la 80 de vânzători
de bilete. Am introdus automate pentru
vânzarea biletelor, avem aplicații pe
telefon, se poate plăti direct cu cardul
bancar...”, a explicat Cristian Stoica.
Întărirea și întinerirea echipei și
accentul pe tehnologie fac parte și din
rețeta de supraviețuire pentru transportul internațional.
„Am avut posibilitatea unei mai
bune selecții a personalului. În plus,
contrar cursului, în această perioadă
am crescut veniturile șoferilor, pentru
a le oferi o stare de confort în legătură
cu perioada în care nu au încasat.
Chiar dacă înseamnă o presiune suplimentară pe costuri, nu ne permitem
să pierdem personalul calificat, expe„Dacă în septembrie nu își va
reveni activitatea și nu vor
apărea și alte elemente de
stimulare, precum combaterea
pirateriei și diminuarea TVA la
transport, vor fi cel puțin 30-40%
dintre firmele de transport care vor
intra în incapacitate de plată.”
(Beniamin Lucescu)

rimentat și la pregătirea căruia am
contribuit și noi. Stăm bine și la capitolul personal TESA. Totodată, am investit mult în tineri și credem foarte
mult în generația tânără care știe să
utilizeze sistemele IT/smart, care știu
și o limbă de circulație internațională;
compania noastră are un nucleu foarte
bun de conducători auto tineri și suntem bucuroși că au rămas alături de
noi, pentru a trece peste această provocare”, a precizat Beniamin Lucescu,
director general Tarsincom.
Un rol important pentru depășirea
acestei perioade va trebui să îl joace
și statul.
„Prin șomajul tehnic, am putut să
ne păstrăm angajații și prin cei 41,5%
pe care ni le vor da în următoarele trei
luni, ne vom putea acoperi parte din
costuri. În plus, în cadrul unei întâlniri
avute cu premierul României, ni s-a
comunicat că există 350 de milioane
de euro, fonduri pentru HoReCa și
transporturi de persoane – domenii
oprite prin ordonanțele militare. Sperăm
să avem niște ghiduri ușor de implementat, pentru a băga respectivii bani
cât mai repede în companii și a păstra,
astfel, angajații și nivelul profesional
atins”, a explicat Beniamin Lucescu.
Discuțiile complete purtate în
cadrul acestei mese rotunde pot fi
urmărite și în format video, în cadrul
rubricii Dialogurile ZIUA CARGO, pe
www.ziuacargo.com, pe canalul nostru
de YouTube sau pe pagina noastră
de Facebook.
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„Un aspect care ne afectează
foarte tare este pirateria în
transportul internațional de
persoane. Concurența neloială
exercitată cu vehicule de 8+1
locuri reprezintă un fenomen
îngrozitor de mare. Ținta nu este
să fie scoși din piață, ci să intre în
legalitate, inclusiv din punct de
vedere fiscal.” (Beniamin Lucescu)

