rei studenți sunt întrebați cât
de repede ar putea trece un
examen la limba japoneză.
Germanul spune că are nevoie de
doi ani, în care va studia fără întrerupere. Și nu doar gramatica, ci și literatura, obiceiurile, istoria... Este hotărât să treacă examenul cu brio.
Americanul, mult mai pragmatic, se
interesează despre materia care va sta
la baza examenului și modul în care se
desfășoară acesta. Crede că un an de
zile este suficient pentru trecerea examenului, cu un program de studiu echilibrat.
Românul întreabă doar când are
loc examenul.
Examenul are loc acum! Practic, încă
din luna august, intră în vigoare primele
prevederi ale Pachetului Mobilitate 1, iar
programul șoferilor este semnificativ
modificat față de cel adoptat de marea
majoritate a firmelor de transport care
operează internațional/intracomunitar.
Va respecta cineva, încă de la început, prevederile privind întoarcerea
șoferilor acasă la 3-4 săptămâni?
Nu! Este prea din scurt, ar perturba
programul de transport stabilit cu
clienții, necesită anumite aspecte de
ordin administrativ/logistic care cer
timp... și, nu în ultimul rând, PM 1 a
apărut atât de repede încât statele
europene nu au apucat să creeze
cadrul pentru respectarea prevederilor
sale. Practic, niciun stat nu a pus la
punct modul în care se va controla
întoarcerea șoferilor acasă, cine o va
face și care vor fi sancțiunile, în caz
de nerespectare a prevederilor PM 1.
În aceste condiții, deși regulamentul a apărut, nimeni nu se grăbește
să îl respecte.
Ce situație neplăcută!
Și asta cu atât mai mult cu cât nu
este prima dată când se întâmplă.
Situații similare au avut loc și cu Milog-ul
german sau Macron-ul francez. S-a
stricat Uniunea Europeană? Asistăm la
o deprofesionalizare a legislativelor –
Parlamentul European, precum și cele
din statele occidentale?
Evident, mergem, din nou, către
situația în care firma privată trebuie să
dovedească faptul că respectă legislația, iar controlul nu va face decât să
sancționeze (când vor fi stabilite sancțiunile) pe cei care nu reușesc să
aducă dovezi convingătoare.
Mai ține cineva minte ferocitatea
cu care firmele de transport românești
erau controlate, înainte de aderarea la
UE? Mulți considerau că, în acei ani,

occidentul încearcă să distrugă firmele
private românești, pentru a nu deveni
concurenți serioși, o dată cu aderarea.
Sigur, erau multe nereguli și din partea
noastră, dar noi eram obligați să le
facem, pentru că nu aveam destule
CEMT-uri și autorizații și pentru că
eram mici și necapitalizați...
Chiar și după 2007, vânătoarea camioanelor din est a continuat, a plouat
cu amenzi și presiunea asupra șoferilor
și firmelor a fost constant ridicată. Mă
rog, nu toate amenzile erau degeaba.
Și apoi lucrurile s-au complicat cu
adevărat. Țările occidentale și-au reanalizat poziția, introducând legi aparent
dedicate transportatorilor estici. PM 1
reprezintă un nou pas (poate ceva mai
hotărât) pe un drum început cu ani în
urmă. Și nu cred că va fi ultimul!
Aderarea la UE a reprezentat o
decizie politică. Integrarea nu poate
avea loc peste noapte și nici măcar în
ani de zile. Și cea mai importantă barieră este una mentală. Suntem cetățeni
europeni sau români? Cu atât mai mult,
presiunile exercitate de cetățenii țărilor
occidentale asupra politicienilor lor au
crescut. Am prezentat, în mai multe
rânduri, cifrele care arată creșterile
spectaculoase de activitate a firmelor
de transport est europene, în țările
vestice. Iar firmele de acolo au pierdut
teren. Nu cred că patronii români ar fi
reacționat mai generos, dacă drumurile
românești ar fi fost invadate de camioane înmatriculate în alte țări. Mai ales
dacă planează și suspiciuni de practici
ilegale, de ordin fiscal și în legătură cu
munca șoferilor.
Astfel, reacția occidentului nu poate fi privită ca neașteptată. Puteam
face noi lucrurile altfel?
Mă întreb dacă sunt singurul care
are senzația că am fost de (prea) multe
ori defazați – tot timpul cu un pas în
urmă. Doar dacă urmărim parcursul
PM 1... Atunci când se cristalizau ideile
de principiu la nivel public, punându-se
accent pe practicile ilegale și, mai ales,
pe exploatarea inumană a șoferilor, am
fost ignoranți. Nu aveam timp pentru discuții inutile. Apoi, când a apărut proiectul
legislativ, am început să aducem
argumente publice, când jocurile deja
se mutaseră în Parlamentul European.
Am ajuns și la proteste, însă europarlamentarii erau deja convinși că, prin
PM 1, vor îndrepta o situație dezechilibrată și incorectă pentru șoferi. Astăzi,
sângele s-a înfierbântat și chiar putem
face un protest cum trebuie, însă... Este

EDITORIAL

„Încercăm să respectăm
prevederile legale!”
T

momentul cifrelor și calculelor, pentru a
putea demonstra că, măcar parțial, PM 1
încalcă legislația și principiile europene.
Instanța nu poate lua în considerare
protestele, iar, din semnalele noastre,
firmele de transport nu s-au înghesuit
să prezinte calcule în legătură cu
impactul PM 1 asupra afacerii lor.
Încă încărcat cu senzația neplăcută
că, în loc să scurtăm distanța până la
integrare, mai degrabă o mărim, am
avut o discuție cu un transportator, care
mi-a spus: „încercăm să respectăm cât
mai bine prevederile legale, oricare ar
fi acestea”.
Și aceasta este schimbarea care
ar putea face diferența – să încercăm
cât mai mulți să respectăm legislația,
și nu să încercăm să o ocolim. Diferența este fină, însă importantă.
Îmi imaginez o firmă în care patronul organizează, chiar mâine, o întâlnire cu toți colegii implicați în partea
operațională și pun la punct cel mai
bun plan, pentru a se încadra în prevederile PM 1. Experiență pusă la comun, ingeniozitate, pasiune în a așeza
piesele în forma corectă... Aceasta
este o firmă care are viitor, pentru că
are o echipă vie!
Dacă pandemia ne-a ajutat să
reevaluăm sentimentele umane pe
care le avem, PM 1 ar putea fi punctul
care reactivează creativitatea firmelor
de transport.
Examenele neanunțate nu pot fi
trecute fără a apela la metode neortodoxe și, în general, cei care reușesc nu
sunt blamați. Însă, dacă un asemenea
comportament devine o obișnuință... Ce
credeți? Poate că am trecut, deja, suficiente examene pe fugă și putem să ne
gândim la o schimbare de strategie.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.com

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Dacă vezi că vântul devine
uragan, lasă-te la pământ.”
Proverb arab

ȘTIRI

CAMIOANE INTERZISE ÎN WEEKEND,
PE VALEA OLTULUI
CNAIR a restricționat
circulația auto pe DN7,
în localitatea Câineni,
jud. Vâlcea (km 238), până la
30 septembrie, pentru lucrări
la zidul de sprijin, care s-a
prăbușit, precum și la
carosabilul afectat. Astfel,
este interzisă circulația
vehiculelor rutiere cu
MTMA ≥ 7,5 t, pe segmentul
Rm. Vâlcea-Veștem, după
următorul program: vineri
orele 14-22, sâmbătă și
duminică între 6 și 22.
Utilizarea traseului de către
vehiculele de până în 3,5 tone
este opțională. Pentru acesta,
varianta ocolitoare este: DN7
Rm. Vâlcea-Brezoi-DN7A
Voineasa-DN67C TransalpinaSebeș; Tg. Jiu-DN67
Novaci-DN67C TransalpinaSebeș. Variantele ocolitoare

ÎNMATRICULAREA
MAȘINILOR NOI,
SIMPLIFICATĂ

pentru camioanele cu
MTMA ˂7,5 t, dar ≤ 30 t, sunt:
Rm. Vâlcea-DN67 Tg. JiuDN66 Bumbești
Jiu-Petroșani-Deva; Filiași-DN
66 Tg. Jiu-Bumbești JiuPetroșani-Deva. Vehiculele cu
MTMA ˂7,5 tone, dar ≤ 40 t,
pot utiliza variante ocolitoare:
Pitești-București-A3 PloieștiDN1A Brașov-DN1
Veștem-Sibiu; Craiova-DN6
Dr. Tr. Severin-CaransebeșDN68 Hațeg-Deva. Variantele
ocolitoare sunt valabile și
pentru sensul de retur.

că, prin noul ordin, se elimină
o serie de documente cerute
pentru diferite operațiuni, cum
sunt fișa de înmatriculare,
dar și crearea premiselor pentru
furnizarea unor servicii exclusiv
online (păstrarea unui număr de
înmatriculare), astfel încât să nu
mai fie nevoie de deplasarea
cetățenilor la serviciile publice
comunitare.

ȘOFER PROFESIONIST,
DE LA 18 ANI
Înmatricularea mașinilor noi se
va face direct de către toți dealerii
de autoturisme, inclusiv
producătorii Dacia, Renault și
Ford, către proprietari, potrivit
unui ordin semnat de ministrul de
Interne, Marcel Vela. „S-a creat,
astfel, posibilitatea să se
înmatriculeze direct autoturismele
noilor proprietari, printr-un simplu
document, un mandat pe care
cumpărătorul îl încheie cu
vânzătorul”, a declarat ministrul.
De asemenea, ordinul simplifică
procedurile privind radierea,
obținerea autorizației provizorii
de circulație, a unui duplicat al
actului de înmatriculare,
o autorizație pentru probe,
pentru noile modele care se vor
produce în viitor, care au nevoie
de teste de încercări. Directorul
DRPCIV, Florin Catană, a declarat
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Ministerul Afacerilor Interne a
lansat în dezbatere publică un
proiect de lege privind
transpunerea unei directive
europene privind scăderea,
de la 21 sau 23 de ani la 18 ani, a
vârstei la care românii pot obține
permis de conducere a
camioanelor, inclusiv cu remorcă,
și a autobuzelor. Condiția este ca
solicitantul să dețină un certificat
de competență profesională

pentru atestarea unei calificări
inițiale, acordat pe baza
participării la un curs și a
promovării unui test. Proiectul
de lege trebuie aprobat de Guvern
și transmis Parlamentului, pentru
adoptare. Modificările se vor
aplica după ce legea va fi
promulgată de președintele
Iohannis.

„KURZARBEIT”,
PRIN OUG

Guvernul Orban a adoptat,
prin OUG, programul de muncă
flexibilă după modelul german
„Kurzarbeit”. Măsura, ce se va
aplica până la 31 decembrie
2020, prevede ca angajatorii să
poată reduce cu până la 50%
programul de lucru al salariaților,
iar statul va plăti diferența până
la salariul de bază brut prevăzut
în contractul de muncă. Au fost
impuse, însă, și condiții: cel puțin
10% dintre salariați trebuie să
aibă redus programul de lucru,
iar cifra de afaceri din luna
anterioară sau din luna dinaintea
lunii anterioare trebuie să fie
scăzută cu cel puțin 10% față de
luna similară din anul anterior.
Sumele se vor plăti prin sistem
de rambursare, mecanism folosit
și la șomajul tehnic, adică prin
agențiile județene pentru
ocuparea forței de muncă,
în 10 zile de la depunerea cererii.
Aceeași măsură se adresează
și celor care lucrează în regim
independent, dar și sezonierilor,
care au beneficiat de
indemnizație pe perioada
șomajului tehnic și pe care
Guvernul îi va sprijini cu 41,5%
din câștigul salarial mediu brut.
Nu în ultimul rând, zilierilor li se va
deconta, prin intermediul
angajatorilor, 35% din remunerația
cuvenită fiecărei zile de lucru, pe
o perioadă de trei luni, până la
31 decembrie 2020. Guvernul
estimează un impact bugetar de
2,5 miliarde de lei, pentru toate
aceste măsuri, iar beneficiarii vor
fi aproximativ 700.000 de
persoane.

.................................................................................................................................................. august 2020

ȘTIRI

CE A AVIZAT PRELUAREA OPEL DE CĂTRE
GRUPUL PEUGEOT CITROËN
Comisia Europeană (CE)
a aprobat necondiționat
preluarea Opel, divizia
europeană a General Motors
(GM), de către producătorul
auto francez PSA Peugeot
Citroën, potrivit presei
internaționale.
Producătorul auto francez
a acceptat, în luna martie,
să achiziționeze Opel pentru
2,2 miliarde de euro
(2,4 miliarde de dolari).
Combinarea PSA cu Opel și
brandul său britanic Vauxhall
va crea al doilea mare
producător auto din Europa,
în urma grupului german
Volkswagen și înaintea alianței
Renault-Nissan.
În urma tranzacției, PSA va
controla 16% din piața auto
europeană, fiind depășită doar
de Volkswagen, cu o cotă de

CAMION SCANIA
ELECTRIC, PENTRU
COOP DANEMARCA

piață de 24%. Entitatea
combinată va putea produce
anual cinci milioane de
vehicule.
Ținând cont că PSA și Opel
sunt active în domeniul
vehiculelor comerciale ușoare
și al autoturismelor, Comisia
Europeană a decis să
analizeze impactul tranzacției
asupra piețelor auto la nivel
european și național. În urma
investigației, forul comunitar
a ajuns la concluzia că
tranzacția nu va provoca
temeri legate de concurență
pe piețele relevante.

cursul acestui an. Compania
produce, deja, autobuze electrice
și camioane și autobuze hibrid
electric, în plus față de gama largă
de vehicule propulsate de
biocombustibili regenerabili.

DAF A LIVRAT
44 DE VEHICULE
DE SALUBRITATE,
LA BELGRAD
Cea mai mare companie daneză de
retail, Coop, va utiliza un camion
electric Scania, cu baterii, în
operațiunile sale de distribuție
urbană. Acesta este cel mai recent
exemplu de dezvoltare a soluțiilor
de transport sustenabil Scania,
alături de clienții săi progresiști.
Utilizarea vehiculelor grele care
operează pe biocombustibili și a
soluțiilor hibride și electrice a situat
Danemarca ca una dintre cele mai
progresiste țări, în ceea ce privește
transportul sustenabil. Acum, intră
pe piață și camioane integral
electrice. Vehiculul Scania, cu o
autonomie estimată de până la
140 km, este planificat să intre în
operare, la Coop, în primul trimestru
al anului 2021. Autonomia poate fi
extinsă cu ajutorul oportunităților de
încărcare rapidă, de exemplu, în
timpul operațiunilor de încărcare
sau descărcare. Lansarea oficială a
gamei de camioane electrice pe
baterii a Scania va avea loc în
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DAF Trucks a livrat, recent, 44 de
vehicule de salubritate complet
echipate către orașul Belgrad,
capitala Serbiei. Comanda constă
în camioane LF și CF, cu diverse
configurații ale șasiului și cu o
gamă largă de caroserii. Astfel,
din flota municipală de vehicule de
salubritate din Belgrad, de 200 de
unități, jumătate sunt, acum,
camioane marca DAF. Decizia de
a desemna constructorul olandez
câștigător al celei mai recente
licitații a fost bazată pe trei
elemente cheie: performanțele în
operare, fiabilitatea flotei și faptul
că Gradska Ćistoća, firma de

salubritate a orașului, poate
cumpăra și opera vehicule complet
echipate, inclusiv caroserii și
echipamente, direct de la dealerul
local, Braća Crnomarković.
Gradska Ćistoća răspunde nu
numai de colectarea deșeurilor
menajere din Belgrad, ci și de
curățenia stradală și de
deszăpezire. În plus față de
vehiculele de colectare a
deșeurilor cu încărcare
posterioară, laterală sau prin
partea superioară, cu capacități
cuprinse între 18 și 22 mc,
comanda include și cisterne pentru
spălarea străzilor și
automăturătoare, care pot fi
convertite cu ușurință în pluguri de
zăpadă, în timpul iernii.

MERCEDES-BENZ
CLASA T, DIN 2022

Constructorul german urmează să
dezvolte Clasa T, un nou vehicul
destinat fsmiliilor, dar care este
potrivit și persoanelor pasionate de
agrement activ, ce va fi disponibil de
la jumătatea lui 2022. Clasa T va
răspunde nevoilor familiilor și
persoanelor orientate spre
petrecerea timpul liber călătorind, la
un raport preț-valoare atractiv. Noul
vehicul oferă mai mult spațiu interior
și este potrivit pentru o serie de
utilizări diferite, inclusiv transportul
de pasageri în regim de carsharing, toate acestea fără a
compromite confortul. Ușile glisante
cu deschidere largă, atât pe partea
stângă cât și pe partea dreaptă,
permit accesul ușor și confortabil în
interior. Alături de sistemele de
acționare convenționale ale ușilor
va exista și o versiune complet
electrică. La autoutilitare mici,
Mercedes-Benz Vans este
reprezentat de Citan din 2012.
În august anul trecut, divizia Vans a
anunțat un succesor al autoutilitarei
de livrare urbană, împreună cu o
variantă complet electrică. Pe baza
acestei platforme mici de
autoutilitară, vor fi create două
vehicule: în timp ce Mercedes-Benz
Citan este un vehicul adaptat
cerințelor clienților comerciali,
Clasa T Mercedes-Benz este axată
în primul rând către clienți privați.
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ACTUALITATE

APLICARE CU MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE

Pachetul Mobilitate 1,
în vigoare
din 20 august
Pachetul Mobilitate 1 s-a publicat pe 31 iulie, în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene, iar noile reguli privind duratele de conducere
zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de
repaus zilnic și săptămânal se aplică direct, în toate statele
membre, din 20 august.

C

onform noilor cerințe, primii
șoferi se vor întoarce acasă
după scurgerea a 3 săptămâni de la 20 august, respectiv din
11 septembrie, ne-a explicat Roxana
Ilie, responsabil reprezentare și informare al UNTRR. Concret, noile reguli
privind timpii de conducere și de odihnă, care se vor aplica din 20 august,
merg pe câteva direcții.

Întoarcerea poate fi
organizată în
centrele închiriate
sau deținute de
firmele românești
în vest?
În primul rând, așa cum comentam
mai sus, este introdusă obligativitatea
întoarcerii acasă a șoferilor la 3 sau
4 săptămâni. În această privință
UNTRR a solicitat Comisiei Europene
clarificări urgente. Este important să
se precizeze ce înseamnă „loc de reședință” și să confirme dacă întoarcerea acasă a șoferilor poate fi organizată în centrele logistice închiriate sau
deținute de firmele românești de transport în Europa de Vest. În paralel, trebuie clarificată, la nivelul UE, și modalitatea de documentare a îndeplinirii
obligației, în situația în care șoferul se
întoarce acasă cu alte mijloace de
transport (avion, microbuz), inclusiv
pentru situația în care conducătorul
auto refuză, din motive personale, să
se întoarcă la centrul operațional al
angajatorului, în statul membru de
stabilire al companiei, sau la locul său
de reședință.

Libertate?
„Referitor la prevederea prin care
conducătorii auto au libertatea să aleagă unde își petrec perioada de repaus,
considerăm că noile reguli sunt contradictorii, în ceea ce privește libertatea
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lor de a stabili unde își petrec timpul
liber. În acest sens, UNTRR a solicitat
CE să confirme libertatea șoferilor de
a alege să nu se întoarcă acasă și să
clarifice modalitatea în care aceasta
trebuie să fie documentată de firme și
de șoferi, în cazul unui control”, a menționat Roxana Ilie.

CE trebuie să
clarifice problema
repausului
săptămânal
Interzicerea repausului săptămânal normal în cabină ridică alte semne
de întrebare. Este contextul în care
UNTRR a solicitat CE stabilirea unei
proceduri corecte și armonizate de
control al respectării interdicției de
efectuare a repausului săptămânal
normal de peste 45 de ore în cabină,
care să fie respectată în toate statele
membre, pentru a putea fi stopate controalele și amenzile abuzive ale autorităților franceze și belgiene, privind
repausul săptămânal normal al șoferilor, din ultimii ani. „Solicităm prevederi
clare privind procedura de a documenta faptul că șoferul nu a dormit în
cabină, inclusiv în situația în care
acesta nu poate prezenta o factură
de hotel – repausul fiind efectuat la
rude sau la centre de cazare puse la
dispoziție de angajator. De asemenea,
până la încetarea pandemiei COVID19, solicităm să se permită șoferilor
profesioniști să își efectueze repausul
săptămânal normal în cabină, pentru
a le proteja sănătatea.”