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.com
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Stabilitate...
dar pe termen lung
Dintre toate tipurile de transport călători, transportul de convenție a fost,
probabil, cel mai puțin afectat, pe perioada stării de urgență. Totuși,
provocările nu au lipsit. Am discutat despre piața transportului de angajați
cu Cosmin Costache, director general Continental Fast Line.
ZIUA CARGO: Ce a
însemnat pandemia pentru
transportul de convenție și
cum a făcut față
Continental Fast Line
acestei provocări?
Cosmin Costache: Voi începe
cu veștile bune. La începutul lunii mai,
am reluat activitatea 100% pe partea
de transport angajați. În plus, regulile
privind distanțarea între oameni și presiunile sindicatelor au făcut ca numărul
de autovehicule solicitat de către unii
clienți să fie dublat. Practic, am fost nevoiți să mergem la 50% din capacitatea
de transport.
Nu a fost ușor, mai ales că bugetele
companiilor au fost afectate, având în
vedere lipsa comenzilor. În aceste condiții, a trebuit să asigurăm dublarea flotei
de transport, la tarife ce asigurau un
profit aproape de zero. Practic, tariful
per kilometru s-a diminuat pe perioada
distanțării sociale.
Pe lângă bugetul de transport redus,
au apărut și costurile legate de măsurile
de dezinfecție – substanțe pentru dezinfectarea mâinilor, mașinile sunt dezinfectate după fiecare cursă, avem o firmă
care dezinfectează săptămânal interiorul autovehiculelor.
Am încercat să fim reactivi și să ajutăm la repornirea motoarelor. Bineînțeles, o parte din flota necesară nu am
avut-o și am apelat la colaboratori.
A fost și o perioadă în care am
reanalizat toți clienții și am renunțat la
cei care, de-a lungul timpului, au fost
rău platnici.
Multe firme de transport au
fost puse în situația de a
opri activitatea. S-a simțit
acest lucru prin prisma unei
concurențe mai acerbe pe
segmentul transportului de
convenție?
Desigur, din piață s-au cerut oferte
și unii transportatori, în disperare de
cauză, au venit cu tarife de dumping.
Partenerii care au apreciat, de-a lungul
timpului, colaborarea cu noi au refuzat
aceste oferte care erau sub costuri.
Sunt firme care nu și-au mai reluat
activitatea și, inclusiv în zona transpor-
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tului de angajați, sunt flote care nu au
mai fost utilizate.
Un criteriu de departajare folosit de
clienții noștri a fost legat de profitul
minim de 7%, pe o perioadă de minim
5 ani. Foarte mulți transportatori nu s-au
încadrat. Clienții au experiență și știu
că un tarif prea mic înseamnă un serviciu care nu poate asigura continuitate.
Multinaționalele au experiența
tarifelor de dumping și ceea ce
presupun acestea. Nu își
doresc să colaboreze cu firme
care, de ani de zile, sunt pe
pierdere. Cum poți susține o
afacere, dacă înregistrezi
pierderi, în fiecare an?
Lupta pentru supraviețuire este, și
în acest moment, una foarte dură. Și
merge inclusiv în zona fake-news și
reclamații nefondate. Nu am mai întâlnit
asemenea situații din anii 2000.
Pe de altă parte, am avut și clienți
care ne-au solicitat reduceri ale tarifelor
cu 30% și am preferat să oprim colaborarea.
Urmărim toți clienții, în special din
punct de vedere al comportamentului
de plată. De asemenea, monitorizăm
cererile extra contract, pentru a avea o
imagine clară a costurilor suplimentare
generate cu fiecare client.
Au fost inclusiv solicitări de dublare
a flotei, dar menținând același buget.
Sună aberant, însă am ajuns la întreruperea colaborării, în aceste cazuri, în
ciuda faptului că le-am prezentat cos-

turile în mod detaliat și reieșea clar că
intrăm într-o zonă cu pierderi mari.
Putem vorbi despre o bună
predictibilitate, în acest
segment de transport?
Predictibilitatea este esențială, în
acest segment de transport, însă, din
păcate... De exemplu, în Brașov, din
2021, trebuie să ne aliniem la norma
de poluare Euro 6, pentru obținerea
avizului de tranzitare. Nu poți investi în
mașini Euro 6, fără predictibilitate în
ceea ce privește durata contractului și
stabilitatea tarifelor.
La companiile pentru care am dublat flota, contractul se prelungește de
la o săptămână la alta. În aceste condiții,
am preferat să subînchiriem flota suplimentară. Fără un orizont clar, riști să
investești în mașini și, apoi, să le tragi
pe dreapta.
Astăzi, flota noastră este utilizată
100% și inclusiv departamentul turism
a trecut la transportul de convenție.
Ce se întâmplă pe celelalte
segmente pe care activați?
În zona turismului, lucrurile sunt
foarte dificile, fiind multă flotă neutilizată,
la nivel național.
De asemenea, mai aveam o colaborare pentru o linie de transport internațional, însă și aici lucrurile s-au amânat pentru anul viitor.
Din data de 16 martie, am oprit
transportul regulat interjudețean, pentru
două luni. Sunt trasee pe care le deținem încă de la înființarea firmei și nu
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Cosmin
Costache

pentru a putea încasa un salariu diminuat. Din cei peste 150 de angajați, nu
am avut nicio demisie. De șomajul tehnic a beneficiat jumătate dintre angajații noștri, pentru o singură lună.

au fost închise niciodată. Acum le operăm cu microbuze la o capacitate de
50%, iar veniturile sunt la aproximativ
60% față de perioada pre-pandemie.
Sperăm ca și acest transport interjudețean să își revină, începând cu luna
septembrie. Nu poți opri de tot acest
transport, pentru că riști să rămâi fără
călători.
Care este situația
financiară?
Ne-am propus ca, până în luna septembrie, să fim pe zero – să putem să
ne acoperim integral costurile. Nu este
o situație ușoară.
Sunt clienți care ne-au cerut reduceri ale tarifelor, având la bază clauzele
de combustibil. Însă nu are logică, în
condițiile în care nu s-a lucrat la capacitate și, din cauza acestui lucru, noi am
avut niște pierderi. Nu am putut disponibiliza oameni, pentru că trebuia să
respectăm prevederile contractuale și
nevoia de transport putea apărea oricând. Iar lipsa șoferilor reprezintă, în
continuare, o provocare.
Ce s-a întâmplat cu
angajații?
În această perioadă, angajații noștri
și-au efectuat jumătate din concediu,
însă nu am făcut nicio concediere. Am
organizat activitatea șoferilor astfel încât
fiecare să lucreze minim 10 zile pe lună,

Totuși, numărul îmbolnăvirilor crește
și, de aceea, suntem sceptici în privința
măsurilor de relaxare și intrarea în normalitate a economiei.
La declanșarea pandemiei, și noi
am fost nevoiți să luăm măsuri drastice
pentru reducerea costurilor – chirii, piese de schimb, marketing... Am amânat
plata ratelor de leasing și am apelat la
IMM Invest atât pentru investiții, cât și
pentru capital de lucru.
Vă mai gândiți la investiții,
în această perioadă?
Ne dorim să continuăm programul
de reînnoire a flotei. Avem în vedere
că sunt foarte multe firme care au cerut
amânarea ratelor până la sfârșitul
anului, însă, în această perioadă, au
încasări zero. Practic, chiar dacă și-au
amânat ratele, sunt firme care nu au mai
putut plăti primele de asigurare RCA și
CASCO. În plus, firmele de distribuție
carburant au reanalizat situația financiară și, chiar și pentru compania noastră, cu toate că am avut profit pe primele
trei luni ale anului, au redus limita de
creditare. În aceste condiții, va fi foarte
dificil pentru firmele care au oprit activitatea să repornească. Aceste firme
vor dispărea și cineva va trebui să facă
transport în locul lor.
Mai mult decât atât, primăriile din marile orașe au achiziționat, pe fonduri europene, autobuze noi, unele electrice, și
acum țintesc introducerea de restricții
privind normele de poluare. În viitorul apropiat, accesul în orașe se va realiza cu
mașini minim Euro 6. În caz contrar, transportatorii nu vor primi avizul de tranzitare.

Din păcate, prea puțini clienți reacționează la aceste schimbări și este de
așteptat să ajungem la o lipsă de capacitate de transport (autovehicule Euro
6), în următorii ani, pe segmentul transportului de convenție.
Sunt mulți oameni, în departamentele de achiziție ale clienților, care nu
înțeleg piața de transport și consideră
că este suficient să arunce în piață o
cerere de ofertă și se vor găsi imediat
flotele Euro 6 de care au nevoie. Însă
un autocar Euro 6 are un preț de achiziție de peste 100.000 de euro secondhand. Iar, pentru vehicule noi, termenul
de livrare este de aproximativ opt luni.
Noi țintim clienții care își doresc
parteneriate pe termen lung. Este
surprinzător să vezi companii care
solicită vehicule Euro 6 și contracte cu
valabilitate de doar un an. Nu știu ce
transportator ar investi în câteva zeci
de autocare Euro 6 fără a avea garanția
unui contract pe termen lung. La ora
actuală, inclusiv finanțatorii caută afaceri
– firme care pot dovedi continuitatea
contractelor. Cu toții vor să minimizeze
riscul reposesiei.
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Am făcut toate eforturile
posibile pentru a menține
echipa intactă, pentru că
valoarea unei firme este dată,
în primul rând, de echipă.

Un business de transport
gândit pe termen lung
nu poate întârzia reînnoirea
flotei.

Cum vedeți viitorul?
Ne gândim să diversificăm și mai
mult activitatea, mai ales că avem
afaceri în grup care nu au fost afectate
la fel de mult precum transporturile. Pe
zona de transport, ne dorim să dezvoltăm noi parteneriate și avem capitalul
necesar pentru acest lucru. Însă clienții
trebuie să garanteze contractual un număr minim de kilometri anual. De altfel,
toate contractele încheiate anul acesta
includ această clauză.
În această perioadă, ne-am alocat
timp pentru lucrurile pe care, până
acum, le amânam. Am reanalizat costurile și am renunțat la lucrurile inutile.