Recuperarea
repausului
săptămânal
Între prevederile care intră în vigoare din august, se află și derogarea
pentru conducătorii auto de transport
internațional de mărfuri ca, în afara

statului membru de stabilire, să efectueze două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive, cu condiția
ca, în oricare patru săptămâni consecutive, acel conducător auto să efectueze cel puțin patru perioade de repaus săptămânal, dintre care cel puțin
două să fie perioade de repaus săptămânal normale. UNTRR a solicitat CE
să clarifice faptul că, în cazul utilizării
derogării de a efectua două perioade
de repaus săptămânal reduse consecutive, cele 2 perioade de compensație de câte 21 ore să poată fi alipite
separat unor alte perioade de repaus
de cel puțin nouă ore și efectuate pe
parcursul deplasării, situație în care
șoferul să se poată întoarce acasă și
la 4 săptămâni (nu la 3 săptămâni).
Potrivit noilor prevederi,
un conducător auto care face
parte dintr-un echipaj poate să
ia o pauză de 45 de minute la
bordul unui vehicul condus de
un alt conducător auto, cu
condiția ca persoana care face
pauză să nu fie implicată în
asistarea celei care conduce
vehiculul.
Alte prevederi nou introduse țin de
derogarea ca atunci când un conducător auto însoțește un vehicul
transportat cu feribotul sau cu trenul și efectuează, în același timp, o
perioadă de repaus zilnic normală sau
o perioadă de repaus săptămânal redusă, această perioadă să poată fi întreruptă cel mult de două ori de alte
activități a căror durată totală nu depășește o oră.
De menționat că perioada de timp
necesară conducătorului auto pentru
a se deplasa la locul de îmbarcare
într-un vehicul sau pentru a se întoarce din acel loc, atunci când vehiculul nu se află nici la locul de reședință al conducătorului auto, nici la
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Cine stabilește modul
în care trebuie
aplicate prevederile?
Este o întrebare, care, astăzi, stă
pe buzele tuturor. UNTRR a solicitat
clarificări CE privind dovezile pe care
trebuie să le prezinte firma, semnalând
faptul că este vital pentru transportatorii români să primească urgent informații oficiale. „Considerăm că rolul
Comisiei este extrem de important, la
acest moment, în ceea ce privește
stabilirea modului în care trebuie aplicate prevederile, în vederea clarificării
dispozițiilor regulamentului și a stabilirii
abordărilor comune referitoare la aplicarea și asigurarea respectării acestora, pentru prevenirea controalelor și
amenzilor abuzive ale autorităților din
vestul UE, împotriva transportatorilor
români.”

Cine decide
sancțiunile?
Statele membre sunt cele care au
obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că normele
naționale privind sancțiunile aplicabile
în cazul încălcărilor Regulamentului
(CE) 561/2006 și ale Regulamentului
(UE) 165/2014 sunt aplicate într-un
mod efectiv, proporțional și cu efect de
descurajare.
În același timp, Comisia Europeană trebuie să elaboreze un act de punere în aplicare referitor la clasificarea
tipului și gradului de gravitate a încălcărilor la noile reguli privind timpii de
conducere și de odihnă. „UNTRR își
exprimă îngrijorarea privind întârzierea acestui act de punere în aplicare
al CE, care ar fi trebuit să fie, deja,

Roxana Ilie, UNTRR:
„În lipsa unor clarificări oficiale din partea
CE, pentru a se asigura un cadru legal clar
și armonizat la nivel european, există riscul
impunerii unor cerințe diferite din partea
Statelor Membre privind aplicarea noilor
reguli ale Pachetului Mobilitate 1, care ar
putea conduce la controale și amenzi
abuzive ale autorităților din vestul UE
împotriva transportatorilor rutieri români,
așa cum s-a întâmplat în cazul controalelor
privind interzicerea efectuării repausului
săptămânal normal în cabină.”

disponibil Statelor Membre înaintea
datei de intrare în vigoare a noilor reguli (20 august 2020), pentru a se asigura o abordare comună și o aplicare
armonizată la nivel european.”

Vom mai primi
lămuriri din
partea CE?
Noul Regulament 1054/2020 prevede actele delegate și de punere în
aplicare pe care CE trebuie să le elaboreze în perioada următoare. Este
vorba despre:
• Act de punere în aplicare privind
clasificarea tipului și gradului de
gravitate a încălcărilor, care pot determina pierderea de către un operator
de transport rutier a bunei reputații –
fără termen
• Act de punere în aplicare pentru
o abordare comună privind înregistrarea perioadelor în afara vehiculului
– fără termen
• Specificații tehnice ale tahografului inteligent versiunea 2 (camioane) – până la 21 august 2021
• Act delegat privind standardele
și procedurile de certificare pentru parcări sigure și securizate – niciun termen, dar se preconizează că o primă
propunere va fi prezentată în septembrie/octombrie 2020.

Următoarea etapă,
peste 18 luni
Majoritatea noilor acte legislative
ale Pachetului Mobilitate 1 intră în
vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării lor (adică 20 august 2020).
Cu toate acestea, dispozițiile lor se
vor aplica de la alte date, respectiv:
• cu câteva excepții, Regulamentul
privind timpii de conducere și de
odihnă se aplică începând cu 20 august 2020
• Regulamentul privind accesul la
piață (perioada de restricționare cabotaj de 4 zile) și accesul la profesie
(obligația întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni) se aplică începând cu 21 februarie 2022

• Directiva privind detașarea șoferilor se aplică începând cu 2 februarie
2022.

Există șanse să fie
eliminate unele
dintre aceste
prevederi?

ACTUALITATE

centrul operațional al angajatorului unde se află locul normal de staționare
al conducătorului auto, nu se consideră repaus sau pauză, cu excepția
cazului în care conducătorul auto se
află pe un feribot sau în tren și are
acces la o cabină de dormit sau la o
cușetă.
Noile prevederi lasă posibilitatea
de a conduce 1-2 ore suplimentare,
în anumite circumstanțe excepționale,
pentru a ajunge la centrul operațional al companiei sau la locul de
rezidență. Conducătorul auto indică
manual cauza derogării în foaia de
înregistrare, pe un document imprimat
scos din aparatul de înregistrare sau
în registrul de sarcini, cel târziu la sosirea la destinație sau la locul de oprire
corespunzător. Orice perioadă de prelungire se compensează cu o perioadă
de repaus echivalentă, luată în bloc
cu orice perioadă de repaus, înainte
de sfârșitul celei de a treia săptămâni
care urmează săptămânii în cauză.

„Considerăm că trebuie realizate
toate demersurile pentru eliminarea
prevederilor discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1 din legislația europeană și susținem acțiunile Ministerului
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în acest sens, precum și demersurile Comisiei Europene privind
evaluarea impactului extrem de negativ al obligației întoarcerii acasă a
camioanelor la 8 săptămâni și a
consecințelor negative determinate de
pandemia COVID-19”, a subliniat
reprezentantul UNTRR.
Important este faptul că, la aceeași
dată, de 31 iulie 2020, când a fost
publicat Pachetul Mobilitate 1, în Jurnalul Oficial UE a fost publicată și Declarația Comisiei Europene referitoare
la acest pachet legislativ.
CE arată că regretă că acordul
la care au ajuns Consiliul și
Parlamentul European include
elemente care nu sunt în
conformitate cu obiectivele
ambițioase ale Pactului verde
european.
Sunt menționate, în acest sens,
returnarea obligatorie a vehiculului
în statul membru de stabilire o dată
la opt săptămâni și restricțiile impuse
operațiunilor de transport combinat. „Comisia declară că va evalua
îndeaproape impactul asupra climei,
a mediului și a funcționării pieței unice
și, dacă este necesar, își va exercita
dreptul de a prezenta o propunere
legislativă specifică, înainte de intrarea
în vigoare a celor două dispoziții”, a
precizat Roxana Ilie.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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PACHETUL MOBILITATE 1

ISCTR explică modul de
control, la nivel național
20 august înseamnă inclusiv intrarea în vigoare, și în România,
a noilor prevederi impuse prin Pachetul Mobilitate 1. Despre modul
în care se va realiza controlul, la nivel național, am stat de vorbă
cu Nistor Duval, inspector de stat șef ISCTR.
ZIUA CARGO: Când veți
începe controlul pe
această temă?
Nistor Duval: Data intrării în vigoare a fiecărei prevederi din reglementările cuprinse în Pachetul Mobilitate 1
se regăsește în cuprinsul acestora.
În prima etapă, intră în vigoare Regulamentul (UE) 2020/1054 de modificare a Regulamentului (CE) 561/2006
și a Regulamentului (UE) 165/2014.
Majoritatea prevederilor cuprinse în
acest regulament intră în vigoare în a
douăzecea zi de la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Controlul noilor reglementări
trebuie realizat începând cu
data intrării în vigoare a
acestora.
Trebuie făcută, însă, mențiunea
că, pentru actualizarea sancțiunilor
din legislația specifică la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor s-a lucrat la întocmirea
unui proiect pentru modificarea Ordonanței 37/2007.
Ce dovezi trebuie să aibă,
de exemplu, transportatorul, pentru a certifica
întoarcerea acasă a
șoferilor, la 3 sau 4
săptămâni?
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1054, întreprinderea de
transport documentează modul în care
își îndeplinește obligația, prevăzută la
articolul 8a, privind întoarcerea conducătorilor auto la centrul operațional al
angajatorului sau la locul de reședință al
conducătorului auto, și păstrează documentația la sediu pentru a o prezenta
la cererea autorităților de control. Pentru
a demonstra îndeplinirea obligației respective, se vor lua în considerare documentele justificative prezentate. De exemplu, bilete de avion, bilete emise de
operatorii de transport care efectuează
transport de persoane prin curse regulate, document de transport, în cazul în
care se efectuează transport în cont pro-
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priu, cu un autobuz/autocar deținut de
societatea care deține camionul, înregistrări tahograf, în cazul în care întoarcerea
se realizează cu un autovehicul cu care
se efectuează operațiuni de transport
pentru care trebuie respectate prevederile
Regulamentului (CE) 561/2006.
În cazul în care s-au luat
două pauze săptămânale
reduse, este acceptată
recuperarea timpului de
odihnă, în timpul
programului zilnic, astfel
încât șoferul să se întoarcă
la 4 săptămâni, în loc de 3?
În cazul în care au fost efectuate
consecutiv două perioade de repaus
săptămânal reduse, următoarea perioadă de repaus săptămânal este precedată de o perioadă de repaus luată
drept compensație pentru cele două
perioade de repaus săptămânal reduse.
Ce se întâmplă cu șoferii
aflați deja în afara țării,
de ceva timp, la data
intrării în vigoare a noilor
prevederi? Vor calcula
termenul de 3 sau 4
săptămâni din 20 august?
În opinia noastră, termenul de 3 sau
4 săptămâni trebuie calculat de la data
intrării în vigoare a Regulamentului (UE)
2020/1054.
Sunt necesare documente
care să ateste faptul că
șoferul nu a petrecut pauza
săptămânală de 45 de ore
în camion? Veți urmări și în
cazul controalelor la sediu
îndeplinirea acestei
prevederi, sau numai
în trafic?
În regulament, nu se regăsesc prevederi conform cărora trebuie prezentate documente din care să reiasă faptul că
perioadele de repaus săptămânal normale și perioadele de repaus săptămânal
de mai mult de 45 de ore, luate în compensație pentru perioade de repaus

Nistor Duval

săptămânal reduse anterioare, nu au fost
efectuate la bordul vehiculului.
Cu toate acestea, din discuțiile
purtate cu reprezentanți ai
inspectoratelor din alte state,
au fost cazuri în care personalul
cu atribuții de control a aplicat
sancțiuni, deși conducătorii
auto nu au fost surprinși în
flagrant.
Sancțiunile respective au fost aplicate pe baza documentelor puse la dispoziție în cadrul controalelor și/sau a declarațiilor oferite de conducătorii auto.
Aceste verificări se vor realiza cu precădere în cadrul controalelor efectuate în
trafic, dar se pot aplica sancțiuni și în
urma controalelor efectuate la sediu,
dacă din verificări rezultă că nu au fost
respectate prevederile respective.
Cum și când vor fi stabilite
amenzile privind încălcarea
acestor prevederi, la nivelul
României?
Așa cum am spus, la nivelul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor s-a lucrat la elaborarea
unui proiect de ordonanță de urgență
pentru modificarea Ordonanței 37/2007,
urmând, ca după stabilirea formei finale,
să fie transmis pe circuitul de avizare.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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TE AFLI ÎNTRE CEI ELIGIBILI?

Ordonanța de Urgență 130/2020 a fost publicată, în 6 august,
în Monitorul Oficial. Actul normativ creează cadrul pentru acordarea
de ajutoare din fonduri europene în valoare totală de 1 miliard de
euro, vizate fiind persoanele fizice autorizate, microîntreprinderile
și firmele mici și mijlocii. Transporturile de marfă sau persoane,
precum și companiile care realizează servicii anexe în domeniu
sau de depozitare, se află între sectoarele eligibile.

A

facerile eligibile pot beneficia,
conform OUG 130, de fonduri
nerambursabile, iar companiile din domeniile de transport sau logistică au două opțiuni, în acest context.
Prima, granturile pentru capital de
lucru (măsura 2), se acordă pe bază
de contract de acordare a ajutorului
de stat, fiind raportate la situațiile financiare depuse pentru exercițiul financiar
2019. Astfel, pentru IMM-urile cu cifra
de afaceri, aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 de
euro, valoarea grantului se stabilește
în proporție de 15% din cifra de afaceri, dar nu poate depăși suma de
150.000 euro. În cazul grupurilor, ajutorul poate ajunge până la 250.000
de euro.
Pentru finanțarea capitalului
de lucru, au fost alocate
350 de milioane de euro.
Roxana Mircea, managing partner
REI Grup (companie specializată în
proiecte de investiții pe fonduri europene nerambursabile și pe scheme
de ajutor de stat), ne-a explicat condițiile de eligibilitate. „Solicitanții trebuie

să dețină un certificat de urgență, care
se poate obține între 1 august și 15
septembrie, să poată asigura o cofinanțare de 15%, să fi înregistrat profit
în unul din ultimii doi ani și să mențină
activitatea operațională timp de șase
luni. Sunt eligibile cheltuieli cu plata
datoriilor către buget, chirii, stocuri de
materii prime, achiziția de obiecte de
inventar și mijloace fixe, echipamente
de protecție medicală.”
Pe lângă granturile privind
capitalul de lucru, OUG 130
stabilește alocarea a 550 de
milioane de euro pentru
investiții în zona IMM.
„Suma maximă variază între
50.000 și 200.000 euro/proiect, iar pentru a putea fi eligibilă, compania trebuie
să înregistreze cel puțin 1 an de
activitate și profit, să asigure menținerea activității curente pe o perioadă
de minim 3 ani de la finalizarea implementării proiectului și să asigure cofinanțare de 15% din valoarea acestuia.
Pentru a obține, însă, un punctaj maxim, cofinanțarea ar trebui să fie mai
mare. De asemenea, se mai punctea-

Domenii de activitate eligibile în cadrul
măsurilor 2 – „Grant pentru capital de lucru“ și 3
– „Grant pentru investiții în activități productive“
49. TRANSPORTURI TERESTRE ȘI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
52. DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor

Roxana Mircea,
managing
partner
REI Grup

ACTUALITATE

Schema de ajutor
pentru IMM

ză cu 10 puncte, dacă domeniul de
activitate figurează cu sold negativ în
balanța comercială a României, precum și solicitarea unui grant, triplul
profitului pe 2019”, a explicat Roxana
Mircea. Ea a precizat că sunt eligibile
cheltuieli cu achiziții de clădiri, construire, dotare cu echipamente, mobilier,
cheltuieli de promovare, participare la
târguri, achiziție software, servicii de
consultanță și proiectare etc. „Companiile din domeniul transporturilor își
pot achiziționa, de exemplu, mijloace
de transport persoane sau mărfuri, pe
această măsură, dar trebuie să țină
cont că pot fi eligibile atât pentru una
dintre cele două măsuri, cât și pentru
ambele. În cazul în care dorește să
acceseze această zonă de finanțare,
managementul trebuie să definească
nevoile firmei și să ceară oferte pentru
a stabili bugetul necesar. Termenele
se derulează rapid”, a concluzionat reprezentantul REI Grup.
Iată datele principale:
• deschidere sesiune depunere
proiecte: septembrie
• închidere sesiune depunere proiecte: octombrie
• semnare contracte de finanțare:
până la 31 decembrie.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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Rețete de
optimizare
a costurilor
cu carburantul
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Andrei Gheorghe,
director transporturi
FAN Courier:

I

ată câteva dintre întrebările la
care am căutat răspuns în cadrul
unui eveniment ce poate fi urmărit
inclusiv în format video, în cadrul rubricii Dialogurile ZIUA CARGO.
Optimizarea costurilor legate de
carburanți reprezintă un subiect ce rămâne permanent în atenția pieței de
transport. În primul rând, pentru că,
alături de salarii, reprezintă principalul
element de costuri pentru o firmă de
transport. Însă, în același timp, elementele cu impact semnificativ asupra
costurilor legate de carburant sunt în
continuă transformare.
ZIUA CARGO a organizat o masă
rotundă (virtuală) cu mai mulți manageri, pentru a atrage atenția asupra
celor mai noi metode utilizate în piață,
în scopul menținerii la un nivel cât mai
scăzut a costurilor cu carburantul.
Discuțiile s-au axat pe patru teme
principale: alegerea corectă a furnizorilor de carburant, soluții de monitorizare (telematică), pregătirea conducătorilor auto și carburanții alternativi.

Alegerea
furnizorului
Atunci când decidem să lucrăm
cu un anumit furnizor de carburant,
sunt mai multe aspecte care merită
să le luați în considerare, dincolo de
preț.
„Un prim factor foarte important
pentru noi este ca furnizorul să asigure
livrarea carburantului pe întreg teritoriul țării, întrucât noi distribuim colete
în toată România și avem nevoie de
stații de alimentare pe toate traseele.
Sigur, trebuie să ne gândim și la preț.
Pentru noi, după bugetul de salarii,
carburantul reprezintă al doilea element de cost ca mărime. Alimentăm,
lunar, în jur de 870 de tone de carburant.
Al doilea factor pe care îl luăm în
considerare este calitatea carburantului pe care îl comercializează furnizorul (aspect observat în special toamna și iarna), precum și alte servicii
conexe oferite.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Unde alimentăm?
Cum configurăm
autovehiculele?
Care este strategia
corectă de pregătire
a șoferilor?
Cum monitorizăm
consumul?

„Șoferii au grijă de mașină și de
consum, știind că, în fiecare lună,
vor primi bonusuri, pe lângă salariul
de bază. Nu mai este nevoie de alte
«jonglerii», ci doar să meargă îngrijit
cu mașina și să se încadreze în timp.
Avem inclusiv un bonus de calitate,
în care avem în vedere următoarele
criterii: să meargă bine cu mașina,
să se încadreze în timp, să aibă un
comportament adecvat cu clienții,
să nu aibă accidente și reclamații
din trafic. Însă aceste transformări
se fac în timp, în ani de zile. Nu sunt
rezultate pe care să le poți obține peste noapte. Este nevoie de muncă,
răbdare și trebuie să îi ții aproape, să îi asculți și să intervii acolo unde este
cazul.”

Dan Niculescu,
director comercial-transport Dianthus:
„În afara asigurării unui consum redus, prin respectarea aspectelor legate
de eco driving, este foarte important să alegi și să respecți un traseu optim,
inclusiv din punct de vedere al consumului de carburant.”

august 2020 ................................................................................................................................................
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Melente Horoba,
director general Transmixt Bistrița:
„Pe lângă transportul public local din Bistrița, realizăm și transport județean
și transport de angajați. Suntem într-o etapă avansată de implementare a unui
sistem integrat de ticketing, iar administrarea flotei este integrată în această
soluție. Practic, prin acest sistem, FAZ-ul mașinii este generat automat. Având
acces la CAN-ul mașinii, avem inclusiv informații legate de comportamentul
șoferului (stil de conducere, frânări, accelerări bruște etc.).”

Timpul petrecut în stațiile de alimentare este un alt aspect căruia îi
acordăm mare atenție. La o plecare în
cursă, alimentăm în jur de 130-150 de
camioane, fapt pentru care se întâmplă să aglomerăm unele stații și, în
domeniul nostru, timpul înseamnă bani.
Nu în ultimul rând, contează și reducerile de tarife pe care le putem obține. Pentru noi, o reducere de 30 de
bani la un litru, raportată la cantitatea
pe care o consumăm, înseamnă o economie de peste 300.000 de euro pe an,
sumă care poate fi investită în flotă sau
în softuri”, a arătat Andrei Gheorghe,
director transporturi FAN Courier.