La momentul actual, activitatea
este la 100% și cifra de afaceri
a crescut, având în vedere
solicitările suplimentare venite
de la companiile pentru care
lucrăm. Continental Fast Line
transportă, zilnic, peste 25.000
de călători.
Suntem sceptici în ceea ce privește
departamentul turistic și nu ne așteptăm
ca, anul acesta, să revină la o funcționare normală. Este de așteptat ca foarte
multe firme să dispară și, de aici, crește
riscul de neîncasare a facturilor. În
turism, presiunea este foarte mare.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.com
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Comenzi importante
pentru hibride
și electrice
Volvo Buses continuă să sprijine electromobilitatea europeană,
primind comenzi importante, de 128 de autobuze hibride
(Bruxelles, Belgia) și de 49 de autobuze articulate electrice
(Jönköping, Suedia).

C

omanda de 128 de autobuze
hibride pentru Bruxelles a fost
plasată de către compania
STIB-MIVB, care asigură serviciile de
transport public din capitala Belgiei.
În plus față de autobuze, comanda include servicii de reparații și întreținere,
atât pentru vehicule, cât și pentru
baterii.
Achiziția celor 128 de autobuze
Volvo 7900 Hybrid are loc în cadrul
unui acord încheiat între Volvo Buses
și STIB-MIVB în anul 2018. De atunci,
Volvo a livrat 110 autobuze hibride către rețeaua de transport public a ca-
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Colaborare
cu tradiție
„Este foarte inspirațional faptul că
orașul Bruxelles și STIB-MIVB continuă să dezvolte un sistem de transport
public sustenabil, chiar și în aceste
timpuri dificile. Sustenabilitatea va continua să ocupe un loc foarte important
pe agenda orașelor. Desigur, suntem
extrem de mândri să fim parte a acestei dezvoltări. Autobuzele noastre hibride reprezintă instrumente versatile și
importante pentru a crea un transport
public urban sustenabil și atractiv. Datorită rețelei noastre de service extinse
și competente, asigurăm un timp de
funcționare premium, fiabilitate și un
serviciu puternic de suport pentru clienți.” Spune Håkan Agnevall, președintele Volvo Buses.
„Rețeaua de autobuze din Bruxelles
se dezvoltă rapid, pe două axe complementare: tranziția energetică, pe de
o parte, și o reproiectare masivă a rutelor, pentru a crește oferta de transport
public cu aproximativ 30%, în termen
de câteva luni. Flota hibridă Volvo este
o piatră de temelie majoră, care permite
STIB să aibă un avantaj în această dublă provocare. În anii `80 și `90, Volvo
și-a dezvoltat o reputație excelentă în
Bruxelles, cu seria B59, care a permis
o evoluție majoră a serviciilor pe care
le oferim pasagerilor noștri. Suntem

bucuroși să ne dezvoltăm și mai mult
calitatea serviciilor și să reduce, semnificativ amprenta asupra mediului, prin
intermediul noului Volvo 7900 Hybrid,”
spune Renaud de Saint Moulin, senior
vicepreședinte sisteme de transport la
STIB-MIVB.
Volvo 7900 Hybrid este propulsat
de electricitate, silențios și cu emisii
zero, până la o viteză de 20 km/h. La
o viteză superioară, este activat automat un mic motor diesel. Bateriile sunt
încărcate prin intermediul recuperării
energiei în timpul frânării, nemaifiind
necesară, astfel, o infrastructură de
încărcare. Consumul de combustibil și
emisiile de CO2 sunt cu 25-40% mai
mici decât cele ale unui autobuz diesel
similar, iar emisiile de particule și NOx
sunt cu 50% mai scăzute.

All-electric, în Suedia
În urmă cu puțin timp, compania Vy
Buss AB a comandat 49 de autobuze
articulate, de mare capacitate Volvo
7900 Electric. Noile autobuze, care vor
intra în circulație în Jönköping, Suedia,
în vara anului 2021, sunt parte a investițiilor de ultimă generație ale orașului
în transportul public.
Orașul suedez Jönköping își dezvoltă sistemul de transport public pentru a face față viitorului. Ca parte a
acestui program, mai multe trasee vor
fi electrificate, anul viitor. Operațiunile
vor fi administrate de către compania
Vy Buss AB.
„Ne-am luat angajamentul de a face
transportul public mai atractiv, mai eficient și mai accesibil, prin intermediul
unor autobuze bine proiectate, silențioase, ecologice și de capacitate ma-