Atunci când discutăm despre
transportul internațional, strategia pentru obținerea celui mai mic preț/litru
trebuie să aibă în vedere și alte
elemente.
„Filozofia noastră de optimizare a
costurilor legate de carburant pleacă
de la configurarea camionului. Toate
au rezervoare mari, între 1.100 și
1.350 l, pentru a putea parcurge o
distanță cât mai mare în Europa și a
putea, astfel, alimenta doar în anumite
puncte cheie.
La sediul firmei, dispunem de o
stație de alimentare de 120 mc și
avem autocisterne proprii. Cumpărăm

carburant aproape zilnic, direct de la
marii furnizori, alegând furnizorul care
oferă cel mai bun preț în ziua respectivă. Plata se face la livrare, pentru a
obține cel mai bun discount posibil.
La ieșirea din țară, alimentăm din nou,
având un furnizor de carburant partener. Astfel, camioanele ies din țară cu
plinul făcut. În Europa, avem parteneri
în diferite țări, care oferă un discount
foarte bun și, de asemenea, alimentăm doar în anumite stații. De fiecare
dată, facem plinul astfel încât autonomia unui camion să fie de minimum
3.000 km”, a explicat Dan Niculescu,
director comercial-transport Dianthus.
Nu strică să acordați atenție și
potențialelor probleme legate de calitatea carburantului.
„În trecut, am avut foarte multe
probleme la camioane, în special la
cele Euro 3 și Euro 5, cu multe injectoare schimbate și, de aceea, ne-am
concentrat și pe aspectele legate de
calitatea carburantului. Ne-am dat
seama, în primul rând, pe baza plângerilor primite de la șoferi, însă, totodată, am realizat că multe camioane
ajungeau la garaj cu aceeași problemă. Am luat mostre de motorină și
testele realizate la laboratoare autorizate au arătat că parametrii nu erau
ok la mai multe stații de alimentare
din țară.
Astăzi, mostrele de motorină analizate de la noul furnizor arată o calitate
bună și, de asemenea, nici plângeri
de la șoferi nu mai avem. Totodată,
rezolvarea problemei este evidențiată
și de faptul că autovehiculele nu mai
vin în service cu problemele din tre-

Alexandru Borza,
fleet manager
H.Essers:
„O dată ce investești în pregătire,
trebuie ca acest lucru să capete
o constanță și nu trebuie tolerate
actele de indisciplină și
comunicare defectuoasă,
indiferent din partea cui ar veni.”

16

.................................................................................................................................................. august 2020

Țări preferate pentru
alimentare
În cazul transportului internațional,
o atenție specială ar trebui acordată
țărilor în care se alimentează, luând
în calcul și recuperarea taxelor.
„Pe intern, primează prețul și termenul de plată. Pe extern, lucrăm cu
doi furnizori de carduri, avem discounturi foarte bune și încercăm să alimentăm în țările în care motorina este mai

Alexandru Păun, director general
Blue River:
„Am renunțat la traininguri pentru îmbunătățirea stilului de condus și ne-am
concentrat pe calitatea serviciilor oferite clienților. Avem feedback-uri foarte
bune din partea clienților, referitor la șoferii cu care lucrăm astăzi, atât pe
intern, cât și pe internațional, pentru că foarte mulți dintre șoferii noștri sunt
buni pe zona de comunicare.”

ieftină. De exemplu, alimentăm mult
în Luxemburg – 70% din cantitatea
totală utilizată. A doua variantă este
Belgia, unde acciza este considerabilă, însă este mai bine așa, având în
vedere recuperarea banilor, chiar dacă
acest lucru se realizează la peste șase
luni”, a precizat Alexandru Păun, director general Blue River.
Pandemia a dus, în unele cazuri,
și la reanalizarea condițiilor comerciale. Marii furnizori lucrează, în general,
cu firme de audit și, chiar dacă există
o istorie lungă cu un transportator și
gradul de încredere este ridicat, cu
siguranță, în această perioadă, gradul
de risc pentru industria de transport
este crescut.
În acest sens, este recomandabil
să ai soliții de rezervă și cu alți furnizori, în afara celui principal.
În cazul curieratului, pandemia nu
a venit cu scădere, ci dimpotrivă, cu
creștere. Astfel, pe lângă avantajul
prețurilor mai mici la carburanți, noi
reduceri au putut fi accesate, având

în vedere volumele suplimentare achiziționate.
„Am beneficiat de un discount
suplimentar la anumite stații unde am
optat să alimentăm cantități mai mari
și, astfel, am obținut preț mai bun”, a
spus Andrei Gheorghe, director transporturi FAN Courier.
Problemele legate de pandemie,
dar și apariția Pachetului Mobilitate 1,
au făcut ca multe firme de transport
să caute soluții alternative – destinații
mai puțin populare. Aici, însă, pot
apărea probleme neașteptate.
„Cele mai mari probleme le întâmpinăm în Turcia și Grecia. Aici avem
probleme cu TVA și ne este greu să
ne înțelegem cu grecii, atunci când
vine vorba de a da factură șoferului,
la alimentare. Practic, am setat un sistem nou de comunicare cu șoferii,
pentru a ne asigura că primesc factura. În Turcia, este și mai greu și lucrăm, de asemenea, la o soluție”, a
arătat Alexandru Borza, fleet manager
H.Essers.
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cut”, a explicat Alexandru Borza, fleet
manager H.Essers.
Atunci când vorbim despre achiziții
vrac pentru alimentarea propriei stații,
nu trebuie ignorat transportul carburantului. Iar, în cazul unui transportator
de călători, sincronizarea trebuie să fie
perfectă.
„Toate cele 130 de autovehicule ale
companiei intră, zilnic, în Bistrița și,
astfel, toată alimentarea se realizează
la stația proprie. Ne-am ales furnizorul
în legătură cu promptitudinea, termenele de plată, modul de finanțare/creditare... Totodată, transportatorul carburantului este foarte important (calitatea
cisternelor, seriozitatea, modul de
golire, monitorizarea cantității). Având
un program de transport prestabilit,
degeaba ai un preț mai bun, dacă nu
ai garanția respectării termenului de
livrare (zi și oră). Fără respectarea intervalului orar, riști ori să nu ai suficient
spațiu în rezervor pentru a goli cisterna,
ori să nu ai suficient carburant pentru
a alimenta autovehiculele”, a declarat
Melente Horoba, director general
Transmixt Bistrița.

Nicoleta Carmen Lupa,
director regional
IFPTR:
„Trainingurile de comunicare sunt
cele mai importante, în actualul
context. Șoferii intră în contact cu
foarte mulți oameni – clienți, colegi,
mentori, dispeceri și, nu în ultimul
rând, cu familia. O problemă cu
familia riscă să șteargă cu buretele
tot ceea ce au învățat, când i-am
pregătit vizavi de partea practică
a activității lor.
Trainingurile de comunicare sunt
cele care îi învață pe șoferi să
asculte și să rețină ceea ce trebuie,
pentru ca, apoi, să aplice și să dea
mai departe.”
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Telematica,

18

obligatorie
în transporturi
Nu putem vorbi despre optimizarea costurilor cu carburantul,
fără o soluție telematică foarte competitivă, care să monitorizeze
stilul de conducere al șoferilor, exploatarea corectă a camioanelor
și, totodată, să ofere rapoarte de management, pentru a asigura
un proces decizional corect.

„A

stăzi, utilizăm un singur
furnizor de soluții telematice pentru toată flota și,
în plus, avem o soluție ERP care interconectează activitatea tuturor departamentelor și, de asemenea, ne oferă
rapoarte de management. Avem un
departament special pentru monitorizare flotă/șoferi, alcătuit din patru dispeceri. Aceștia urmăresc în exclusivi-

tate stilul de conducere și respectarea
traseului”, a arătat Dan Niculescu, director comercial-transport Dianthus.

Camioanele noi fac
diferența
O problemă invocată de mulți transportatori este legată de factorul uman,
șoferii noi fiind tot mai slab pregătiți. În a-

cest context, un ajutor important vine din
partea camioanelor noi, care au fost
gândite astfel încât să nu îi permită
șoferului să greșească. Bineînțeles, acest
lucru se vede în consum, diferența față
de generația anterioară fiind de 4-5 litri
la 100 km, conform experienței transportatorilor prezenți la masa rotundă.
„Monitorizăm stilul de conducere,
pentru a evita consumuri astronomice
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Pregătire
și monitorizare
în detaliu
O soluție telematică modernă joacă un rol important și în pregătirea
șoferilor.
„Avem o soluție telematică integrată în soluția noastră TMS. Noi ne
concentrăm foarte mult pe trainingul
șoferilor. Monitorizăm, cu ajutorul telematicii, tot ceea ce este relevant, din
punct de vedere al consumului – elemente de eco driving, număr de frânări, perioadă în care camionul este
lăsat să meargă din inerție etc.
Împreună cu echipa de mentori, le
arătăm șoferilor grafice, mergem cu ei
în traseu... Fiecare șofer are un mentor, care va fi alături de el de la angajare și până la părăsirea companiei.
Acesta îl ghidează, îi atrage atenția
când greșește (consum, stil de condus), mediază eventualele conflicte cu
dispecerii... Se insistă mult pe partea
de telematică”, a explicat Alexandru
Borza, fleet manager H.Essers.
O soluție telematică puternică poate ajuta o companie să implementeze
noi și noi modalități de optimizare a
costurilor.
„Am extins activitatea turnului de
control, în perioada pandemiei. Începând cu luna aprilie, am implementat
un nou sistem de monitorizare a alimentărilor în toată Europa. Practic,
turnul de control îl informează pe șofer
cât să alimenteze și unde, în funcție
de o listă, actualizată zilnic, a prețurilor
carburantului și a cursei alocate. Operatorii din turnul de control realizează
calculele cu ajutorul unei aplicații dezvoltate in-house. Astfel, încercăm să
redistribuim cantitățile alimentate în
țări «neprietenoase», către țări «prietenoase». Acest proiect presupune
peste 200 de tranzacții pe zi pentru
flota română, bulgară și poloneză. Urmează extinderea și către restul flotei,
cele 1.500 de camioane. Avem, practic, aproximativ un milion de litri de

motorină pe an care trebuie mutați
către țările prietenoase, din punct de
vedere al alimentării”, a arătat managerul H.Essers.

Depistare nereguli
și motivare corectă
Soluțiile telematice pot ajuta la
depistarea neregulilor și, în același
timp, la motivarea suplimentară a celor
care își fac treaba bine.
„În 2012, am dotat mașinile cu sonde litrometrice. Din acel moment, am
înregistrat economii lunare în valoare
de aproximativ 80.000 de euro. Acești
bani s-au transformat, parțial, în bonusuri pentru șoferi – acordăm 2,5 lei per
litru de motorină economisit. Suntem
într-o luptă cu timpul, însă, chiar și așa,
ne interesează foarte mult consumul.
Este foarte important ca șoferul să
fie mulțumit, pentru că, astfel, apar și
economiile. Corectitudinea apare și
se menține atunci când grupul este
unit. Grupul este cel care direcționează nou veniții și, totodată, îi verifică.
Ne dorim să implementăm, local,
pe zona de curierat, un proiect similar
cu cel implementat pe transportul
național și țintim economii lunare de
până la 40.000 de euro, la carburant.
Avem un total de 2.200 de mașini pe
București, iar, la nivel național, coordonăm o flotă de 4.200 de mașini”, a
arătat Andrei Gheorghe, director transporturi FAN Courier.
Pentru o flotă atât de mare, este
nevoie de analiști, precum și softuri
care să permită semnalarea automată
a neregulilor.
„Monitorizarea mai atentă a șoferilor a determinat, inițial, o parte
dintre aceștia să plece, însă ne dorim
să avem consumul de carburant sub
control. Suntem atenți la stilul de
conducere și la realizarea traseului.
Încercăm să proiectăm traseele pentru
a minimiza numărul de opriri și, inclusiv, pentru a avea cât mai puține viraje
la stânga și mai multe la dreapta.
Avem doi furnizori pe zona de soluții
telematice și am simțit concurența
dintre aceștia ca pe un factor favorabil,
pentru că ne ajută să obținem mai
repede soluțiile dorite”, a completat
Andrei Gheorghe.
Utilizarea corectă a soluțiilor telematice, pe lângă economiile importante cu motorina, asigură, în general,
și reduceri semnificative de costuri
legate de service.

Bonusurile –
un subiect delicat
Este bine să fie acordate bonusuri
șoferilor? Premiem cele mai reduse
consumuri? Încurajăm concurența
între șoferi? Sunt întrebări la care fir-

mele de transport au răspunsuri diferite.
„Am renunțat la acest mod de a
premia șoferii, deoarece aveam șoferi
care luau tot timpul aceste bonusuri
și, prin parcări, colegii lor râdeau de
ei. Am avut caz în care șoferul ne-a
rugat să nu îi mai dăm bonusul, pentru
că nu mai putea socializa cu colegii.
Ne bazăm pe monitorizarea continuă,
pentru a genera reducerea costurilor”,
a declarat Dan Niculescu, director
comercial-transport Dianthus.
Ar putea o bună comunicare să
fie de ajuns pentru menținerea unei
motivări sănătoase?
„Nu am apelat la sisteme de bonusare niciodată. Mergem pe ideea comunicării cât mai intense cu șoferii și
pe discuții cât mai deschise. Încercăm
să îi ajutăm și să îi instruim”, a explicat
Alexandru Borza, fleet manager
H.Essers.
Există și manageri care sunt adepții bonusării.
„Bonusăm orice identificăm că
poate fi în beneficiul companiei, mai
puțin stilul de condus, pentru că aici
am avut dificultăți de implementare –
șoferii nu își dau interesul în acest
sens. Însă avem, la nivelul companiei,
zece bonusuri accesibile șoferilor și
adăugăm, în continuare, și altele. În
curând, vom bonusa șoferii care vor
maximiza timpul de cuplare la curent
electric a agregatului, în cazul semiremorcilor frigorifice. Am colegi care
au fost împotrivă, considerând că vom
ajunge să avem mai multe bonusuri
decât salariu. Însă eu am observat că
orice bonus acordat a fost și în beneficiul societății. Suntem pentru a întoarce și către șoferi o parte din beneficiile
suplimentare pe care firma le-ar putea
obține”, a explicat Alexandru Păun,
director general Blue River.
Părerea îi este împărtășită și de
managerul Fan Courier.
„Preferăm să fim campioni ai
bonusurilor, pentru că, atunci, când
acorzi bonusuri, câștigi pe mai multe
planuri – service, anvelope, consum
etc.”, a spus Andrei Gheorghe, director
transporturi FAN Courier.
Sigur, bonusarea pentru prestarea
activității stabilite la angajare ridică
inclusiv probleme de moralitate.
„Nu mergem pe principiul bonusării
pentru menținerea sau scăderea consumului. Este obligația șoferilor să
muncească în parametrii stabiliți. În
cel mai bun caz, putem transforma șoferii cu rezultate deosebite în mentori
pentru ceilalți și, aici, ar putea interveni
niște creșteri salariale. Bonusarea
pentru încadrarea într-o normă de
consum reprezintă o formă de șantaj.
Adică nu te mai fură, dacă îi dai ceva
în plus”, a afirmat Melente Horoba,
director general Transmixt Bistrița.
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și exploatări incorecte ale camioanelor,
însă am renunțat la ideea de a pregăti
șoferii, pentru ca nu am avut prea
mare succes, în trecut. Începând cu
2015, am configurat camioanele ca
șoferul să aibă un impact cât mai mic
asupra consumului. Sistemele de pilot
automat inteligent (inclusiv citirea topografiei drumului) sunt esențiale în decizia de achiziție a camioanelor noi.
De asemenea, cutiile de viteză sunt
configurate astfel încât șoferul să nu
mai poată interveni în schimbarea
treptelor. Am luat toate deciziile privind
dotarea camioanelor, pentru a limita
cât mai mult impactul șoferului asupra
consumului”, a declarat Alexandru
Păun, director general Blue River.
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Pregătirea
profesională...
continuă
Primul aspect care trebuie menționat, atunci când discutăm despre
pregătirea profesională, este că acest proces este unul continuu.

„P

regătirea continuă chiar ar
trebui să fie continuă. Există teama că șoferii vor pleca de la firmă și, atunci, pregătirea reprezintă o risipă. Însă aș merge pe
ideea că putem avea șansa ca următorul angajat să fie un șofer mai bine
pregătit și care a beneficiat de programe de training mai intense. Dacă
toți am renunța la a pregăti conducătorii auto, nu știu încotro ne-am îndrepta. Trebuie cu toții să punem umărul
pentru a ridica nivelul, pentru ca, până
la urmă, să avem performanță”, a precizat Nicoleta Carmen Lupa, director
regional IFPTR.
Munca șoferilor este una extrem
de complexă și solicită numeroase cunoștințe și abilități.
Practic, astăzi, conducerea efectivă a vehiculului trece pe un plan se-

cund și managerii ar trebui să se
gândească la cursuri care să răspundă, în mod real, problemelor întâmpinate de șoferi. Printre programele de
pregătire cele mai recomandate se
numără: cursuri de comunicare (ar
elimina sau, măcar, ar diminua o mare
parte din stresul ce apare în dialogul
cu dispecerii și clienții), cursuri de planificare a cursei (ar fi o ușurare pentru
orice conducător auto să fie învățat
cum să planifice cursa, să aleagă traseul, să urmărească posibilele parcări
pentru efectuarea perioadelor de pauză, unde să alimenteze...), cursuri
pentru pregătirea vehiculului înainte
de plecare, cursuri pentru pregătirea
documentelor...
„Trainingurile nu sunt doar necesare, ci ar trebui să fie nelipsite. Trăim
în secolul vitezei. Cât să mai așteptăm

să învețe din parcări? Haideți să îi instruim cu toții, la propriile firme, pentru
că doar obținerea permisului categoriile C, D, E este insuficientă din punct
de vedere al cunoștințelor de care are
nevoie un șofer profesionist pentru ași face meseria bine”, a explicat
Nicoleta Carmen Lupa.

Accent pe
comunicare
Rezultatele apar atunci când cursurile de pregătire sunt bine țintite, iar
un program continuu de training poate
ajuta și la conturarea unui plan de
carieră în interiorul companiei.
„FAN Courier are propria școală
auto, unde am reușit să le oferim oamenilor fără un loc de muncă posibilitatea de a obține permisul de con-
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ducere și de a lucra, mai departe, alături de noi, în postura de curier sau
de șofer. Din manipulanți, am reușit să
formăm curieri, iar din curieri am reușit
să facem șoferi profesioniști. Facem
evaluări anuale, în scris, pentru fiecare
om în parte. Astfel, aflăm care sunt
punctele la care trebuie să mai lucrăm.
Realizăm traininguri la angajare și,
apoi, avem traininguri anuale și trimestriale. Dacă nu investim în oameni, nu
putem obține calitate”, a explicat
Andrei Gheorghe, director transporturi
FAN Courier.
Totuși, este greu să aplici un plan
bine conturat de pregătire, atunci când
te confrunți cu o migrațiune masivă a
șoferilor.
„Principala problemă este legată
de migrația șoferilor. Astfel, am decis
să avem un training la angajare și,
apoi, update-uri în funcție de necesități. Fiind specializați pe zona automotive, credem că cele mai necesare
traininguri sunt legate de arimare și
repartizarea corectă a mărfurilor, pentru o încărcare corectă pe axe. Aici,
întâmpinăm mari probleme cu șoferii
și primim multe amenzi. Este foarte
greu, la o flotă de 300 de camioane,
să verifici fiecare încărcare”, a arătat
Dan Niculescu, director comercialtransport Dianthus.

Caracter și
seriozitate...
înainte de pregătire
Discuțiile despre pregătirea profesională riscă să nu aibă rezultatele
scontate, fără o bază morală consistentă. Iar la acest capitol...
„Începând cu anul trecut, am realizat că avem nevoie de traininguri de
dezvoltare personală și de comunicare, în primul rând. Și mă refer de la
colegii de birou și până la executanți,
conducători auto și mecanici. Astăzi,
ne recrutăm șoferii după principii foarte
simple – să aibă doi ochi, două mâini,
două picioare, permis și atestat și le
dai drumul în cursă, pentru că altfel
te duci în cap. Însă, dacă urmărim
grupurile șoferilor create on-line, constatăm că ei se pregătesc între ei profesional în metode tot mai laborioase
de furt.
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„Mi-aș dori să putem ține alături de
noi oamenii buni, însă sunt mai mulți
factori externi la mijloc, pe care nu
întotdeauna îi putem controla.
Salariile din străinătate sunt foarte
atractive pentru ei, motiv pentru
care, dacă obțin un post extern,
pleacă. Pandemia ne-a ajutat, pentru
că, astfel, ne-am completat echipa,
dar, o dată cu relaxarea, oamenii
încep să se reîntoarcă în
străinătate.” (Andrei Gheorghe)

Dacă nu reușim să le stârnim un
set de credințe angajaților, de conștientizare a importanței lucrului bine făcut și corect, îmi este greu să cred că
putem să înaintăm, pe partea de profesionalizare.
Am putea face demersuri către organele statului pentru reducerea perioadei de școlarizare la 19-20 de ani,
pentru a da ocazia tinerilor să devină
șoferi profesioniști și nu să fie obligați
să își aleagă o altă profesie. Din
această cauză, riscăm să pierdem
mulți oameni potențiali serioși și să
rămânem cu persoane lipsite de caracter și seriozitate. De asemenea, ar
trebui reduse taxele și impozitele aferente salariului șoferilor, pentru a face
„La un moment dat, șoferii nu mai
sunt dispuși să asculte sfaturile
venite din interiorul firmei, în schimb
sunt mult mai deschiși față de un
specialist venit din exterior. De aici,
apar și rezultatele remarcabile
obținute de instructorii IFPTR.
Șoferul se simte liber și poate
comunica mai bine, însă nu imediat.
Este nevoie să treacă mai multe ore
până să se ajungă la acest punct.”
(Nicoleta Carmen Lupa)

această meserie mai atractivă”, a
completat Melente Horoba, director
general Transmixt Bistrița.
Reprezentanta IFPTR a atras
atenția și asupra faptului că, în primul
rând, managerii trebuie să fie atenți la
propria pregătire profesională, care
trebuie să fie foarte bună, pe toate
domeniile.
„Apoi, aș recomanda pregătirea
unor mentori și traineri care, la rândul
lor, să poată comunica mai bine cu
șoferii. Bineînțeles, toate acestea trebuie însoțite de evaluări ale conducătorilor auto și este surprinzător cât de
mult se schimbă după astfel de evaluări. Cel puțin, aceasta este experiența evaluărilor pe care IFPTR le-a
realizat la firmele de transport. Practic,
instructorul IFPTR merge cu șoferul în
cursă și, apoi, are loc evaluarea și o
discuție cu persoana respectivă, iar
rezultatele ulterioare sunt remarcabile.
Dacă aș deține o firmă de transport,
mi-aș supune toți șoferii la astfel de
evaluări. În urma acestora, știm exact
unde trebuie ajutat respectivul conducător auto, pentru a deveni mai bun
și pentru a vrea să devină mai bun”,
a explicat Nicoleta Carmen Lupa,
director regional IFPTR.
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Gazul natural –
avantaje confirmate
în practică
Progres în transporturi înseamnă tehnologie, iar carburanții
alternativi vor juca un rol major, în următoarea perioadă.