120 de pasageri
Cele 49 de autobuze electrice sunt
model Volvo 7900 Electric Articulated,
cu o capacitate de până la 120 de pasageri. Cu o frecvență crescută a plecărilor, noile autobuze vor fi parte a unui
sistem proiectat să augmenteze capacitatea de transport și să facă experiența
de călătorie mai plăcută pentru pasageri. Autobuzele de înaltă capacitate
sunt proiectate pentru a combina un
flux optim de pasageri cu un grad înalt
de confort și comoditate. Sunt, de asemenea, pregătite pentru conformitatea
cu diverse limitări de viteză din diferite
zone geografice, prin Zone Management. Acesta este un element important
pentru autobuzele care operează în
apropierea școlilor, spitalelor sau a altor
facilități în care se mișcă un număr mare
de utilizatori neprotejați ai infrastructurii
rutiere. Volvo Buses și Vy Buss au realizat analize de trasee și calcule care
formează fundația optimizării capacității
bateriilor utilizate.
„Am oferit o soluție de transport în
care competența noastră în electromobilitate a fost unul dintre factorii care
au câștigat comanda din partea Vy
Buss. Experiența excelentă din programele comune anterioare și proximitatea față de dealerul nostru din
Jönköping au jucat, de asemenea, un
rol major,”, explică Martin Spjern, director de vânzări autobuze electrice
la Volvo Buses.
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pitalei belgiene. Primul lot de autobuze
oferă acces la sistemul de management al flotelor Volvo Buses. Noul lot,
de 128 de unități, va fi livrat în 2021.
Scopul este ca întreaga flotă de vehicule a orașului să fie complet electrificată, cel târziu până în 2035.

re. Jönköping demonstrează cum anume transportul public al orașului poate
deveni mai sustenabil. Acest lucru va fi
cu atât mai important ca metodă de a
atrage și a fideliza mai mulți pasageri,
în urma pandemiei de COVID-19.
Electromobilitatea deschide, de asemenea, noi oportunități pentru planificarea
urbană. Suntem exprem de mândri să
fim parte a acestui proces și să susținem
această dezvoltare, în Jönköping și în
alte orașe,” a declarat Håkan Agnevall,
președintele Volvo Buses.
„Suntem încântați să lucrăm împreună cu Volvo Buses în cadrul acestui program de electrificare a transportului urban din Jönköping, ca parte a
noului nostru acord cu Jönköpings
Länstrafik (JLT). Aceste noi vehicule
fac mai mult decât să îndeplinească
solicitările atât ale JLT și Vy. Este, de
asemenea, grozav că ne continuăm
parteneriatul cu Volvo și va fi captivant
și plăcut să punem la punct un nou sistem de transport, chiar și mai sustenabil, în Jönköping, cu scopul de a crește
și mai mult gradul de satisfacție a clienților,” comentează Andreas Ehrenborg,
director tehnic al Vy Buss AB.

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
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ACTUALITATE

Turismul,
în 2020
Turismul a început să se miște în luna iulie, după ce a pierdut
startul tradițional de 1 mai, din cauza interdicțiilor de deplasare
impuse transporturilor de persoane, atât pe cale rutieră,
cât și aeriană, în timpul stării de urgență și de alertă, pe fondul
pandemiei de coronavirus.

T

urismul este o activitate economică majoră în Uniunea
Europeană, cu un impact larg
asupra creșterii economice, ocupării
forței de muncă și dezvoltării sociale.
El poate fi un instrument puternic în
combaterea declinului economic și a
șomajului. Comisia Europeană lucrează pentru rezolvarea provocărilor cu
care se confruntă acest sector.

Pachet de măsuri
adoptat de CE
Izbucnirea COVID-19 a pus sub o
presiune fără precedent industria turistică a UE, iar companiile de turism
de toate dimensiunile se confruntă cu
probleme acute de lichiditate. La 13
mai 2020, Comisia a adoptat un pachet cuprinzător de inițiative, pentru a
permite un cadru coordonat de reluare
în siguranță a transportului de persoane și turismului, astfel încât să le
permită europenilor să călătorească și
să se bucure de sezonul turistic de
vară, dar să abordeze, în același timp,
problemele presante pentru operatorii
și consumatorii de turism.

Pachetul turistic oferă îndrumări
privind protocoalele de securitate și
sănătate pentru unitățile de ospitalitate, transportul pasagerilor și ridicarea
frontierelor interne, precum și recomandări cu privire la bonurile emise
de organizatorii de pachete de călătorii
și companii aeriene. Acest pachet cuprinzător le permite companiilor și autorităților publice să facă planificări și
să se pregătească pentru restrângerea interdicțiilor. În același timp, oferă
asigurări cetățenilor europeni și le permite să își planifice vacanțele și să
călătorească în siguranță.
Platforma web și aplicația mobilă
lansate de CE oferă informații în timp
real despre frontiere și servicii de transport și turism disponibile în țările UE.

Granițe deschise
în 22 de state
Mai multe state din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European au instituit excepția de la măsura
carantinării/izolării a persoanelor care
sosesc cu avionul și sunt asimptomatice. Pe listă figurează România, Austria,

Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Confederația Elvețiană, Germania, Grecia,
Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Norvegia, Slovacia, Slovenia, Ungaria,
Finlanda, Irlanda, Estonia, Italia, Malta,
teritoriul european al Franței (Franța
metropolitană).
Cetățenii exceptați, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au
stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii,
după caz.

Grecia a deschis
o singura vamă
cu Bulgaria
Autoritățile din Grecia au închis,
însă, în data de 1 iulie, două dintre
punctele de trecere a frontierei terestre
cu Bulgaria, menținându-l funcțional
doar pe cel de la Kulata-Promachona.
În scurt timp, s-au format la graniță
cozi de mașini de până la 12 kilometri.
Potrivit Ministerului român al Afacerilor Externe, măsura a fost luată
ca urmare a introducerii obligativității
completării formularului electronic, prin
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„Turism la tine
acasă”

intermediul căruia să poată fi asigurată
evidența celor care ajung în această
țară.

Ocol până la
destinația preferată
a românilor
În aceste condiții, românii care au
ales să meargă cu autocarul sau mașina în destinația lor preferată de vacanță, Grecia, erau nevoiți (cel puțin
până la închiderea ediției din iulie a
revistei ZIUA CARGO) să facă un ocol
de circa două ore în Bulgaria, trecând
prin Sofia, pentru a ajunge la vama
Kulata-Promachona, față de cele 8-10
ore cât parcurgeau rutier până la celelalte două puncte de trecere a frontierei de la granița bulgaro-elenă. După
mai multe zile de blocaj, autoritățile
europene au intervenit, iar Poliția de
Frontieră din Bulgaria a separat fluxul
de acces pentru autoturismele înmatriculate în statele membre UE.

Formular obligatoriu,
testare aleatorie
Autoritățile din Grecia la cer
românilor să completeze obligatoriu
formularul electronic (Passenger Locator Form) disponibil online, la adresa
https://travel.gov.gr, cu cel puțin 48 de
ore anterior deplasării, și să obțină în
timp util codul de confirmare a înregistrării. În formular, trebuie scrise
datele de contact, traseul și adresa
unde vor fi cazați. Codul trebuie prezentat la frontieră, indiferent dacă
turiștii vin cu mașina, avionul sau
feribotul. Turiștii din UE sunt supuși
aleatoriu testului COVID-19, spre deosebire de cei din statele non-UE, care
sunt testați toți, fără excepție.

iulie 2020

Se poate evita testarea, dacă turiștii prezintă un test efectuat, în țara de
unde vin, cu cel puțin 72 de ore înainte
de intrarea în Grecia.

Soluții de distanțare
la masă
Hotelierii au găsit soluții pentru
respectarea măsurilor de distanțare
socială a turiștilor, pe lângă cele de
igienă specifice eliminării riscului de
infectare cu noul coronavirus. Astfel,
masa li se servește la ore diferite celor
aflați în vacanță, în funcție de etajul
la care sunt cazați.

Transport „la liber”,
pe toate căile
Transportul de persoane a fost
reluat pe toate căile, iar, pentru a recupera timpul pierdut, companiile organizează, acum, și chartere de autocare, pe lângă cele aeriene, low-cost.
TAROM reia zborurile interne spre
litoral, începând din 16 iulie, de la
Timișoara, Cluj-Napoca și Oradea, joia
și duminica. Evident, sunt luate măsuri
specifice pentru toți pasagerii.

Românii închiriază
mașini
Teama de coronavirus îi determină
pe unii dintre românii fără mașină să
evite transportul în comun cu trenul,
microbuzul sau autocarul și să închirieze autoturisme, pentru a pleca în
vacanță. Cererile de mașini pentru
drumuri interne au început timid, după
ridicarea restricțiilor de călătorie, dar
au luat amploare o dată cu minivacanța de 1 iunie și s-au extins până
la rezervări pentru lunile iulie și august.