A

utostrăzi electrificate, autovehicule electrice, hibrid paralel,
sau plug in, vehicule fuel cell
cu hidrogen, gaz sau biogaz sunt tehnologii vehiculate – posibile soluții privind utilizarea carburanților alternativi.
„Pentru afacerea de transport, utilizarea carburanților alternativi trebuie
privită în legătură cu TCO. Totodată,
trebuie să avem în vedere că orice
transportator va compara o nouă tehnologie pe care are în vedere să o
utilizeze, cu ceea ce folosește astăzi,
adică motoarele diesel”, a explicat
Eduard Jiroș, network development
manager IVECO Romania.
De exemplu, sarcina utilă reprezintă o prioritate pentru operatorii de
transport și aproape orice tehnologie
nouă diminuează acest element.
„În acest sens, am făcut un demers la Ministerul de Interne (există
o dezbatere publică) în care am propus transpunerea unei directive europene referitoare la tehnologiile alternative, prin care deținătorii de permis
categoria B să poată conduce vehicule
cu asemenea tehnologii alternative,
până la o masă de 4.250 kg. Tehnologiile alternative sunt mai grele și s-a
dorit ca clientul să nu piardă din sarcina utilă”, a completat Eduard Jiroș.

Germania a prelungit
scutirea taxelor de
autostradă pentru
vehiculele pe gaz
până în 2023
Gazul este deja folosit pe teritoriul
României, în ciuda faptului că suferim
la capitolul infrastructură. Discutăm
de cele două stări ale gazului, comprimat (CNG) și lichefiat (LNG).
„Din păcate, gazul lichefiat este,
încă, absent pe teritoriul țării noastre.
Gazul comprimat este utilizat în transportul de călători, în România, din anul
2015 și avem și câteva proiecte de
distribuție locală”, a arătat Eduard
Jiroș.
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Eduard Jiroș,
network development manager IVECO Romania:
„Am realizat o simulare și pentru un parcurs anual de 130.000 km; avantajul
transportatorului care ar realiza curse către Benelux ar fi de 21.500 euro doar
prin scutirea taxelor pe Germania, în cei trei ani confirmați de către
autoritățile germane.”

Utilizarea gazului în transportul de
marfă a fost rentabilă întotdeauna,
chiar dacă prețul de achiziție pentru
aceste vehicule este mai mare decât
pentru diesel. Practic, câștigul vine
din diferența de cost cu combustibilul.
„Consumul este puțin mai redus
decât la diesel, însă diferența dintre
prețul kilogramului de gaz și cel al
litrului de motorină asigură un avantaj
semnificativ pentru gaz. Sigur, rentabilitatea este legată de numărul de
kilometri parcurși, respectiv cantitatea
de carburant consumată. Gazul nu
este o soluție recomandabilă oricui,
fiind necesar un minim de kilometri,
pentru a beneficia de economii”, a declarat Eduard Jiroș.
Scutirea taxelor pe Germania reprezintă un plus la aceste economii,
această țară recunoscând faptul că
gazul natural este soluția pentru trecerea transportului greu de marfă la carburanți alternativi.
„Primii ani de scutire au încurajat,
în Germania, investițiile în stații de

alimentare cu LNG. În 2019, erau doar
3 sau 4 stații, piața fiind dezvoltată
doar pe varianta de gaz comprimat.
La ora actuală, sunt 23 de stații funcționale și, până la finalul anului, vor fi
demarate proiecte pentru încă 20 de
stații. În plus, doar la câteva zile după
confirmarea prelungirii scutirii de taxe,
Iveco a colectat comenzi pentru peste
500 de camioane LNG”, a afirmat managerul IVECO Romania.
Deocamdată, dezvoltarea unei
flote de camioane LNG în România
este blocată de lipsa stațiilor de alimentare, însă...
„Lucrăm la acest aspect și avem
în vedere două orașe, Timișoara și
Cluj, unde, probabil, vom avea primele
stații de alimentare cu LNG. La acel
moment, inclusiv scutirile din Germania
„Trebuie să ne reinventăm
permanent, pentru că nu mai este
suficient să ținem pasul, ci trebuie
să fim cu un pas înainte.” (Nicoleta
Carmen Lupa)
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vor juca un rol important, în condițiile
în care mulți transportatori de internațional tranzitează această țară”, a spus
Eduard Jiroș, network development
manager IVECO Romania.

Proiecte pe cont
propriu

„Folosim un camion pe relația
Germania-Franța, care realizează
10.500 km numai în Germania,
în fiecare lună, asigurând o
economie de aproximativ 2.000 de
euro din taxele de drum. Practic,
până acum am recuperat diferența
prețului de achiziție dintre
camioanele diesel și CNG, pentru
acest camion.” (Alexandru Păun)

28.500 km și numărătoarea continuă...
Este un proiect desfășurat în România,
cu doi șoferi pe camion. Avem o stație
în folosință comună, proprietate a unui
alt transportator, și o altă stație proprie,
la Sebeș. Mai avem o stație proprie
montată, dar pornirea a întârziat din
cauza pandemiei, și alte două stații
achiziționate; una va merge la Pitești
și alta la Brașov. Suntem foarte
mulțumiți de acest proiect și previziunile sunt foarte bune”, a declarat
Alexandru Păun, director general Blue
River.

Consum mai bun
pe CNG
Experiența Blue River a demonstrat un consum semnificativ mai bun
pentru camioanele pe gaz natural, față
de cele similare diesel.
„Consumul de CNG este mult mai
mic. Avem, pe România, trei camioane
care merg în sistem non-stop, masa
totală este permanent la 40 t și consumul este de 28,9 kg gaz la100 km. Pe
același traseu, cu același șofer, am
obținut un consum de 33 l/100 km
pentru un camion diesel. Diferența
este semnificativă și, până acum, nu
am întâmpinat niciun fel de problemă
de ordin tehnic. Problema reală este
legată de lipsa infrastructurii, pe care
noi încercăm să o dezvoltăm singuri
și am reușit acest lucru cu costuri destul de mici. Ne dorim ca, până la finalul
anului viitor, să realizăm transport național pe întreg teritoriul țării cu CNG,
schimbând mare parte din flotă. Ne-a
surprins faptul că un camion încărcat
CNG consumă mult mai puțin decât
unul diesel, chiar dacă, pe încărcătură
ușoară, consumurile sunt comparabile. Am semnat un contract pentru
30 de camioane pe gaz, primele cinci
fiind deja ridicate și încă 5 produse,
pe care urmează să le ridicăm în scurt
timp. Încercăm să identificăm clienți și
pe comunitate. Singurul dezavantaj
este autonomia de aproximativ 450
km. Șoferii sunt mulțumiți și am fost
plăcut surprinși de faptul că mulți au
solicitat să conducă aceste camioane”,
a arătat Alexandru Păun.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

În lipsa infrastructurii publice pentru alimentarea cu gaz natural, unii

transportatori au decis să investească
în propriile stații de alimentare. Rezultatele sunt remarcabile.
„La ora actuală, avem, deja, peste
un milion de kilometri parcurși cu camioanele cu gaz. Avem o flotă de șapte camioane CNG de la cei doi producători care pot oferi această tehnologie
pe capete tractor. Cu unul dintre camioane, avem deja peste 200.000 km.
Luna aceasta, avem un record de
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Relația
șofer-dispecer

fie
„Nu lăsă pe nimeni săce
prioritatea ta, în timp
tu devii opțiunea lor.”
Albert Camus

În transporturile rutiere, relația dintre dispeceri și șoferi e printre
cele mai importante din domeniu, dar trebuie să recunoaștem că
este și relația care generează multe tensiuni, de ambele părți.
Uneori, șoferul crede că dispecerul nu dorește să comunice cu el,
că nu e atent la problemele cu care se confruntă, la fel, dispecerul
este nemulțumit că șoferul nu îi transmite rapid informațiile
solicitate, că nu ține seama de indicațiile date.

F

iecare crede că are dreptate
și, de aici, pot apărea dificultăți
în relația dintre șoferi și dispeceri, dificultăți care se răsfrâng negativ
atât asupra cursei ce trebuie efectuată, cât și asupra eficienței generale a
firmei de transport.
În realitate, sunt multe situații în
care fie șoferii, fie dispecerii greșesc
în abordarea relațiilor dintre ei, de
acea, în continuare, vom încerca câteva considerații pe această temă.
Pentru a deveni o relație optimă,
benefică atât pentru firnă, cât și pentru
cei doi parteneri (șofer și dispecer),
aceasta trebuie să aibă la bază câteva
elemente esențiale:
• comunicarea
• percepția statutului
• capacitatea de persuasiune/toleranță
• renunțarea la ideile preconcepute.
Comunicarea între șofer și dispecer reprezintă elementul fundamental pentru o relație pozitivă. O comunicare clară, transparentă va face ca
partenerii să înțeleagă mai bine care
sunt problemele cu care se pot confrunta în timpul cursei și îi va ajuta să

relaționeze pozitiv și să acționeze
rapid, eficient.
Referindu-ne la comportamentul
comunicațional al șoferului, trebuie
precizat că acesta, în nicio situație
(așa cum se mai întâmplă...), nu trebuie să se certe cu dispecerul.
Prin ridicarea tonului, printr-o
atitudine verbală agresivă,
șoferul nu obține altceva
decât o creștere a tensiunii.
La rândul său, dispecerul trebuie
să înțeleagă și starea de stres în care
se poate afla șoferul. Este posibil ca,
în acel moment, să nu găsească adresa beneficiarului, sau să se confrunte
cu diverse probleme la încărcare/descărcare, probleme ce trebuie rezolvate
în timp util, iar prin calm și, mai ales,
prin comunicarea unor informații clare,
dispecerul poate să ajute la detensionarea situației.
Nu în ultimul rând, dispecerul
nu trebuie să abordeze
discuțiile cu șoferii de pe
„poziții de forță”, de autoritate
nejustificată.

Până la urmă, o bună comunicare
este rezultatul unei bune cunoașteri
reciproce. Când șoferul și dispecerul
se cunosc suficient de bine, când cunosc activitatea celuilalt, informațiile
vor fi transmise într-un mod mai ușor
de înțeles de către interlocutor. Nu
trebuie uitat nici faptul că este nevoie
ca fiecare dintre cei doi să transmită
un mesaj corect de la bun început,
deoarece, o dată transmis și receptat,
în unele cazuri, acesta este ireversibil.
O cauză importantă a
problemelor dintre șoferi și
dispeceri ține de faptul că
niciunul dintre ei nu înțelege
pe deplin provocările și
dificultățile cu care se
confruntă celălalt la locul de
muncă.
Pentru o relație normală, bazată
pe încredere și stimă reciprocă, atât
șoferul, cât și dispecerul trebuie să
cunoască și să înțeleagă activitatea
celuilalt. Astfel, șoferul și dispecerul
devin familiari cu gradul de dificultate,
de stres și volumul de muncă al fiecăruia dintre ei.
Șoferul trebuie să înțeleagă faptul
că dispecerul, de multe ori, gestionea-

24

.................................................................................................................................................. august 2020

Ca în viață,
apar blocaje...

Nu putem încheia
considerațiile privind
relația șofer-dispecer
fără să amintim și de
patronul firmei de
transport, care, prin
atitudinea sa, poate
influența pozitiv sau
negativ această relație.

Încercarea de a împăca și capra și
varza, de a da dreptate, pe rând, când
dispecerului, când șoferului, va duce la
amplificarea tensiunilor, la stres și, în
final, la randament scăzut. O atitudine
fermă, dar conciliantă, care să tempereze
eventualele derapaje comunicaționale
sau comportamentale ale dispecerilor
sau șoferilor, va avea ca efect o colaborare eficientă a acestora, benefică atât
pentru cei în cauză, cât și pentru firma
de transport.
psiholog pr. Cristian SANDU
cabinet de psihologie autorizat
psih.cristian.sandu@gmail.com
0751.364.575

PUBLICITATE

Ca și în viață, relația dintre șofer
și dispecer va cunoaște și blocaje.
Este greu de ales o variantă optimă
pentru evitarea acestor sincope relaționale, întrucât trebuie, de fiecare
dată, să existe adaptare, în funcție de
persoană și de contextul în care
aceasta se realizează. Un bun echilibru între persuasiune și toleranță poate avea, în timp, bune rezultate.
O altă problemă serioasă care,
prin rezolvare, poate îmbunătăți semnificativ relația dintre șofer și dispecer
este cea legată de percepția „tradițională” a acestor relații. Ambii parteneri
consideră, și acum, că relația dintre
ei este una tensionată și concurențială
prin definiție. Un bun autocontrol, o
evaluare corectă a situațiilor și a raporturilor care pot crea tensiuni, capacitatea celor doi parteneri de a se evalua
corect sunt premisele unui comportament adecvat, care va genera relaționare adecvată situațiilor cu care se
confruntă.

negativism sau tendințe de superioritate, nu este ușoară, dar nu imposibilă. Cu tact, fără să urmărim să-i
schimbăm, încercând să-i înțelegem,
putem, în timp, să ajungem la un numitor comun, la un echilibru care să
atenueze posibilele tensiuni.

CONSULTANȚĂ

ză, în același timp, multe camioane,
că are permanent în grijă relațiile cu
clienții, că trebuie să fie atent la softul
de expediții pe care lucrează, sau e
presat de către echipa de la vânzări.
La rândul său, dispecerul trebuie
să cunoască activitatea șoferilor. Au
trecut vremurile când majoritatea
dispecerilor proveneau din rândul șoferilor, fiind buni cunoscători ai industriei de transport marfă. Astăzi, cei mai
mulți dispeceri sunt tineri, foarte pricepuți în utilizarea calculatoarelor, dar
nu știu foarte bine prin ce trece un
șofer de camion, zilnic, cu ce se confruntă pe traseu, care sunt riscurile
pe care le implică această meserie.
Cunoscând și înțelegând activitatea celuilalt, relația dintre șofer și
dispecer va crește în eficiență, făcând
ca activitatea celor doi să fie mai ușoară și să se desfășoare într-un climat
de calm.

Nu sunt puține cazurile
când șoferul sau dispecerul
sunt, într-adevăr, persoane
dificile.
De cele mai multe ori, persoanele
dificile pot fi caracterizate ca negativiste sau superioare. Negativiștii sunt
persoanele care au mereu ceva de
comentat. Sunt cei care se plâng, critică și judecă permanent. De asemenea, sunt aproape imposibil de mulțumit. Superiorii sunt cunoscuți drept
atotștiutori. Le place să încerce să
impresioneze și să compare.
Interacțiunea cu aceste persoane,
indiferent că se caracterizează prin
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„Sperăm că am
ieșit din criză...”
... spune Dan Cotenescu, manager BursaTransport – 123Cargo,
subliniind faptul că, după prăbușirea din aprilie, ofertele de marfă
par să-și fi revenit la normal, cel puțin pe platformele electronice,
chiar dacă acestea nu reprezintă cel mai bun barometru al pieței
transporturilor. Iar viitorul nu arată chiar atât de înspăimântător.
ZIUA CARGO: Am putut
observa o creștere pe
bursă, în luna martie,
o dată cu debutul stării
de urgență, urmată de
o cădere bruscă. Ne-am
temut, atunci, că nivelul
mărfurilor va rămâne
la un nivel foarte scăzut.
Dar nu a fost așa.
Ce s-a întâmplat,
pe BursaTransport,
în ultimele luni?
Dan Cotenescu: În vremuri de
„restriște”, cum ar fi, sezonier, lunile
de după Revelion, atenția operatorilor
de transport pentru aceste „piețe virtuale”, bursele de transport, este mai
mare. Este normal să fie așa, deoarece constituie o resursă posibilă de
activitate: pentru unii – soluții de
transport, iar pentru alții – de încărcare
a camioanelor. În momentul în care a
început pandemia, s-a produs o scădere vizibilă a activității de transport,
în sensul că, pe BursaTransport, mărfurile de transportat au scăzut, la începutul lui aprilie, de la circa 35.000
zilnic, la un minim de 10-15.000. Acest
lucru dă o măsură a încetinirii activității
generale economice. Este de remarcat, însă, că, după această „groapă”
din perioada Paștelui Ortodox, activitatea, reflectată prin numărul de mărfuri de transportat, a început să se
revigoreze continuu, liniar, astfel încât,
în luna iulie, media pe BursaTransport
s-a situat undeva la 30.000 zilnic.
Deci, în momentul de față, suntem la
același nivel ca înainte de criză.
În perioada post-izolare, audiența,
reflectată prin numărul de companii
active pe BursaTransport, a fost mai
mare decât înaintea pandemiei, cu o
creștere de 10-15%. Este posibil ca
această creștere de audiență să vină
și datorită introducerii unui nou tip de
abonament limitat ca durată, care,
evident, are costuri mai mici, implementat cu gândul la efortul de costuri
pe care abonații noștri trebuiau să îl
facă, în condiții de cash-flow dificil.

Deci, se poate spune că
piața nu a depus armele?
Da, confirm acest lucru. Creșterea
de mărfuri merge mână în mână cu
creșterea de companii active. La începutul lunii martie, eram speriați de
perspectivele care ne așteaptă. Acum,
după un prim val și o reluare a activității economice, aș putea afirma că
numărul de companii care au încetat
activitatea cu BursaTransport din motive necontrolabile pentru noi, cum ar
fi încetarea de activitate, nu este mai
mare decât cel al companiilor care
întrerup activitatea conform unui grafic
sezonier, anual. Vorbesc despre o medie de 500 de companii pe lună care
își încetează activitatea. Dar apar
altele, în principiu în același număr,
care intră pe piață și, în felul ăsta, se
produce un barbotaj care nu a fost
dus la extrem de condițiile pandemiei.
Ce se mai întâmplă, astăzi,
pe zona de incidente
raportate?
Când a fost instituită starea de urgență, fenomenul declarării incidentelor de plată a fost echivalent cu fenomenul golirii hipermarketurilor, pe care
l-am văzut o perioadă scurtă de timp.
În condițiile în care operatorii de transport s-au trezit că e posibil ca clienții
să le intre în incapacitate de plată,
s-au grăbit să folosească acest instrument al declarării incidentelor de plată.
La jumătatea lunii martie, am avut o
avalanșă de declarări de incidente de
plată care, însă, după o săptămânădouă, s-a stopat. Numărul acestora
continuă să scadă în mod constant,
chiar față de cele de anul trecut.
Aș mai vrea să adaug că mai
multe dintre măsurile implementate la
jumătatea lunii martie, pentru a-i susține pe utilizatorii noștri, au fost oficial
anulate la jumătatea lunii iulie. De
exemplu, durata majorată de așteptare
pentru stingerea incidentelor de plată.
Un lucru de care suntem mândri
este faptul că i-am ajutat pe cei care
puteau să facă plata la descărcare să

își găsească transport mai rapid, identificând suplimentar acele anunțuri
care promiteau acest lucru. Numărul
acestor anunțuri a crescut consistent;
ele funcționau fără niciun alt aranjament, trebuia să precizezi doar „plata
la descărcare” sau „plata la primirea
documentelor” și erau evidențiate
automat. Cui i se întâmplă să nu i se
respecte promisiunea de plată la descărcare, a fost anunțat că poate să ni
se adreseze și, fără niciun fel de
speze, îi administrăm celui care a
comis această încălcare o corecție
conform regulamentului de funcționare
al platformei. Am avut ZERO plângeri!
Ați dezvoltat, de-a lungul
timpului, instrumente care
să-i ferească pe utilizatori
să ajungă în situația de a
raporta incidente. Au
început să fie mai utilizate
aceste instrumente?
Este piața mai atentă la
aceste aspecte tehnice?
Acele scoruri sunt citite de cei care
iau aminte la ce se întâmplă în jurul
lor. Cei care vin noi pe bursă, în majoritate zdrobitoare transportatori de
capacități mici, trec prin acele profiluri
de companie mult prea rapid. Până
la urmă, decizia aparține prepușilor
firmelor abonate la BursaTransport.
Dar peste tot în Europa există această
abordare.
Avem cifre și de pe alte
piețe?
În cadrul Grupului Alpega, din care
facem parte, împreună cu Teleroute și
cu Transnet, lucrurile au fost similare
cu ceea ce s-a întâmplat aici. Diferențele care există provin din modele
de business diferite.
În ce măsură reflectă
bursele realitatea
economică a unei piețe?
Noi ne uităm la fenomenul transporturilor printr-o fantă foarte mică,
pentru că vizăm doar transportul de
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Dan Cotenescu

tip spot. Dar majoritatea operațiunilor
de transport au la bază contracte pe
durată lungă. Se estimează că aceste
mărfuri spot reprezintă circa 10% din
totalul mărfurilor transportate pe roți.
Fiecare bursă își face un titlu de
glorie din așa-numita lichiditate, câte
mărfuri sunt disponibile pe o anumită
platformă.
Un aspect pe care aș dori să îl clarific, din perspectiva BursaTransport,
este faptul că noi am ajuns să protejăm
consultanții mărfurilor împotriva unui
fenomen pe care îl numim „suprapos-

tare”. De exemplu, dacă are cineva de
încărcat un camion de cărămidă din
Zalău pentru Ploiești, postează marfa,
dar, ca să fie mai mult în atenția consultanților, mai pune același camion,
de mai multe ori, cu încărcare din
Jibou, din Cehu Silvaniei și din alte localități din zonă, pentru ca numărul
posibilităților de a fi consultat să
crească. Iar aceasta se numește suprapostare. În iulie 2020, putem spune
că au fost publicate 810.000 de mărfuri
în BursaTransport. Dar, din aceste
810.000, 160.000 erau susceptibile de

Cum vedeți anul viitor?
În general, sunt cu ochii pe ziua
de mâine, eventual de poimâine, mai
greu este de anticipat ce se va întâmpla la anul. Nu am motive să fiu înspăimântat că lumea se va schimba fundamental, din cauza acestei pandemii
prin care trecem. Nu văd motive pentru ca lucrurile să se schimbe dramatic
pe termen mediu, un an-doi, ci vom fi
influențați mai mult de politicile marilor
țări, sau de aspecte care nu sunt direct
legate de starea de izolare și de inactivitate la care ne-a supus pandemia.