Hotelurile s-au deschis pe litoralul
românesc, dar fără restaurante, doar
la terase, astfel că turiștii mănâncă
pe cont propriu. Cel mai mic preț pentru unui sejur de 7 nopți, în luna iulie,
este în Eforie Nord. Începe de la 1.000
de lei în cazul unui cuplu cu copil mic
de până în 5 ani, la un hotel de trei
stele. Dacă perechea cere mai mult,
oferta pornește de la 1.900 de lei pe
sejur, relevă studiul „Turism la tine
acasă”, realizat de IRI Travel. La
cuplurile cu doi copii, ofertele au preț
de start de 2.700 de lei, fără nicio
masă inclusă.
Cel mai scump este la Mamaia,
stațiunea considerată „perla litoralului
românesc”. Pentru 7 nopți la un hotel
de 3 stele, sunt oferte care încep de
la 1.700 de lei/cuplu, iar, dacă este
vorba despre o familie cu copil mic
(0-5 ani), oferta pornește de la 1.800
de lei/sejur, fără masă. Pentru un hotel
de 4 stele, tot fără masă, un cuplu dă
cel puțin 2.650 de lei, iar dacă are
copil de până în 5 ani, tariful pornește
de la 3.200 de lei; dacă sunt doi copii
cu vârste între 3 și 8 ani, atunci prețul
sejurului pornește de la 4.800 de lei.

ACTUALITATE

Cele mai cerute mărci pentru
deplasările interne sunt Opel, Ford,
Renault și Dacia. Durata medie de
închiriere este de cinci zile, dar există
și autoturisme luate pentru mai bine
de două săptămâni, ale căror contracte au fost prelungite. Toate mașinile
sunt noi, de 1-2 ani vechime, au RCA
și CASCO, iar, după fiecare client,
sunt dezinfectate.

Vouchere
de vacanță
Ministerul Turismului a anunțat că
va acorda vouchere de vacanță, până
în anul 2025, celor peste 1,2 milioane
de bugetari. Proiectul prevede că valoarea unui voucher este de 1.450 de
lei, dar vor exista și vouchere de 2.080
de lei, care vor putea fi folosite numai
în extrasezon (aprilie-mai și octombrienoiembrie). Salariații vor putea opta
pentru una dintre cele două variante,
iar alegerea se va face până în 1 noiembrie, pentru anul următor.
Planul de relansare economică
prevede acordarea de tichete de vacanță speciale pentru pensionari, destinate exclusiv tratamentelor balneoclimaterice, precum și acordarea de
stimulente agențiilor de turism pentru
fiecare turist străin care stă mai mult
de 5 nopți în România (incoming).
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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Supersonicul
Concorde

Aeronava supersonică dedicată transportului de pasageri a reprezentat
eforturile companiilor Aérospatiale și British Aircraft Corporation,
ce au avut la bază un tratat între guvernul francez și cel britanic.

R

ezultatul acestui „joint-venture” s-a materializat în 20 de
avioane, ce au purtat numele
Concorde, având capacitatea cuprinsă
în 92 și 128 de pasageri și care puteau
depăși cu mai mult de două ori viteza
sunetului, atingând Mach 2,04.

Anul aselenizării
și al supersonicului
Dacă nici 1969 nu a fost un an al
marilor realizări... Am avut parte de
misiunea Apollo 11, cea care a „produs” aselenizarea, dar și de lansarea
unui supersonic pentru pasageri.
Wow, 1969! Costurile extrem de ridicate cu proiectarea, dezvoltarea și
producția nu au fost acoperite de cele
20 de avioane produse, iar cele două
companii ce le-au avut „în subordine”,
British Airways și Air France, au primit
subvenții guvernamentale pentru a le
putea achiziționa. Aceste două companii au fost singurele ce au deținut
și operat avioane Concorde. De notat
că, din cele 20 de unități produse „pentru public”, doar 14 erau „de linie”, celelalte fiind 4 prototipuri și încă două
„de dezvoltare”.

Cu toate că primul zbor, cel
inaugural, a fost în 1969, opera de
artă Concorde a intrat în serviciul
comercial în 1976, iar ultima
ridicare de la sol a acestor
aeronave (în scopuri comerciale)
a fost în 2003, cu 27 de ani mai
târziu.

însă, a înregistrat depășiri și întârzieri
uriașe, ajungând, în cele din urmă, la
un cost de 1,3 miliarde de lire sterline,
per total. Din cauza acestui fapt, producția a fost mult mai mică decât ceea
ce se preconizase. Ulterior, un alt fac-

tor, care a afectat viabilitatea tuturor
programelor de transport supersonice,
a fost faptul că zborul supersonic ar
putea fi utilizat doar pe rutele de traversare a oceanului, pentru a preveni
perturbarea boomului sonic asupra
zonelor populate.
Concorde-ul a avut și un design inconfundabil, cu aripile în forma literei
delta, cu patru motoare Olympus, bazate pe cele dezvoltate inițial pentru
bombardierul strategic Avro Vulcan
(construite în cooperare de către
Rolls-Royce și SNECMA). Concorde
a fost primul avion civil cu circuite de