Interviul este disponibil și în format
video, în cadrul Dialogurilor ZIUA
CARGO.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.com

PUBLICITATE
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a constitui suprapostări. Pentru a evita
filtrele pe care le-am pus împotriva acestui fenomen, modifică, de exemplu,
tonajul mărfii de la un anunț la altul,
dar ruta e aceeași, data la fel etc. Noi,
deocamdată, doar observăm, pentru
că am risca o intruziune în activitatea
comercială a clienților noștri. Tot în
luna iulie, au fost refuzate de la publicare 215.000 de mărfuri.

ACTUALITATE

Transportatorii

Bucuriei
Au venit Vestitorii Bucuriei!... exclama, râzând, în preajma sărbătorii
de Crăciun, Cristina, o fetiță de 9 ani, internată la Secția de
Oncologie Pediatrică a Spitalului Județean Craiova. Motivul pentru
care i se luminaseră ochii, iar obrajii i se coloraseră cu entuziasm
era o dubă plină cu jocuri și jucării destinate camerei de activități.

A

tunci a început totul. Mai mulți
transportatori, dispeceri și
șoferi au format un grup, unde
roțile nu mai rulează doar pentru a îndeplini targeturi de eficiență, ci și pentru a îndeplini vise. Pe Facebook, grupul a fost înființat la începutul stării de
urgență, când nevoia de transport
umanitar devenise foarte stringentă.

Grup pe Facebook...
vehicule pe șosele
„Ajutorul este binevenit, oricând și
de oriunde, atunci când este total dezinteresat și cât lumea dă dovadă de
seriozitate. Uneori, din păcate, suntem
prea puțini, dar noi, cei implicați deja,
ne cunoaștem bine și nu avem rețineri
să ne cerem unii altora ajutor”, mi-a
explicat, zâmbind cu modestie, Costi
Ciordaș, unul dintre administratorii grupului Transportatorii Bucuriei. El a precizat că, pentru a asigura necesarul
de transport, în cele mai multe dintre
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cazurile umanitare pe care le-a întâlnit,
nu sunt necesare vehicule complete,
produsele putând fi transferate în
timpul unei curse normale.
Costi Ciordaș: „În afară de
ajutorul pe care l-am dat
spitalelor și clinicilor, sau
anumitor asociații, cum ar fi
MagiCamp, unde a fost vorba
de volume mai mari, cele mai
multe lucruri pe care le-am
transportat au fost în colete
de dimensiuni mici, în general
medicamente oncologice
pentru copii, care ajung în
marile spitale de pediatrie din
țară. Găsim inclusiv soluții
pentru medicamente care
necesită temperatură
controlată, până la 3-5 grade.”
... Și atunci când există bunăvoință,
lucrurile se leagă. Așa a fost și în cazul
unui tânăr de 22 de ani, bolnav de

cancer, internat la București, care avea
nevoie urgentă, în aprilie, de anumite
medicamente care trebuiau aduse din
Köln. Roțile s-au învârtit atunci, în
ciuda problemelor din frontieră.
O mașină a preluat pachetul până la
Augsburg, de unde o alta a asigurat
transportul până la Oradea. Următorul
transfer s-a făcut la Salonta, pentru
ca, apoi, medicamentele să ajungă la
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destinația finală, în București. Totul s-a
rezolvat în 24 de ore, în timpul stării
de urgență.
„Grupul pe Facebook a fost înființat imediat după ce s-a instituit starea
de urgență. În acea perioadă, activitatea era scăzută, iar camioanele noastre stăteau mai mult acasă. Am văzut
apelurile de la spitale și ne-am implicat
la nivel local, fiecare în zona în care
își are sediul. Țările s-au închis pe
rând, iar noi eram singurii care puteau
să se mai miște. Am făcut o postare
pe Facebook. Nu ne-am așteptat să
se înscrie atâta lume. I-am centralizat
pe cei care s-au anunțat, am realizat
o hartă interactivă și un tabel bine organizat, astfel încât să știu imediat la
cine pot apela. N-am făcut nici mult,
nici puțin, dar ceea ce am făcut, am
făcut bine”, a menționat Costi Ciordaș,
care a observat că, în perioada de urgență, oamenii au încercat să se ajute

mai mult decât în alte ocazii. Acum,
nevoia stringentă a trecut, pentru că
sunt mai multe căi de a rezolva lucrurile, dar încă ajutorul este binevenit.

În colaborare
cu grupul Voluntari
în Europa
„Colaborăm cu grupul Voluntari în
Europa, condus de Adriana Mureșan,
care ne-a pus în contact cu mai multe
asociații, cum ar fi Cutia cu Medicamente. Atunci când apare undeva o
necesitate, îmi scriu, în general, mie,
iar eu transmit solicitarea către ceilalți.
Involuntar, am creat anumite paliere.
Timpul este foarte important, așa că,
inițial, ne interesăm între apropiați.
Dacă nu reușim să găsim o soluție,
postăm pe grup. Și dacă nici așa nu
se găsește nicio variantă, încep să
postez pe alte grupuri, în special de

șoferi. Pentru noi nu prea există imposibil”.
De altfel, la data în care am luat
interviul, „Transportatorii Bucuriei” erau
în căutarea unei soluții pentru transferul mai multor zeci de scaune rulante
pentru mănăstirea Bogdănești din
Suceava. „Scaunele vor ajunge la
Suceava, chiar și dacă le vom aduce
pe rând”, mi-a spus Costi Ciordaș, cu
încredere.
„Să nu vă imaginați că facem
ceva ieșit din comun. Totul
este foarte simplu și normal.”
„Cred că dorința de voluntariat
trebuie să vină de undeva din interior.
Înscrierea pe grupul de pe Facebook
se face foarte simplu. Acceptăm pe
oricine și nu eliminăm pe nimeni, atâta
vreme cât se comportă civilizat.
Oricine vrea să ajute ne poate trimite
mesaj”, a concluzionat Costi Ciordaș,
dar nu a vrut să încheie discuția fără
a le mulțumi tuturor celor care au dorit
să se implice, oprindu-se inclusiv asupra unor prieteni, care au fost tot timpul gata să ajute. „Aș dori să mulțumesc, în special, lui Marian Ozoiu de
la Alpin Expres, lui Emil Trandafir de
la TEU Spedition, lui Ionuț de la Vocat
Consult, lui Andrei de la Saramet etc.
Sunt mulți cei care s-au implicat pe
timpul stării de urgență”.
Dacă vreți, pe lângă marfă, să
strecurați în mașinile voastre și un
strop de bucurie, nu trebuie decât să
transmiteți un mesaj... Cerere de
transport există!
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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Polițe RCA de 1,07
miliarde de lei, în T1
Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru
asigurările RCA, în primele trei luni ale acestui an, a ajuns la
aproximativ 1,01 miliarde de lei, iar diferența până la totalul de
1,07 miliarde de lei aferent clasei A10 reprezintă asigurări pentru
marfa transportată în calitate de cărăuș și cele subscrise pe
teritoriul altor state membre UE, în baza dreptului de liberă
prestare a serviciilor.

C

omparativ cu primul trimestru
al anului precedent, creșterea
este de circa 4%, potrivit raportului realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cu privire la evoluția pieței asigurărilor. Cele
mai mari ponderi au fost deținute de
polițele cu o valabilitate de 6 luni
(34,65%), respectiv 12 luni (32,87%).

pentru cele generale (63%) și 53 mil.
lei (+72%) pentru cele de viață.

28 de asigurători,
13 sucursale

Prima medie
anualizată: 632 de lei
Prima medie RCA anualizată s-a
majorat cu aproximativ 4%, la 632 de
lei, pe ansamblul întregii piețe. Dauna
medie plătită pentru vătămări corporale a crescut cu 2%, iar cea pentru
daune materiale, cu circa 1%.
Asigurătorii RCA au încheiat
55.714 clauze de decontare directă,
iar primele brute subscrise aferente
acestora au fost de peste 5,565 de
milioane de lei.

Asigurări totale:
2,95 mld. lei (+8,8%)
Societățile de asigurare au subscris,
în primele trei luni, prime brute în
valoare de 2,95 miliarde de lei, în creștere cu 8,8% față de aceeași perioadă
a anului trecut. „Tendința de consolidare
a pieței asigurărilor de viață a continuat
și pe parcursul trimestrului I al anului
2020. Aceasta a înregistrat o creștere
de 7,2%, în comparație cu intervalul
similar al anului 2019. Cu toate acestea,
piața asigurărilor din România rămâne
orientată spre activitatea de asigurări
generale, ce deține o pondere de 79%
din totalul primelor brute subscrise
(PBS)”, precizează ASF.

Indemnizații de peste
1,581 mld. lei
Primele brute subscrise pentru asigurările generale au însumat 2,34 mld.
lei (+9,2%), iar cele pentru asigurările
de viață, 616 mil. lei (+7,2%). Au fost
plătite indemnizații brute de peste
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1,581 mld. lei, cumulat pentru asigurările de viață (1,523 mld. lei, +13%)
și generale (58,227 mil. lei, +15%).
Rata combinată a daunei, pentru
toate clasele de asigurări generale, a
fost de 102,98%, în scădere față de
aceeași perioadă a anului trecut, când
s-a situat la 110,63%.

Asigurările obligatorii
de locuințe: +3%
Numărul contractelor pentru asigurările obligatorii de locuințe a crescut
cu 3%, iar primele brute subscrise, cu
7%. În același timp, indemnizațiile brute plătite au scăzut cu 7%. Subscrierile
aferente asigurărilor facultative de
locuințe au înregistrat un avans de
1%, iar indemnizațiile brute plătite au
înregistrat o ușoară scădere. Numărul
contractelor noi a crescut cu 5%.

Asigurările de
sănătate: +44%
Asigurările de sănătate au cumulat
prime brute subscrise de 142 mil. lei
(+53%), din care 89 mil. lei (+44%)

La 31 martie 2020, activau pe piața asigurărilor 28 de societăți autorizate și reglementate de ASF. Dintre
acestea, 15 au practicat numai activitate de asigurări generale (AG), șapte
– numai asigurări de viață și șase –
activitate compozită. Circa 89% din
volumul total de prime brute subscrise
a fost realizat de 10 societăți. Totodată,
activau 13 sucursale: 10 de asigurări
generale și 3 de viață. Sucursalele au
cumulat prime brute subscrise în valoare de 248 mil. lei (+21%) și au raportat indemnizații brute plătite de
circa 81 mil. lei.

298 de brokeri
autorizați
Numărul brokerilor autorizați este
de 298, dintre care 287 societăți active, 10 cu activitatea suspendată și
o societate cu activitatea interzisă temporar. Din raportările companiilor de
brokeraj, valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale și de
viață a crescut cu 15%, de la 1,67
mld. lei la 1,921 mld. lei. Brokerii de
asigurare și/sau reasigurare au intermediat 65,1% din primele brute subscrise de asigurători pentru cele două
categorii de asigurare, în creștere față
de perioada similară a anului 2019.
Veniturile din intermedierile lor au crescut cu 13,64%, de la 295,255, la
335,534 mil. lei.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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Reparații minore efectuate, în cadrul sistemului de asigurare,
de unitățile service, la costuri greu de înțeles. O practică asupra
căreia s-a atras atenția în mai multe rânduri, de-a lungul timpului,
ca reprezentând o cauză pentru majorarea primelor de asigurare
RCA. Viorel Boșoi, consilier FORT, atrage atenția asupra pericolului
pe care îl reprezintă în continuare, după ce s-a lovit personal,
recent, de o astfel de situație, care ridică mari semne de întrebare.

P

roblema ridicată de consilierul
FORT a pornit de la un accident minor, care a avut loc
într-o parcare amenajată pe un trotuar,
la o viteză evident redusă. „Am fost
implicat, vinovat fiind, într-un accident
minor. Am lovit un vehicul Škoda
Rapid din 2016, rezultatul fiind reprezentat de o ușă înfundată (n.r.: ușa
față dreapta). Vă puteți da seama că
avaria nu era una foarte serioasă, numai din faptul că, aflându-mă într-o
parcare, viteza nu era una mare”, ne-a
explicat Viorel Boșoi. Asigurătorul a
stabilit, în procesul verbal de constatare, că ușa poate fi reparată sau
înlocuită.

Peste 3.300 de lei
pentru vopsitul
unei uși
Semnele de întrebare au apărut
în momentul în care a primit devizul
lucrărilor. Unitatea service alesese varianta de înlocuire a ușii, iar costurile
totale se ridicau la peste 9.000 de lei,
inclusiv TVA.
„Devizul de reparație includea manoperă 1.790 de lei, costuri suplimentare 180 de lei, vopsitorie 3.314,42 lei
și piese în valoare de 2.483,34 lei.
Rezulta un cost de reparații fără TVA

în valoare de 7.717,76 lei, care, după
aplicarea taxei pe valoare adăugată,
ajungea la suma, cel puțin semnificativă,
de 9.184,13 lei”, a precizat Viorel Boșoi,
subliniind că și doar în situația în care
analizăm costul privind vopsitul unei
singure uși (3.314,42 lei), lucrurile devin
complicat de înțeles. „Valoarea este
comparabilă cu tariful practicat pentru
vopsirea unui autoturism Logan, în
întregime, vehicul cu dimensiuni similare”, a subliniat consilierul FORT. În
opinia sa, atunci când reprezentantul
unei companii de asigurare aprobă o
astfel de valoare pentru o ușă înfundată,
apar suspiciuni, cu privire la relații ilicite
cu service-ul.

O situație
generalizată
„Din păcate, cred că situația este
generalizată și este valabilă inclusiv pentru vehiculele comerciale. S-a tot presupus că majorarea artificială a costurilor RCA și, în consecință, a primelor,
a fost cauzată, în mare parte, de facturile
supraevaluate la reparații minore. De
altfel, presa a atras atenția, de-a lungul
timpului, asupra faptului că se preferă
mașini cu reparații minore, ca să poată
fi ridicată valoarea facturii la un plafon
maxim acceptat de asigurător. Cu toții

Viorel Boșoi
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FORT: Semnal
de alarmă privind
reparațiile minore

avem de pierdut din această situație și,
mai ales, noi, asigurații, care trebuie să
suportăm prime majorate nejustificat”, a
mai afirmat consilierul FORT.
Viorel Boșoi ne-a declarat că va
urmări această problemă, atât prin
deschiderea unui dialog cu managementul societății de asigurare, cât și
prin transmiterea informațiilor către
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și, inclusiv, în justiție.

Ce este de făcut?
Reprezentantul FORT a atras
atenția asupra importanței existenței
unui supracontrol, la nivelul societăților
de asigurare, cu privire la nivelurile
de cost acceptate în relație cu unitățile
service. „Inclusiv companiile de asigurare pierd bani, ca urmare a unor astfel
de practici, dar îi recuperează, ulterior,
din valoarea majorată a primelor. Resimt această situație ca pe o înșelăciune, de care mă lovesc într-un segment care ar trebui reglementat de
stat. Mă gândesc, inclusiv, să fac o
plângere penală, în acest sens”, a
concluzionat consilierul FORT.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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35 de gunoiere Ford
Trucks, pentru AVE Bihor
Cefin Trucks, lider în segmentul vehiculelor municipale,
livrează o flotă de 35 de autogunoiere compactoare Ford Trucks
către compania AVE Bihor.

L

a mijlocul lunii iulie, Cefin
Trucks, unic importator și distribuitor al brandului Ford Trucks
în România, a anunțat livrarea unei
flote de 35 de autogunoiere compactoare Ford Trucks către compania AVE
Bihor, ce are ca domeniu de activitate
colectarea deșeurilor nepericuloase.
Vehiculele livrate dispun de cele mai
noi tehnologii ale brandului integrate,
flota fiind compusă din următoarele
tipuri de vehicule:
• 21 de autogunoiere compactoare
cu un volum de 22 mc
• 4 autogunoiere compactoare cu
un volum 17,5 mc, dotate cu spălător
pentru pubele
• 10 autogunoiere compactoare bivolum dedicate colectării selective.
Curățenia urbană este foarte importantă, în special în contextul actual,

Virginia Maftei, national sales manager
specialized vehicles Cefin Trucks:
„Suntem mândri să fim primul distribuitor care livrează, în România,
un produs precum autogunoierele compactoare bi-volum, dedicate in
principal colectării selective, având în vedere normativele europene în
vigoare, care impun operatorilor în domeniul salubrității aceste tipuri de
servicii. Ajutăm, astfel, la eficiența operațiunii de colectare a deșeurilor,
putându-se folosi un singur vehicul pentru colectarea selectivă: fracție uscată
și umedă simultan. De asemenea, ajutăm la creșterea profitabilității clienților
noștri prin costuri de utilizare și mentenanță mai mici. Mulțumim partenerului
AVE Bihor că a fost pionier în introducerea acestei tehnologii în România, ca,
de altfel, în multe alte proiecte inovatoare pe care le desfășoară.”
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fiind un domeniu în care atât operatorii
de salubritate, cât și autoritățile locale
caută soluții eficiente, durabile, care
integrează cele mai noi tehnologii, respectând și normele europene în vigoare. Oferta de vehicule Ford Trucks
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Zoltán Kovács,
director general
AVE Bihor:

este una competitivă, care aduce valoare adăugată clienților săi, menținându-se în topul alegerilor principalelor
companii din domeniu, ca lider în vânzările din segment din anul 2018 până
în prezent.
Cefin Trucks a atins o cotă de piață
de 45,3% în segmentul vehiculelor
municipale, conform unui raport
DRCPIV (ianuarie-iunie 2020). Obiectivele companiei pentru anul 2020
sunt: depășirea pragului de 10% a

Koray Kuvvet, managing director Eastern Europe
& Balkans Ford Trucks:
„Ne bucurăm de rezultatul obținut în segmentul vehiculelor municipale,
acela de a fi lider de piață în România, în al treilea an consecutiv, datorită
partenerului nostru Cefin Trucks, alături de care realizăm produse personalizate
pentru clienții noștri. Ford Trucks oferă cele mai bune soluții pentru nevoile
companiilor de utilități publice și ale altor clienți, cu o experiență de peste o
jumătate de secol și cu capacități de dezvoltare dinamică a produselor, care ne
permit să ne îmbunătățim continuu produsele pe baza feedback-ului obținut de
la clienții noștri. Vom fi alături și vom «împărtăși greutățile» (n.r.: Sharing the
Load – deviza Ford Trucks) cu AVE Bihor și sunt sigur că acest parteneriat va fi
unul prosper și de succes pentru ambele părți.”
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„Am cerut oferte de la mai mulți
producători și distribuitori, iar la Ford
Trucks am ajuns din două
considerente: unul a fost prețul
competitiv și celălalt a fost termenul
de livrare. Ne-au asigurat că se pot
încadra și pot livra camioanele,
în perioada noastră de mobilizare,
de 90 de zile. În total, avem 38 de
camioane de la Ford Trucks, 3 au
fost cumpărate anul trecut și restul
de 35 au fost contractate anul acesta,
fiind toate livrate. Camioanele sunt
noi, sunt mai performante – față de
cele care sunt Euro 3, Euro 4, vechi
de zece ani – se comportă mult mai
bine, au un consum de combustibil
mai redus, și, fiind noi, nu necesită la
fel de multă mentenanță. Acestea
sunt considerente importante,
în condițiile în care mașinile noastre
fac 100-120 de kilometri pe zi. Avem
încredere într-un parteneriat bun și
de lungă durată.”

cotei de piață cu Ford Trucks, în creștere de la 8,1% în 2019 și susținerea
poziției de lider în segmentul vehiculelor de construcții și municipale.

Servisare facilă
Rețeaua de service în continuă expansiune oferă o valoare adăugată parteneriatelor, celor ce aleg pentru flota
lor vehicule comerciale marca Ford.
Compania Cefin Trucks le oferă clienților săi un set complet și competitiv
de servicii post-vânzare, prin cele 19
centre de reparații din România, aflate
în București, Brașov, Deva, Arad,
Constanța, Craiova, Bacău, Suceava,
Baia Mare, Oradea, Timișoara, Sibiu,
Odorheiu Secuiesc, Cluj-Napoca, Pitești,
Ploiești, Galați, Turda și Piatra Neamț.
Având o experiență de peste 18 ani în
reparații pentru camioane și remorci, în
cadrul rețelei de service se pot efectua
reparații complexe de mecanică, electrică și tinichigerie pentru toate tipurile
de vehicule și semiremorci.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.com
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MAN TGX și TGE,
prezentate oficial,
în România
O dată cu extinderea rețelei naționale de service-uri MAN,
prin lansarea celei de-a noua unități, cea de la Oradea, Grupul
MHS Truck & Bus, importatorul și distribuitorul MAN și Neoplan pe
piața autohtonă, a prezentat, în premieră, în România, noul tractor
MAN TGX și comerciala ușoară MAN TGE.

N

oile camioane MAN își propun să impresioneze și să
convingă prin nivelul ridicat
de confort oferit șoferului, sistemele de
asistență prezente, conectivitate și
digitalizare.

TGX, potrivit pentru
orice aplicație
Filozofia care a stat la baza dezvoltării noii generații de camioane
MAN a fost păstrarea a ceea ce a fost
încercat și testat, respectiv îmbunătățit, atunci când a fost nevoie, la seria
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Van-ul MAN TGE,
disponibil, acum,
și în România

de camioane, în decursul timpului.
Misiunile de transport pe distanțe lungi
și transporturi agabaritice sunt acoperite de noul model MAN TGX, recunoscut pentru cabinele sale spațioase.
Ca și până acum, noul MAN TGX
este disponibil cu trei serii de motoare:
D15, D26 și vârful de gamă D38, care
acoperă o plajă de putere cuprinsă
între 330 și 640 CP (MAN D38 – de
la 540 la 640 CP, MAN D26 – de la
430 la 510 CP și MAN D15 – de la
330 la 400 CP).
Pe lângă versiunile clasice de autotractoare 4×2 și 6×2, respectiv șasiu
rigid, noul MAN TGX este, încă, disponibil în versiuni autotractor 6×4 și
8×4, acestea fiind o alegere populară
printre companiile de transport agabaritic.
Tractorul în configurație 4×2 poate
fi comandat, opțional, cu sistemul de

tracțiune hidrostatică MAN HydroDrive
pe puntea față, care oferă o tracțiune
superioară pe suprafețele neasfaltate,
dar menține și o sarcină utilă ridicată.
Cu această varietate de opțiuni, noul
MAN TGX acoperă o gamă cuprinsă
între 18 și 41 de tone, masa totală
maximă autorizată (MTMA) a vehiculului. În cazul aplicațiilor grele, MTMA
este de 250 de tone. În ceea ce privește cabina, aceasta este oferită în
trei versiuni, GX, GM, GN, cu volume
cuprinse între 9,7 și 12,6 mc.

În curtea clienților
Din cauza situației generate de
pandemia de coronavirus, Grupul
MHS Truck & Bus a luat decizia de a
prezenta noul autotractor MAN TGX
direct la locațiile clienților, respectând
măsurile de sănătate în vigoare, în
vederea prevenirii răspândirii virusului
SARS-COV-2.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.com

„Expoziția” de la inaugurarea service-ului
de la Oradea
• Noul autotractor MAN TGX 18.510 4×2 BL SA, destinat transportului pe
distanțe lungi, cu noua cabină GX și echipare de top, dorindu-se a fi un
benchmark pentru acest segment
• autocar MAN Lion’s Coach, Bus of the Year 2020, echipare premium,
cu 55+1+1 locuri
• autocamion MAN TGX 33.510 6×6 BB, cu tracțiune integrală 6×6, echipare de
top, macara forestieră și racoanțe
• două modele MAN TGE, cel mai mic model al gamei de vehicule comerciale
MAN, în versiune MAN TGE 3.180 4×2 cu suprastructură frigorifică
(certificare ATP) și MAN TGE 5.180, echipată cu benă basculabilă.

august 2020 ................................................................................................................................................
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În cadrul evenimentului de
la Oradea, a fost prezentat și
MAN TGE, cel mai mic model
din portofoliul producătorului
bavarez. Comerciala ușoară
este, acum, disponibilă
pentru vânzare și pe piața
din România, în variante
constructive furgon, autoșasiu
și transport persoane cu până la
19+1 locuri.
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Evoluția cabinelor
Mercedes-Benz
Locul de muncă al șoferilor de camion a evoluat, în timp,
de-a dreptul spectaculos! Mercedes-Benz vă propune o scurtă
incursiune în istoria cabinelor și a volanelor de pe diferite modele
de serie, de-a lungul a 60 de ani de evoluție.

C

hiar și o privire fugară asupra
cabinelor, de-a lungul timpului, demonstrează clar transformările tehnice pe care le-a suferit
așa-zisa interfață om-mașină (HMI),
pe parcursul ultimelor decenii. Dorința
de a îmbunătăți continuu ergonomia,
confortul în operare și networkingul,
atât la interiorul, cât și la exteriorul vehiculelor, se poate observa clar în designul cabinelor moderne.

Volanele
erau uriase...
În urmă cu peste 60 de ani, primele cabine ale modelelor MercedesBenz cu capotă scurtă erau echipate
cu un bord metalic pictat, cu un volan
Bakelite uriaș, dar subțire, cu o mulțime de întrerupătoare și butoane și cu...
scrumieră! Aceste camioane au fost
produse începând cu 1958 și până în
anii ’90 și încă se bucură de o reputație
legendară, datorită robusteții lor.
Un pas important a fost realizat
de către cabinele așa-zisei Leichte
Klasse (clasa ușoară) – LK – de pe
modelele cu cabină construită deasupra motorului. Aceste precursoare ale
gamei Atego au fost produse între anii

Bordul unui camion Mercedes-Benz 1924, din anul 1972. De aici, șoferul
monitoriza funcționarea indestructibilului motor OM 355 „Africa”, aflat
sub capota scurtă, din față.

1984 și 1998. Elementele tipice sunt
reprezentate de tonurile maronii, de
numărul relativ mic de întrerupătoare
și de poziționarea funcțiunilor și a

Bordul seriei LK, precursoarea gamei Atego, produsă între 1984 și 1998.
Tractor Mercedes-Benz 1317, 1989.
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martorilor de avertizare pe marginea
de sus a bordului.

Pe drumul
modernizării
O modernizare majoră a avut loc o
dată cu introducerea celei de-a doua
generații Mercedes-Benz Actros, între
2003 și 2008. Volanul adăpostea airbagul șoferului, iar ergonomia la bord
a fost înălțată la un nivel cu totul nou.
Scaunele, volanul, întrerupătoarele –
numeroase elemente puteau fi, deja,
configurate individual, pentru respectivul
șofer și pentru aplicația respectivă de
transport. Bordul era aproape „înfășurat”
în jurul șoferului, astfel încât un număr
impresionant de elemente de control
erau poziționate la îndemână.
Chiar și concepția display-ului a
parcurs cale lungă, prin includerea primului ecran central digital, care afișa
diferite informații, cum ar fi treapta de
viteză sau funcționarea diferitelor sisteme de asistență operaționale.
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În cabinele așa-zisei Noi Generații (NG), marcantă a fost utilizarea
elementelor din plastic. Mercedes-Benz AK 1936, din 1988.

Primul loc de
muncă digital...
În 2018, a fost introdus primul loc
de muncă pentru șofer aproape în întregime digitalizat, ca premieră mondială pe un camion. Multimedia Cockpit a
fost lansat pe cea de-a cincea generație Actros. Două ecrane de înaltă rezoluție au înlocuit panoul tradițional de
instrumente. Display-ul central poate
fi în întregime configurat de către șofer
și, folosind elemente grafice clare, afișează datele de operare ale unor sisteme cum ar fi Active Drive Assist și Predictive Powertrain Control. Ecranul
secundar este un touchscreen și poate
fi operat ca un smartphone. Funcționalitatea este crescută prin intermediul
unor butoane de acces rapid. În plus,
volanul multifuncțional s-a transformat
într-un fel de panou de comandă.
De asemenea, ca parte a complet
reproiectatei interfețe om-mașină de
pe noul Actros, sunt incluse cele două
display-uri ale sistemului MirrorCam,
care înlocuiește oglinzile retrovizoare,
încorporate în pilonii A. Acestea nu
afișează doar traficul din spate, ci ajută
și la depășiri, curbe și manevre, prin
intermediul imaginilor în mișcare și al
formatelor de unghi panoramic.
Mai mult decât atât, Multimedia
Cockpit formează, acum, o interfață
cu lumea exterioară: aplicații care ajută
șoferul să își îndeplinească sarcinile de
zi cu zi. În același timp, camionul este
conectat la cloud în permanență, prin
intermediul Truck Data Center, care
reprezintă, în același timp, baza pentru
soluții de conectivitate, cum ar fi
Fleetboard și Mercedes-Benz Uptime.
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În urma unei game largi de
conversii, cabina acestui
Mercedes-Benz LPK 1626 din 1972
a fost pusă la treabă în aplicații
din construcții, stingerea
incendiilor sau transport de lungă
distanță.

Mercedes-Benz Actros, 2004-2008

traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com

Multimedia Cockpit, 2018
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RENAULT TRUCKS
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Delanchy a primit
primul Renault D Z.E.
de serie
Grupul Delanchy, unul dintre cei mai mari operatori francezi de
transport de fructe de mare și produse proaspete, care utilizează
un prototip Renault Trucks D integral electric din 2017, a primit,
recent, primul camion de serie model D Z.E. care a ieșit de pe linia
de producție.

P

entru a ține pasul cu schimbările care au loc în transportul
urban, Renault Trucks, un pionier în domeniul electro-mobilității,
lucrează intens, de câțiva ani, la cea
de-a doua generație a sa de camioane
electrice.
Indiferent de cât de stricte ar fi
limitările impuse în zonele urbane,
vehiculele din gama Renault Trucks
Z.E. pot continua să opereze fără probleme. Ele reprezintă soluția perfectă
pentru a proteja calitatea aerului și
pentru a reduce congestia traficului,
deoarece permit livrări silențioase, în
afara orelor de program, și nu generează emisii poluante sau CO2.

Gama Z.E., constând în Renault
Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. și
Renault Trucks D Wide Z.E., de la 3,5
la 26 t, acoperă toată paleta de utilizări
urbane, de la distribuție și livrare de
mărfuri, la colectarea deșeurilor. Master
Z.E. este disponibil, deja, din 2018, iar
modelele D și D Wide Z.E. au început
să fie produse în fabrica de la Blainvillesur-Orne.
Versiune special proiectată, de
16 t, a Renault Trucks D Z.E. este ideală pentru livrările urbane și sub temperatură controlată. Renault Trucks D
Wide Z.E. este disponibilă și în versiune de 26 t, pentru o colectare eficientă
a deșeurilor.

D și D Wide Z.E.,
perfecte pentru oraș
Un Renault Trucks Z.E. de gamă
medie se poate lăuda cu o autonomie
de până la 300 km, în funcție de utilizare și de configurația bateriilor. De fapt,
pachetul de baterii este cel mai scump
element, atunci când cumperi un camion electric. Pentru Renault Trucks, nu
se pune problema compromiterii sarcinii
utile sau a eficienței costurilor, deci vor
fi disponibile mai multe game de
autonomie, special croite pentru a se
potrivi necesităților exacte ale clienților.
Datorită încărcării rapide DC, bateriile litiu-ion ale Renault Trucks D
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ficientă o priză trifazică industrială
380v 32A. Pentru un grad maxim de
flexibilitate în ceea ce privește utilizarea și carosarea, Renault Trucks D
Z.E. și Renault Trucks D Wide Z.E.
sunt echipate cu o priză de putere cu
interfață mecanică standard.

Parteneri timp de
50 de ani
Renault Trucks și Grupul Delanchy
colaborează, deja, de peste 50 de ani.
Din 2017, Delanchy are în utilizare un
prototip Renault Trucks D de 13 t integral electric, pentru a face livrări la
Halele Lyon – Paul Bocuse. Livrările
sunt realizate la anumite ore, pentru
a nu deranja liniștea și pacea rezidenților.
Pentru Grupul Delanchy, ca și pentru Renault Trucks, transportul urban
trebuie să se îndrepte rapid către mobilitatea electrică, pentru a îmbunătăți
calitatea vieții în centrele orașelor și
pentru a acționa împotriva emisiilor
globale de CO2, astfel că specialistul
în transporturi frigorifice a decis să
comande primul camion D Z.E. de 16 t
care a ieșit de pe linia de producție
de la Blainville-sur-Orne (Calvados).
„În calitate de contractor de servicii
de transport cu angajament în ceea
ce privește mobilitatea electrică, am
fost nerăbdători să ne implicăm în dezvoltarea unei soluții de livrări cu emisii
zero pentru centrele orașelor”, explică
Yannig Renault, director tehnic al grupului Delanchy. „Am putut testa și
valida această tehnologie, datorită prototipului Renault Trucks D 100% electric, de care am fost mulțumiți, atât în
termenii exploatării, cât și în cei ai
întreținerii.”
Grupul Delanchy încă este în curs
de a decide unde să aloce acest nou
camion, 100% electric, care va merge
fie la Paris, fie la Lyon, pentru curse
de aproximativ 110 km. Dintre cele
1.000 de vehicule ale Grupului, acest
camion se alătură unei flote de 340
de camioane destinate operațiunilor
de distribuție.
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Z.E. și Renault Trucks D Wide Z.E.
pot fi încărcare complet în 1-2 ore,
prin intermediul conectorului de 150
kW Combo CCS. Pentru încărcarea
AC peste noapte, timpul de încărcare
completă a unei baterii de 300 kWh
este de 12 ore. În acest caz, este su-

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
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VOLVO TRUCKS

Sfaturi pentru condus
economic, în oraș

Când vorbim despre un mod de conducere economică, de cele mai
multe ori luăm în considerare strategiile de economisire de
combustibil pe autostrăzi, în transportul de lungă distanță.
Despre condusul în oraș, se discută doar foarte rar, deși este cel
puțin la fel de important, iar șoferul joacă un rol poate mai
însemnat decât configurația tehnică a vehiculului, atunci când
este vorba despre un trafic aglomerat.

T

atu Ljokkoi, responsabil cu
dezvoltarea aptitudinilor șoferilor, la Volvo Trucks, a sintetizat câteva aspecte importante în ceea
ce privește condusul în oraș, fiind de
părere că, prin optimizarea vitezei,
prin anticipare și planificare, un șofer
poate reduce costurile legate de combustibil cu aproape o jumătate, fără a
sacrifica viteza medie.

Crearea unei
strategii optime
de frânare
Tatu Ljokkoi subliniază faptul că una
dintre cele mai mari provocări ale
conducerii eficiente din punctul de
vedere al consumului de combustibil,
în trafic urban, este necesitatea de a
frâna atât de des. Deci, după părerea
lui, cel mai bun lucru pe care un șofer
îl poate face este să-și creeze o bună
strategie de frânare. Specialistul a elaborat, astfel, cinci sfaturi de top, utilizând
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exemplele celor mai întâlnite situații cu
care se pot confrunta șoferii, în oraș.
Aceste sfaturi sunt susținute și de exemple video, care arată atât modul de conducere optim, cât și cel mai puțin favorabil, care pot fi consultate la adresa:
https://knowledgehub.volvotrucks.com/d
rivers-world/5-tips-for-fuel-efficient-truckdriving-in-cities.

1. Abordarea
semafoarelor
Cea mai bună modalitate de a depăși un semafor este, desigur, să treci
fără să frânezi deloc. Dar acest lucru
nu este întotdeauna posibil. Există
tentația de a accelera, pentru a prinde
lumina verde, dar aceasta nu este, întotdeauna, strategia corectă, dacă vrei
să economisești combustibil. De ce?
Ei bine, dacă accelerezi și se face
roșu, ai injectat mai mult combustibil,
pentru a crește viteza, doar pentru a-l
pierde, prin frânare puternică.

În schimb, ce ar trebui să faci este
să menții o viteză constantă și să verifici dacă te așteaptă mai multe semafoare sau dacă mai sunt și alte elemente care te pot încetini, cum ar fi pietoni
sau trafic. Dacă crezi că e nevoie să
frânezi, fă-o cât mai devreme posibil și
pe o distanță mai lungă. Cea mai bună
metodă de a-ti ajusta frânarea este să
utilizezi pedala de frână și să ai activată
funcția de „brake blending”.
Optimizarea frânării înseamnă, de
asemenea, să te alături unei cozi aflate în mișcare. Poate părea lent, dar nu
este lent cu adevărat; traficul va avea
un flux cu un ritm determinat de semafoare și frânarea timpurie nu va rezulta în nicio diferență în viteza medie.

2. Abordarea
giratoriilor
Giratoriul este locul perfect pentru
a economisi combustibil. Încă o dată,
este vorba despre anticipare și despre

.................................................................................................................................................. august 2020

3. Virajul la stânga
Executarea unui viraj la stânga
este destul de clară, dar, cu câteva
trucuri simple, poți economisi și timp,
și combustibil. Ceea ce este important
este să te concentrezi în întregime
asupra drumului și să minimizezi distragerile, cum ar fi telefoanele mobile.
Acesta este un lucru important, în mod
evident, în ORICE situație din timpul
condusului, dar este cu atât mai important la virajele la stânga, deoarece
trebuie să fii atent atât la vehiculele
din fața ta, cât și la traficul din sens
opus.
Cel de-al doilea aspect este managementul vitezei; a încetini atunci când
te apropii de intersecție și a-i lăsa pe
alții (în special alte camioane) să treacă, eliberează drumul și îți oferă o mai
bună vizibilitate. O dată ce toată lumea
a părăsit intersecția, te poți concentra

pe traficul din sens opus și poți executa virajul fără oprire. Prin încetinire, îți
poți da mai bine seama de viteza traficului din sens opus și de momentul
ideal pentru schimbarea benzii.

4. Virajul la dreapta
La fel ca pentru virajul la stânga,
executarea unui viraj la dreapta corect
presupune concentrare și încetinire.
Acest lucru este important în special
în orașe în care există riscul de a nu
observa pietonii și bicicliștii, în unghiul
mort al camionului. Dacă te ocupi cu
telefonul, sunt șanse să nu fii atent la
oglinzi.
Când te apropii de un viraj la
dreapta, încetinește din timp, până la
viteza bicicliștilor. Nu îi depăși, ține-i
în fața ta și fii atent la oglinzi, astfel
încât să nu intre nimeni în unghiul
mort fără să sesizezi. Lasă bicicliștii
să treacă și, când este momentul să
virezi, poți să o facă faci opriri bruște.