Ieșirea din hambare
și operativitatea
Înainte de fapte, au existat planurile. Conform acestora, estimarea inițială a costurilor programului era de 70
de milioane de lire sterline. Acesta,
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comandă a zborului complet electrice.
Botul avionului era înclinabil, pentru o
mai bună vizibilitate la viteze mici și
aerodinamicitate sporită la viteze mari.
Cu doar șapte avioane alocate fiecăruia dintre cei doi operatori, costul per
unitate a fost imposibil de recuperat,
astfel că guvernele franceze și britanice
au absorbit costurile de dezvoltare.
British Airways și Air France au reușit
să opereze Concorde cu profit, în ciuda
costurilor de întreținere foarte mari,
grație faptului că aeronava a putut să
susțină un preț ridicat al biletului.
Avionul avea ca public țintă pasagerii înstăriți, care își permiteau să
plătească un preț ridicat, în schimbul
serviciului de transport aerian bazat
pe viteză și pe lux. Spre exemplu, în
1997, prețul biletului dus-întors de la
New York la Londra a fost de 7.995 de
dolari (echivalentul a 12.700 de dolari,
în 2019). Un preț mai mare cu peste
30 de ori față de costul celei mai ieftine
opțiuni de zbor pentru această rută.
Concorde-ul a efectuat zboruri
transatlantice regulate de la Aeroportul
Heathrow din Londra și Aeroportul
Charles de Gaulle din Paris către Aeroportul Internațional John F. Kennedy
din New York, Aeroportul Internațional
Washington Dulles din Virginia și
Aeroportul Internațional Grantley
Adams din Barbados. Este de remarcat faptul că a zburat aceste rute în
mai puțin de jumătate din timpul în
care o fac alte companii aeriene.

„Zestrea”

În același an magic, 1969, dar cu 3 luni mai devreme decât Concorde-ul,
se testa în zbor Tupolev Tu-144, primul avion supersonic de pasageri din
lume. Acesta a fost produs în URSS și, deși a fost testat primul, a început să
efectueze zboruri comerciale în 1977. Până în 1978. În total au fost 55 de
asemenea zboruri. Acesta, deși putea atinge o viteză mai mare decât cea a
Concorde-ului, avea un consum mai mare și o autonomie mai mică.

Avantajul principal al programului
Concorde a fost experiența dobândită
în proiectare și fabricare, care mai târziu
a stat la temelia consorțiului Airbus.
Partenerii cheie, BAC (devenit mai
târziu BAE Systems) și Aérospatiale
(devenit mai târziu EADS), erau co-proprietarii certificatului (patentului) pentru
modelul Concorde. Responsabilitatea
acestui certificat a fost transferată către
Airbus o dată cu formarea Airbus SAS.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.com
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre afaceri de
transport mutate în vest
Considerați că Pachetul Mobilitate 1, recent adoptat de
Parlamentul European, va determina afacerile românești
de transport internațional să migreze către statele din
vestul Europei?
1. Da, în număr foarte mare. Intrarea, la un interval scurt, în vigoare a
prevederii privind întoarcerea șoferilor acasă la 3 săptămâni pune deja
cărăușii într-o nouă realitate neprofitabilă.
2. Da, dar deocamdată doar într-o mică măsură, pentru că prevederile cele
mai grave, precum întoarcerea camioanelor acasă, intră în vigoare peste
18 luni.
3. Nu. Companiile românești vor găsi metode pentru a funcționa în
continuare, în ciuda prevederilor Pachetului Mobilitate 1.

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

Criza șoferilor,
atenuată de criza COVID-19

57%

dintre cei care
au răspuns la
întrebarea lunii
iunie „Credeți că am intrat într-o nouă
realitate, în care lipsa șoferilor și veniturile mari ale acestora sunt chestiuni
care țin de trecut?”, au optat pentru
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prima variantă potrivit căreia pandemia a pornit o criză economică de
durată și nevoia de șoferi se va menține la un nivel scăzut, la fel ca și veniturile acestora. Un procent de 36%
susține, însă, că pentru a angaja șoferi
buni, trebuie să le asiguri, chiar și
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astăzi, venituri ridicate, asemănătoare cu cele de dinaintea pandemiei, și
numai 7% consideră că economia își
va reveni destul de repede și firmele
de transport care doresc să angajeze
șoferi ar trebui să facă acest lucru cât
mai repede.
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