5. Condusul în trafic
aglomerat
În trafic aglomerat, să mergi „cu
valul”, din inerție, este cel mai important lucru. De ce? Deoarece, dacă frânezi repetat, irosești combustibil. Deci,
întrebare este cum să eviți frânarea?
În primul rând, amintește-ți că si frâna
de motor este tot frânare. Pentru a minimiza folosirea cesteia, pune frâna
auxiliară pe poziția A și ajustează-ți viteza folosind numai pedala de accelerație. Dacă e nevoie să acționezi pedala de frână, încearcă să faci asta pe o
distanță mai lungă. Și ACC este un instrument bun, dar amintește-ți că, dacă
vehiculul din față este foarte aproape,
sistemul va frâna în mod constant. Deci,
lasă suficient spațiu pentru ca sistemul
să ajusteze viteza și frânează doar în
situații critice. Mulți șoferi nu păstrează
o distanță mai mare, pentru că se gândesc că o să se bage cineva în fața lor
și o să-i încetinească. Dar, atunci când
conduci în aglomerație, de cele mai
multe ori mergi o dată cu fluxul traficului,
iar cei care schimbă banda de circulație
nu influențează viteza fluxului respectiv.
Dacă „închizi” spațiul, vei frâna mai mult,
vehiculul din față reacționând la cei care
schimbă banda în fața lui.
Planificare, încetinire și extinderea
distanței de frânare – acestea sunt
trucurile, atunci când vrei să conduci
eficient în oraș. Fiind atent și anticipând, ai control deplin asupra forței de
frânare. Acest lucru este foarte important, deoarece a frâna puternic – indiferent că este vorba despre frâna de
serviciu, cea de motor sau de retarder
– este o modalitate de a irosi energie
și combustibil. Deci, evită asta cu orice
cost, concluzionează Tatu Ljokkoi.
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a avea suficient timp pentru a observa
și reacționa. Tatu subliniază faptul că,
în timpul sesiunilor sale de training, le
recomandă întotdeauna șoferilor să
mențină o viteză similară cu a pietonilor pentru cel puțin 20 de metri, la
apropierea de un giratoriu. Acest lucru
îți va oferi timp suplimentar pentru a
observa ce se întâmplă și când va fi
momentul să intri în giratoriu. Dacă
intri cu viteză prea mare, vei pierde
timp prețios pentru a observa și reacționa, ceea ce te poate opri pe loc.
Tatu, recomandă, de asemenea,
să frânezi ÎNAINTE de giratoriu, nu
ÎN giratoriu. Acest lucru îți va permite
să ajustezi viteza în curbă cu ajutorul
pedalei de accelerație, nu al celei de
frână. De asemenea, acest lucru va
permite transmisiei I-Shift să mențină
trepte superioare de viteză și vei putea
să ieși din giratoriu mai rapid, fără
prea multe schimbări de treaptă.

traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
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ACTUALITATE

72,4 MILIARDE DE EURO, ÎN 10 ANI

3.000 km de autostradă
și drum expres
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, promite peste 3.000 de
kilometri noi de autostradă și drum expres, în următorii 10 ani,
separat de cei 400 de kilometri aflați în lucru sau contractați.

A

stfel, ministrul a lansat în dezbatere publică Planul investițional 2020-2030 în infrastructura de transport rutier, feroviar și
naval. Investițiile însumează 72,4 miliarde de euro. Cea mai mare sumă,
36,93 miliarde de euro, va fi alocată
sectorului rutier (31,8 miliarde în rețeaua primară, 5,75 în cea secundară și
0,1 în siguranța rutieră).

2%, față de 0,6%
din PIB
Lucian Bode a declarat: „Sectorul
transporturilor va primi 2% din PIB pe
an, față de 0,6%, în prezent. Acest lucru nu înseamnă că este garantată
implementarea proiectelor. Trebuie să
rezolvăm probleme structurale, care
s-au adunat în timp, care vizează slaba capacitate de implementare. Se do-
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rește creșterea calității studiilor de fezabilitate și tehnice, eficientizarea
relației cu instituțiile avizatoare, judecarea mai rapidă a contestațiilor, cooperarea între instituții și monitorizarea
profesionistă a implementării proiectelor”.
„La un necesar de 72,4 miliarde de
euro, alocările estimative din fonduri
externe nerambursabile sunt de 12,9
miliarde, rezultând un deficit de 59,5
miliarde, care poate fi acoperit de la
bugetul de stat, respectiv prin împrumuturi externe și fonduri private. În
concluzie, România va trebui să asigure, în următorii 10 ani, contribuția
financiară aferentă proiectelor cu
finanțare europeană, la care se adaugă necesarul pentru finalizarea întregii
infrastructuri prezentate în acest plan,
rezultând un efort financiar reprezentând aproximativ 2% din PIB/an, în

funcție de progresul fizic și financiar
al proiectelor”, se precizează și în
document.

Master Planul
General de Transport
nu se modifică
Investițiile din următorii 10 ani nu
modifică Master Planul General de
Transport, adoptat în anul 2015, însă
va fi actualizată strategia de implementare, condiție pentru accesarea
fondurilor europene din viitorul exercițiu financiar, 2021-2027.
„Cu toate că, per total, Master Planul General de Transport își păstrează
valabilitatea, este necesar ca strategia
de implementare a proiectelor prevăzute de MPGT să fie actualizată, luând
în considerare următorii factori: proiectele angajate care se află în diferite
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Ministrul
Transporturilor,
Infrastructurii și
Comunicațiilor,
Lucian Bode:

stadii de implementare (construcție/licitație lucrări/finanțare angajată); noile
politici europene (Green Deal, Mobilitate militară etc.) și condițiile favorizante pentru noua perioadă de programare; maturitatea proiectelor in pregătire”,
se arată în document.

Coridoare de
conectivitate
În cadrul Planului investițional,
figurează coridoare de conectivitate
rutieră, pentru tranzitul pasagerilor și
al mărfurilor în și între regiunile României. O atenție deosebită s-a acordat conexiunii acestora cu coridoarele
de transport din țările vecine, dar și
cu cele dezvoltate la nivel continental.
Ministrul Transporturilor, Lucian
Bode: „Coridorul principal ConstanțaBucurești-Sibiu-Nădlac obligatoriu trebuie să fie finalizat. Ce lipsește din coridorul 4, și anume inelul Bucureștiului,
Sibiu-Pitești și tronsonul 2 din LugojDeva, sunt obiective pe care noi suntem
obligați să le finanțăm și să le finalizăm.
Moldova nu are doar două proiecte
importante. Vorbim de A13, BrașovBacău, vorbim de Autostrada Unirii,
unde am înregistrat progrese”.

prezentată de drumurile care se conectează direct la rețeaua rutieră secundară și asigură legătura sistemică
a orașelor mici cu celelalte rețele.
Zece dintre proiecte, opt de autostradă și două de drum expres, ce însumează 400 km, au fost introduse întrun scenariu de referință, deoarece se
află în diverse faze de construire sau au
semnate contractele. Prin această excludere, a rezultat lista proiectelor din rețeaua primară, care vor fi prioritizate, iar
a căror finanțare va fi corelată cu sursele de finanțare disponibile sau posibile,
în cadrul strategiei de implementare.
Lista este compusă din 29 de proiecte
ce însumează peste 3.000 km și care
aparțin în majoritate rețelei TEN-T Core.

Prioritizarea
proiectelor
Prioritizarea proiectelor va fi făcută
printr-o analiză multicriterială (AMC)
care se bazează pe următoarele criterii: eficiență economică – 35%, reducerea emisiilor de carbon – 20%, conectivitate strategică – 25%, utilizarea
duală a infrastructurii – 15%, maturitatea pregătirii – 5%.

Lista sectoarelor rutiere de pe rețeaua secundară este compusă din
33 de proiecte de drumuri expres,
drumuri transregio și eurotrans în lungime de aproximativ 3.600 km. Drumurile expres din rețeaua secundară
nu au caracter major de conectivitate,
fie sunt dublate de legături rutiere din
rețeaua primară, fie au caracter de
„ciot”. Separat, sunt 20 de variante de
ocolire în proximitatea localităților care
nu sunt deservite de drumuri de mare
viteză.

ACTUALITATE

„Infrastructura de transport va fi
coloana vertebrală pe care se va
ridica România. (...) Vom trece de
la modelul economic bazat pe
consum, la cel bazat pe stimularea
investițiilor, care va garanta o
creștere economică solidă, crearea
de locuri de muncă și un PIB mai
mare pe cap de locuitor, adică un
nivel de trai mai ridicat”.

Siguranța
rutieră
Pentru perioada 2020-2030, se
propune alocarea a 100 de milioane
de euro pentru măsurile de creștere
a siguranței traficului rutier: amenajări
de intersecție giratorie pentru cele la
nivel; îmbunătățirea amenajării intersecțiilor la nivel; construirea de benzi
suplimentare pentru vehiculele lente;
asigurarea siguranței întoarcerii in loc;
aliniamente, semnalizare, bariere etc.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com

Extinderea autostrăzilor
3 tipuri de rețele
rutiere
Autorii Planului de investiții definesc trei tipuri de rețele rutiere în
România: primară, „ce constituie osatura rutieră a României în context
național (coridoarele de conectivitate
rutieră) și european regional (coridoarele TEN-T din România)” și interconectează, în mod direct, municipiile
București, Cluj Napoca, Timișoara,
Iași, Constanța, Craiova, Brașov,
Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad,
Pitești, Sibiu, Bacău, Baia Mare,
Buzău, Dr. Tr. Severin; secundară –
ce se constituie atât într-o rețea de
complementaritate a rețelei primare,
dar și într-una de legătură între aceasta și cea terțiară; rețeaua terțiară, re-

Planul mai prevede extinderea cu cel puțin o bandă pe sens a unor autostrăzi,
începând cu A1 București-Pitești. Se propun patru etape de mărire a
capacității acesteia:
• ETAPA 1 (experimentală): suprimarea benzii de urgență și transformarea în
sector cu trei benzi pe sens (calea 2 – Pitești-București), între nodul Bolintin
Vale și intrarea în București, coroborat cu scăderea vitezei maxime de
circulație de la 130 la 100 km/h
• ETAPA 2: dezvoltarea autostrăzii la trei benzi, pentru ambele sensuri, între
București și km. 35
• ETAPA 3: dezvoltarea autostrăzii la trei benzi pentru ambele sensuri, între
km. 80 și Pitești Sud, sector de drum a cărui capacitate de transport va fi
depășită la momentul finalizării sectoarelor de drum de mare viteză PiteștiSibiu, Pitești-Craiova și Găești-Târgoviște-Ploiești
• ETAPA 4: dezvoltarea autostrăzii la trei benzi pentru ambele sensuri, între
km. 35 și 80, în concordanță cu fluxurile de transport nou generate prin
dezvoltarea rețelei rutiere de transport.
„În măsura în care se vor identifica și alte creșteri semnificative ale traficului
rutier în lungul drumurilor de mare viteză, în proximitatea municipiilor, se pot
propune și alte dezvoltări etapizate ale infrastructurii rutiere existente (de
exemplu, A2 între București și Brănești, A1 în zona Sebeș, A1 în zona PTF
Nădlac II – calea 1)”, precizează autorii planului.
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RETRO

#tbt 10 ani

Lumea noastră,
în august 2010
Continuăm seria RETRO, în care vă aducem aminte de
evenimentele cele mai importante ce s-au desfășurat în urmă
cu 10 ani, din domeniul transportului, logisticii sau legislației.

V

ara lui 2010 ne găsea în plină perioadă toridă, dar
și în mare impas economic, ce s-a răsfrânt foarte
tare asupra industriei transporturilor.
„Criza economică nu dă niciun semn că ar ceda teren,
în România, ci, dimpotrivă, lucrurile se înrăutățesc, într-o
continuă demonstrație prin care ni se arată că se poate și
mai rău. Și de ce nu ar fi așa? Unde sunt acțiunile de
valoare, realizările, strategiile coerente în urma cărora să
putem emite pretenții de mai bine?”, încerca să tragă un
semnal de alarmă Radu Borcescu, în editorialul său.

Legea 168
Apariția actului normativ urma să aprobe și să modifice
Ordonanța 34 și era văzută ca un pas important în
combaterea pirateriei. „După o serie de analize, în
coroborare cu alte legi aflate în vigoare, s-a ajuns la
concluzia că nu este aplicabilă. Sau, cel puțin, nu pentru
scopul inițial. Cea mai gravă formă de piraterie era
desfășurată de către persoane care nu au niciun fel de
document – nu au firmă, nu au licențe, copii conforme...
nimic. Și tocmai ei nu pot fi sancționați de noul act normativ,
care se transformă, astfel, într-un motiv în plus de terorizare a operatorilor de transport”, spunea Radu Borcescu.

• În urma unei întâlniri dintre reprezentații FORT
(Federația Operatorilor Români de Transport) și Poliția
Rutieră, se anunța găsirea unei „rețete” de luptă contra
pirateriei, prin persoane sub acoperire infiltrate, flagrante,
acțiuni în comun realizate de poliție și transportatori.

Control

• Într-un interviu acordat revistei noastre, comisarul șef
Lucian Diniță, directorul Direcției Rutiere din cadrul
Inspectoratului General al Poliției, atrăgea atenția că, din
cauza setului de măsuri anti-criză, „o să fim o țară de
girofaruri, în care toată lumea oprește și controlează mașini”.

Piață și companii

• Autoritatea Rutieră Română era din ce în ce mai activă
în trafic, noi, revista ZIUA CARGO, luând parte la un control
comun ARR și CNADNR, într-unul dintre punctele
nevralgice ale DN 1, localitatea Potigrafu, județul Prahova.
Top trei încălcări ale legislației la transportatorii români, la
acea vreme:
1. nerespectarea timpilor de odihnă și condus
2. lipsă certificat profesional de șofer, nerespectare
grafic circulație și lipsă document transport
3. abateri privind limitatorul de viteză și lipsa verificării
periodice a acestuia.
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• 28 de camioane Volvo erau livrate către Aquila, ca
parte dintr-un parteneriat semnat între cele două companii,
ce cuprindea atât furnizarea de camioane, cât și de servicii.

RETRO

• Romtrailer, service autorizat Schmitz Cargobull în
România, tocmai ce inaugurase un nou service la Sibiu,
în timp ce anunța investiția a 3 milioane de euro într-un
alt centru service, la Bolintin Deal, în județul Giurgiu.

• GTI Logistic, o companie la început de drum în 2010,
detalia, printr-un interviu oferit de Mihai Iancu, directorul
general, cum orientarea spre clienții mici a fost lozul
câștigător pentru companie, în acele vremuri.

Transport pasageri
• RATB lansase 9 trasee turistice către mânăstiri și
obiective aflate în apropierea Bucureștiului, inclusiv către
Parcul Natural Comana, una dintre cele mai mari zone
umede din România. Proiectul făcea parte dintr-un protocol
încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului,
ce prevedea promovarea zonelor turistice din jurul Capitalei.

• Autoconstruct, unul dintre principalii furnizori de pe
piața autohtonă a vehiculelor specializate de la acea vreme,
anunța că a întrerupt colaborarea cu Meiller și a încheiat
un parteneriat cu Dautel.
• Mercedes-Benz Citaro G BlueTec Hybrid era noul
model de autobuz urban adus în țară de EvoBus România.

• Cătălin Olteanu, manager general al FM Logistic
România, ne detalia diferențele imense între cum se realiza
transportul și logistica în China, față de România.

• PRE-IAA – SETRA era gata de participare la cel mai
important eveniment de gen al anului, IAA Hanovra 2010,
unde producătorul de autobuze și autocare miza pe
îmbunătățirea confortului pasagerilor, venind cu scaune
complet noi. De menționat și faptul că era pentru prima
oară când brandul SETRA era găzduit într-un stand Daimler.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.com
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ANTICORUPȚIE

EDUCAȚIA... în
stare de... ALERTĂ!
Cu toții am trecut și trecem, încă, în această perioadă, prin
diverse stări, și în sens propriu (stare de urgență, stare de
alertă…), și în sens figurat, și mă refer aici la stările emoționale
(de la stare de psihoză, la cea de relaxare totală).

F

ără să anticipăm sau să
gândim vreodată, VIAȚA a venit și „ne-a scos la tablă”, ascultându-ne la „o lecție” total necunoscută, absolut nouă, cu multe
variabile, cu multe dileme, pe care am
fost nevoiți „să o învățăm din mers”,
schimbându-i permanent conținutul și
neștiindu-i încă finalul.
În opinia mea, ceea ce este mai
important din cuprinsul lecției este
bunul simț, corectitudinea, implicarea,
puterea voinței noastre, RESPECTUL
față de noi și față de alții, pe care cu
toții a trebuit să le învățăm, să le dezvoltăm sau să le accentuăm.
Unii dintre noi au rămas corigenți
la lecție, iar alții repetenți, pur și simplu. Am crezut că învățăm, măcar
acum, să respectăm legea, acum,
când viața noastră a fost sau este
între „a fi sau a nu fi”. Dar nu, unii au
înțeles că acum, mai mult ca niciodată,
pot eluda legea, acum, mai mult ca
niciodată, pot „să dea mită”, erijându-se în șoferi de TIR, sau, la fel de
grav, angajați la diverse firme, pe la
care nici nu trecuseră vreodată nici
măcar în vizită.
Oare ce este mai periculos: să îți
riști sănătatea, nepurtând o simplă
mască, arătând că nu îți pasă de tine
și de cei din jur, sau să îți riști libertatea, încercând să dai mită și să te
„contaminezi” cu închisoare de la 2
la 7 ani, potrivit art. 290 din Codul
penal? Ce „virus” este mai periculos:
CO...VID-19 sau CO...RUPȚIE? Ambele „UCID”! Sau, dacă nu ucid, lasă...
sechele, în viața noastră sau a celor
dragi.
În ambele situații este un drum ce
poate fi fără întoarcere, în care și
recontaminarea poate fi posibilă, așa
cum și vindecarea este posibilă.

Lecții învățate...
Am auzit și învățat, de asemenea,
în perioada aceasta, lecția „super eroilor”, și nu numai a celor aflați în linia
întâi: personal medical, polițiști, jan-
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darmi, militari etc., ci și a celor aflați
în linia a doua, și mă refer la transportatori, la șoferii de TIR care au fost
nevoiți să pătrundă „în zonele roșii”,
expunându-se virusului COVID-19,
punându-și familiile în situații dificile,
stând departe de ele în perioade de
izolare între curse, pentru a ne fi bine
NOUĂ, TUTUROR! Ei fac parte din
categoria celor VINDECAȚI, care au
învățat cu siguranță lecția CON... ȘTIINȚEI, a IUBIRII, a RESPECTULUI,
a ONESTITĂȚII și a INTEGRITĂȚII!
Aceste lecții nu pot fi învățate
online, așa cum au fost nevoiți să facă elevii și cadrele didactice, e un
proces educațional care se învață la
„ȘCOALA VIEȚII”!

... și lecții de învățat
Nu, nu este vorba de acea școală
pe care a făcut-o un conducător auto,
care, la un control de rutină, s-a transformat în „transportator sub acoperire”,
declarând că lucrează la o firmă de
profil. La controlul efectuat de polițist
în bazele de date ale Inspectoratului
Teritorial de Muncă, s-a constatat că
acesta nu avea nici măcar calitatea de
angajat, declarația sa fiind falsă. Văzând că a fost „deconspirat” a încercat
să ofere 200 de lei polițistului care l-a
oprit în trafic, pentru „a-l ierta”. Nu,
colegul nostru nu a învățat lecția
„IERTĂRII”, în acest caz, întocmindu-i
dosar penal celui în cauză, pentru dare de mită, la care a primit un „premiu”
suplimentar, pentru că ne aflam în stare de urgență, și nu o coroniță, așa
cum primesc premianții, în general.

Banii nu pot cumpăra totul și lecția
aceasta am primit-o în perioada pandemiei, unde, în fața acestei provocări
mondiale, am fost EGALI!
Sper ca, după „contaminarea” cu
fapta de CO...RUPȚIE, să se decontamineze și să învețe „lecția RESPECTULUI”, față de sine și față de ceilalți,
„lecția DREPTĂȚII”, care se îndreaptă
către noi oricât am fugi noi de ea, să
poarte doar „masca... INTEGRITĂȚII!”
Este vorba, mai presus de toate,
de EDUCAȚIE sub toate formele ei,
este vorba de IUBIRE, față de noi și
față de ceilalți, este vorba de a oferi
exemple POZITIVE, de a forma caractere, de a „ne virusa” de BINE, de
FRUMOS, de CORECT, de ONESTITATE, de a învăța de la copii lecția
purității și a sincerității, de la bătrâni
lecția maturității și a înțelepciunii, pentru că numai așa putem avea CREDINȚA că vom fi un popor SĂNĂTOS
și EDUCAT, pe care nu îl poate atinge
niciun VIRUS: nici COVID-19 și nici
CORUPȚIA!
Să nu ne dăm „corigența” în...
EDUCAȚIE, să n-o lăsăm în stare...
de alertă, ci să ne luăm „premiul” de
excelență pentru INTEGRITATE! Să
„călătorim” într-o altă STARE, STAREA de NORMALITATE! Dacă nu vă
întâlniți cu ea, să ne sunați la
0800.806.806, call-center-ul anticorupție, și să ne spuneți: DRUM CU PRIORITATE spre... INTEGRITATE!
Loredana-Florentina MARIN
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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LOGISTICĂ

FAN Courier
continuă
investițiile

ȘTIRI

RABEN, AL 7-LEA DEPOZIT NAȚIONAL
Raben Logistics România își
extinde rețeaua de distribuție
națională. Pe 3 august,
compania a deschis un nou
depozit în Craiova, județul
Dolj, asta după ce, în aprilie,
inaugurase un altul la Baia
Mare, în județul Maramureș.
Cererea crescută a clienților
din zona Olteniei și eforturile
constante de a îmbunătăți
procesele, în special timpul
de tranzit, au contribuit la
dezvoltarea unui nou punct
logistic pe harta României.
Totodată, expansiunea
volumelor din ultima
perioadă a dus la necesitatea
creșterii spațiului de
transbordare și mutarea în
spații mai mari și pentru
depozitele din Arad și Sibiu.
„Vom continua să extindem
rețeaua națională, pentru a
oferi timpi de reacție foarte
rapizi. Depozitul din Craiova
ne permite să îmbunătățim
rutele de transport, să
optimizăm costurile și avem
acum posibilitatea de a
colecta mărfurile în aceeași
zi în care primim comanda,
de la clienții din zona
Olteniei. Atitudinea proactivă,
suportul pe care îl oferim
clienților și, nu în ultimul
rând, soluțiile inovative
precum ETA (estimarea

PIAȚA SPAȚIILOR
LOGISTICE A RĂMAS
COMPETITIVĂ, ÎN S1

Activitatea în zona spațiilor
industriale și logistice s-a
desfășurat în parametri normali în
timpul pandemiei, cu anumiți
jucători înregistrând chiar vârfuri în
activitate, dar o serie de dezvoltări
speculative și competitivitatea
pieței, în contextul actual, înclină
balanța în favoarea chiriașilor.
În schimb, prima jumătate a
„anului pandemic” a fost cea mai
dificilă pentru jucătorii din retail,
având în vedere blocajul din
perioada stării de urgență. Însă
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de 7-8%, fără schimbări majore pe
fondul crizei coronavirusului.

TRENURI DE MARFĂ,
DIN NOU, ÎNTRE CHITILA
ȘI CHIAJNA
timpului de livrare) și PCD
(confirmarea livrării cu poză),
ambele soluții gratuite pentru
clienții Raben Logistics
România, sunt apreciate de
partenerii noștri, care au
acces în timp real la
informațiile legate de
mărfurile lor. Și nu ne vom
opri aici, vom continua
dezvoltarea rețelei de
depozite la nivel național și
de implementare a unor
soluții tehnologice moderne
și utile”, a spus Valentin
Storoj, director general
Raben Logistics România.
Noul depozit din Craiova, ce
are o suprafață totală de
500 mp, se află pe str. Henry
Ford 7B, în incinta Zacaria
Parc. Acesta va fi folosit ca
spațiu de transbordare a
mărfurilor și o să deservească,
din punct de vedere
operațional, județele Dolj, Olt,
Vâlcea, Gorj și Mehedinți, cu o
flotă de până la 20 mașini, fiind
interconectat cu depozitele din
București și Sibiu, pe rute
zilnice.

revenirea din ultimele luni a fost
peste așteptările inițiale ale celor
mai mulți jucători din piață, potrivit
raportului de piață al Colliers
International pentru primul
semestru (S1) din 2020.
Concurența sănătoasă în rândul
dezvoltatorilor a contribuit la
menținerea chiriilor, în ciuda pieței
de leasing tot mai puternice din
ultimii ani. În consecință, chiriile
sunt destul de bune pentru chiriași,
în zona a 3,8-3,9 euro/mp pentru
spații industriale și logistice
primare din jurul Bucureștiului și în
jur de 3,7-3,9 euro în alte localități
din țară, în zone foarte bune.
Consultanții Colliers remarcă faptul
că, pe fondul pandemiei, beneficiile
pentru chiriași au crescut,
proprietarii oferind mai multe luni
de grație la plata chiriei decât
înainte, iar, în unele cazuri, chiria
netă poate scădea cu aproximativ
20%, față de aproximativ 13%
înainte. Rata de neocupare
rămâne la un nivel confortabil,

Traficul feroviar de marfă între
Chitila și Chiajna, închis din anul
2018, va fi reluat, după finalizarea
lucrărilor de reparații pe firul I,
începute de Sucursala Regională
CF București și menite să
descongestioneze circulația
trenurilor de marfă pe Centura
București. În prezent, se înlocuiesc
traversele de lemn cu unele de
beton cu supralărgire (refacție).
„Lucrările sunt executate cu noul
tren PTH-500, specializat în lucrări
de reparație capitală a
suprastructurii căii ferate, cu o
productivitate medie de reacționare
totală a suprastructurii căii de
200 ml/oră (de aproximativ 4 ori mai
mare față de tehnologia clasică,
realizată cu trenul de lucru Platov),
precizează CFR Infrastructură. În a
doua etapă, vor fi executate lucrări
de buraj mecanizat și profilat piatră
spartă. Lucrări similare au fost
executate și pe raza Sucursalei
Regionale CF Constanța, în stația
CF Palas, între Grupa B și Grupa
Tranzit, linie destinată exclusiv
transportului feroviar de marfă spre
și dinspre Portul Constanța.

CONTINENTAL A
FINALIZAT EXTINDEREA
CENTRULUI DE LA IAȘI

Continental România a finalizat
lucrările de extindere a centrului de
cercetare și dezvoltare din Iași, în
care a investit 27 de milioane de
euro. Construcția nouă are
8 niveluri, o capacitate de până la
1.700 de locuri și cuprinde o zonă
de testare și validare completă a
produselor dezvoltate în cadrul
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International. Noile spații de birouri
livrate în prima jumătate a anului au
fost de aproape 105.000 mp,
în concordanță cu estimările,
dar cererea totală în București a
scăzut cu aproape 28%, până la
puțin peste 124.000 mp, în timp ce
cererea nouă s-a redus la jumătate
după un an excepțional, sub 45.000
de metri pătrați.

DEPENDENȚA DE
EXPORTURI,
VULNERABILITATE
PENTRU PRODUCȚIA
AUTO

SCĂDEREA CERERII
ÎNCEPE SĂ FIE SIMȚITĂ
PE PIAȚA BIROURILOR,
ÎN S1
Scăderea cererii începe să fie
simțită pe piața birourilor, în primul
semestru din „anul pandemic”,
însă rata de ocupare rămâne
semnificativă în majoritatea
sub-piețelor, anunță Colliers

Dependența de exporturi reprezintă
o vulnerabilitate, în această
perioadă, pentru producția auto din
România, care își revine foarte greu,
în condițiile în care exporturile de

mașini și componente auto
reprezintă 46,6% din totalul livrărilor
externe ale României, potrivit PwC
România. „Industria auto se
confrunta cu provocări mari și
înainte de apariția crizei pandemice,
precum costurile ridicate du
investițiile în noile tehnologii,
vehicule autonome, soluții de
mobilitate și conectivitate, lipsa
infrastructurii de încărcare și țintele
ambițioase de reducere a emisiilor
CO2 ale UE. Acum, ele vin la pachet
cu o scădere semnificativă a
vânzărilor la nivel global, încetinirea
producției, lanțuri de aprovizionare
afectate și probleme în asigurarea
lichidității și a finanțării”, spune
Daniel Anghel, partener, liderul
serviciilor pentru industria
automotive, PwC România.
Măsurile care au fost luate, deja,
de Guvern, cum ar fi sprijinirea
șomajului tehnic în perioada stării de
urgență, rambursarea mai rapidă a
TVA și amânarea plății unor
impozite, au asigurat o anumită
lichiditate companiilor producătoare,
în această perioadă. Potrivit PwC,
majoritatea fabricilor din industria
auto s-au deschis treptat, dar nu
funcționează la capacitate maximă.

ȘTIRI

companiei, precum și spații de
relaxare, săli de conferință și spații
de luat masa. Angajații sunt implicați
în elaborarea tehnologiilor de vârf
din industria auto: unități de control
al geamurilor și trapei, aplicații de
navigație și multimedia.
De asemenea, ei desfășoară
activități de cercetare pentru
sistemul de frână „vacuumless
brake one box design”, care
presupune creșterea eficienței
procesului de frânare a mașinii.
În parteneriat cu mediul universitar
local și internațional, specialiștii din
Iași lucrează și la proiecte dedicate
orașelor și mașinilor inteligente,
capabile să crească eficiența,
siguranța și confortul condusului.
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FAN COURIER CONTINUĂ INVESTIȚIILE

Depozite noi în
Ștefănești, Brașov și Cluj
FAN Courier continuă investițiile, pe lista priorităților fiind
deopotrivă depozitele noi și infrastructura informatică. Decizia de
a nu reduce turația motoarelor a fost o decizie strategică, asumată
pe deplin la începutul lunii martie, anticipând un context favorabil
industriei de curierat, în ciuda scăderilor pe care le consemna
compania, pe fondul izbucnirii crizei generate de COVID-19.

L

una martie a debutat cu scăderi masive în zona industriei
de curierat, pentru ca, la 2-3
săptămâni, lucrurile să ajungă în
cealaltă extremă, unde se mențin încă.
„Am consemnat o creștere medie de
30%, dar evoluția nu a fost una unitară, la nivel național, ceea ce a generat provocări cărora a trebuit să le facem față. De exemplu, în zone precum
Timișoara, am consemnat vârfuri de
60%, care s-au menținut timp îndelungat”, ne-a explicat Cornel Morcov,
chief commercial officer FAN Courier,
menționând că, la finalul lunii iulie,
volumele au ajuns la normal.

egale (50%), din martie până în prezent, segmentul B2C a crescut exploziv, ajungând să reprezinte până la
80% din livrări, ceea ce s-a materializat într-o masă medie unitară mai
mică, generând posibilități de creștere
a productivității în zona de transport.
În prezent, lucrurile s-au normalizat,
zona B2C ajungând la 55% și plasân-

du-se doar puțin deasupra segmentului B2B.
În paralel, au crescut livrările
către zone mai retrase,
punctele fixe au câștigat în
popularitate, iar expedierile
prepaid s-au majorat
de la 20 la 45%.

În toată această perioadă,
s-a înregistrat și un
comportament diferit al
consumatorilor.
Dacă, înainte, livrările B2B (între
companii – n.n.) și B2C (între companii
și consumatorul final – n.n.) erau relativ echilibrate și reprezentau proporții
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Un trend pozitiv accentuat au urmat și livrările de produse alimentare,
inclusiv cu temperatură controlată.
„Asigurăm servicii de curierat, în prezent, pentru majoritatea retailerilor
mari”, a precizat Cornel Morcov.

Punctul sensibil, „călcâiul lui Ahile”,
atunci când volumele cresc accentuat,
îl reprezintă, însă, centrele de sortare.
De aceea, investiția pe care FAN
Courier a făcut-o în automatizarea liniei de sortare de la Ștefănești a reprezentat un punct forte. „Estimam că
vom ajunge să folosim depozitul nou
de la Ștefănești la capacitate maximă
în următorii 5-6 ani. Pe fondul crizei,
am atins, însă, neașteptat de repede,
capacitatea extra de sortare, iar
această investiție ne-a permis să păstrăm întreaga activitate în parametri de
eficiență. Concret, dacă înainte de
pandemie foloseam maxim 50% din
capacitatea benzii de sortare, în perioada pandemiei și, mai ales, a stării
de urgență, am reușit să ajungem undeva la 80-90%. Am reușit să sortăm
mai repede, să dăm drumul mașinilor
mai repede din hub și am obținut o
performanță peste așteptări, crescând
productivitatea”, a mai arătat reprezentantul FAN Courier. Cornel Morcov
a subliniat faptul că indicatorii de performanță au fost urmăriți chiar și în
zilele în care volumele erau duble față
de ceea ce fusese estimat. În fond,
într-o rețea de curierat care nu este
optimizată pe segmentul depozitării,
dacă nu ai performanță în livrare într-o
zi, volumele suplimentare îți pot bloca depozitul, a doua zi. „Într-o companie de curierat, este important ca fiecare zi să se termine cu un număr
mare de colete livrate. Deși misiunea
noastră în fața clienților este de a duce
coletul până la ușă, nu putem influența
preluarea efectivă, care depinde foarte
mult de consumator, care trebuie să
se afle la locul de livrare. Noi monito-

Sute de mii de euro,
pentru sănătate
Au existat și provocări din perspectiva normelor de siguranță și sanitare,
dar conduita de protecție aleasă a dat
roade. „În toată această perioadă, am
fost foarte atenți și stricți la protocoalele de securitate în muncă. Am colaborat îndeaproape cu DSP Ilfov și
București. La FAN Courier, nu se poate lucra de acasă, iar, în spațiile comune, putem vorbi de un risc mare de
îmbolnăvire. Pentru a ne putea desfășura activitatea în condiții optime, am
analizat soluțiile și am creat echipe
independente, care nu se întâlnesc în
circuit, deși, în final, împărțim toți același aer”, a precizat Cornel Morcov.
Oficialul liderului pieței de curierat a
menționat că, în perioada scursă de
la declanșarea pandemiei, FAN
Courier a reușit să gestioneze inclusiv
criza sanitară – care a fost mai mult
una de imagine – izbucnită după ce
doi manipulanți au fost testați pozitiv.
„Boala a fost adusă din afara companiei, persoanele respective locuind în
localități cu focare, despre care autoritățile nu ne-au informat la timp, pentru a lua măsuri de preîntâmpinare.
Din fericire, am izolat problema și nu
a existat, ulterior, niciun caz de transmitere, în cadrul companiei. Iar aceasta în condițiile în care în hala unde
activau cei doi manipulanți lucrează,
în schimburi, 700 de persoane, cea
mai numeroasă tură fiind de 390 de
angajați”.
În prezent, FAN Courier este dat
drept exemplu de bună practică și de
responsabilitate de autoritățile de
sănătate, însă în spatele acestor mențiuni stau investiții semnificative și o
abordare extrem de strictă a zonei de
sănătate și siguranță.

„Am creat un grup de lucru, în
acest sens, și am fost foarte stricți. O
parte importantă din veniturile obținute
în această perioadă au fost investite
în măști, mănuși, dezinfectanți, în dezinfectarea spațiilor de lucru și a depozitelor. Este vorba de sute de mii de
euro, reprezentând costuri nebugetate. Astăzi, nu avem niciun caz de
COVID-19 în companie”, a afirmat
Cornel Morcov.
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Linia automată de
sortare, punctul forte

rizăm, însă, livrările efective și avem
un interes major în finalizarea comenzii în interesul clientului nostru, pentru
care este important să își poată primi
banii.”

25.000 mp la
Ștefănești, fără
focalizare pe curierat
Și în toată această perioadă, care
nu urmează niciun tipar cunoscut, FAN
Courier continuă investițiile. „În acest
moment, schimbăm infrastructura
PDA, reprezentând o investiție de
4 milioane de euro în dispozitive care,
împreună cu noua aplicație, ne vor
ajuta să fim mult mai agili în a avea
servicii cât mai apropiate de nevoile
clienților și de a acoperi nevoi noi”.
În paralel, depozitul de la Brașov
va fi extins cu un spațiu nou, iar în
Cluj continuă procesul de obținere a
autorizațiilor pentru construcția unui
centru de sortare. „Avem în plan, inclusiv, construirea unui centru logistic
în Ștefănești (lângă cel actual), care
nu va avea concentrare pe curierat.
În acest depozit, care va avea 25.000
mp într-o primă fază, vom muta centrul
de fulfillment și vom închiria inclusiv
spații pentru clienții noștri care își
doresc să fie mai aproape de FAN
Courier. Bineînțeles, compania SLS
Cargo, pe care am achiziționat-o anul
trecut, va beneficia de un spațiu dedicat în cadrul depozitului. Considerăm
că, dacă le vom oferi clienților un serviciu integrat de logistică, freight
forwarding, distribuție și distribuție în
regim de curierat, lucrurile vor arăta
mult mai bine”, a concluzionat Cornel
Morcov.
Meda IORDAN
meda.iodan@ziuacargo.com
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DIGITALIZAREA ESTE INEVITABILĂ

Despre pregătire,
eșecuri și etică
80% dintre proiectele implementate care țin de zona de
transformare digitală sunt deformate pe parcurs.
Cel puțin, așa se spune în piață... Iar diferențele sunt generate,
în cea mai mare parte, de oameni, și nu de lipsa de comunicare.
Experiențe. Reușite. Eșecuri. Un drum cu un singur sens.
Sunt ingrediente care au făcut parte din invitația Asociației
Române de Logistică (ARILOG) la a doua ediție a evenimentului
„Digital Supply Chain Reaction”.

D

igitalizarea este, astăzi, inevitabilă și cea mai bună abordare, în acest moment, este:
încearcă repede ce trebuie să faci și,
dacă e să eșuezi, fă-o repede și ieftin.
Pentru că și atunci când eșuezi, înveți.
„Atunci când este vorba de tehnologie
digitală, este foarte mult de învățat,
iar, până când nu pui mintea la contribuție și nu îți folosești mâinile, înveți
doar din teorie. Abia atunci când te
scufunzi într-un proiect, apare învățarea automată”, apreciază Vladimir
Bădic, Principal Infosys Consulting
Elveția, un specialist cu extrem de
multă experiență în domeniul transformării digitale.
Altfel spus, acceptăm eșecul, pentru că avem ce învăța din el. Ce este,
însă, de făcut, pentru ca proiectele să
poată fi duse la bun sfârșit?

aceleași tehnologii și trebuie să ieși
cumva în față”, atrage, la rândul său,
atenția Bogdan Tufeanu, general manager Dentstore, subliniind, însă, că
tehnologia aleasă, după ce ai studiat
ce soluții există pe piață, trebuie să
se potrivească proceselor din cadrul
companiei.
Să nu uităm că digitalizarea
a creat procese și modele noi
de business
„Evident, beneficiile au de-a face
cu creșterea eficienței proceselor, dar
există, deja, pe piață, înovație de proces, datorită tehnologiilor digitale. Putem discuta, astăzi, de businessuri digitale, care ajung la cifre de afaceri
uimitoare, dezvoltând modele noi, imposibil de pus în practică înainte”, a
mai arătat Vladimir Bădic.

Tehnologia și oamenii
Andrei Pinte, sales director Ortec
CEE, este de părere că nu trebuie să
uităm niciodată că transformarea digitală trebuie să ia în calcul doi piloni,
tehnologia și oamenii. Și, în plus, să
ținem cont că orice astfel de investiție
trebuie să adauge valoare businessului. Altfel, nu are niciun sens.
„Este un proces continuu, care
trebuie tratat foarte serios, pentru că,
la un moment dat, cu toții vom folosi

Vladimir Bădic:
„Astăzi, învățăm 40% din munca
de zi cu zi, 20% din implicarea în
proiecte, 20% din coaching și 20%
din zona de învățare formală.
Lumea se schimbă cu o viteză pe
care nu o întâlneam în trecut, iar
buclele de învățare trebuie să fie
frecvente.”
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Transformarea
trebuie să fie
abordată la fiecare
nivel
În opinia Elenei Petre, logistics
director Macromex, transformarea trebuie să fie abordată la fiecare nivel
din companie, pentru că ea este percepută diferit. Antreprenorul o va dori,
pentru că urmărește creșterea eficienței sau valorificarea de oportunități
noi. Dar cum convingi angajatul să o
accepte?
Bogdan Tufeanu este de părere
că, în construcție, trebuie să se țină
seama de două elemente fundamentale. Unul ține de tehnologie și cel deal doilea de cultura organizațională.
Niciunul nu va funcționa separat de
celălalt. „Trebuie să plecăm de la cultura organizației, pentru a ajunge la
cultura de grup și, în final, la menta-

Paul Niță, general manager
ID Logistic Romania și
vicepreședinte ARILOG, a fost
moderatorul evenimentului.

litatea fiecărui individ. Dacă majoritatea angajaților se încadrează într-o
zonă pasiv-agresivă, orice soluție va
fi refuzată.”
Dar ce este de făcut într-o astfel
de situație? Managerul general Dentstore afirmă că modelarea organizațională devine extrem de importantă.
„O poți face științific sau intuitiv.
Soluția este să
creezi un grup de
oameni cu un sistem
de gândire
asemănător, împreună
cu care să poți
să construiești.
Se realizează, astfel, o structură
constructivă, iar dacă marea parte a
echipei se încadrează într-o cultură
constructivă, poți să muți munții din
loc. Sunt lucruri pe care le-am observat în practică. Am avut multe proiecte
care nu au reușit din cauza oamenilor.
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Vladimir Bădic,
Principal Infosys Consulting Elveția

Oricum, se spune că 80% dintre proiectele implementate sunt deformate
pe parcurs. Iar această deformare
este generată în mare parte de oameni, nu de lipsa de planificare.”

Hartă digitală
pentru companie
În opinia lui Andrei Pinte, fiecare
companie ar trebui să aibă o hartă
privind digitalizarea. Inovarea și zona
de creativitate se încadrează foarte
bine în acest context, dar trebuie să
fim întotdeauna la curent cu soluțiile
deja existente pe piață, astfel încât să
poată fi crescută eficiența proceselor.
Și, obligatoriu, oamenii intră în prim
plan. „Cea mai performantă tehnologie
Digitalizarea oferă foarte
multe beneficii, dar este foarte
important ca tot ceea ce facem să
fie etic și, în special, să nu
confundăm mediul virtual cu un
loc în care putem face lucruri pe
care nu le-am face niciodată în
viața reală. Tehnologia digitală
oferă soluții pentru multe
probleme, iar oamenilor le revin
responsabilități și vor avea mai
mult timp pentru a face lucrurile
altfel, devenind creativi și
inventivi.

Andrei Pinte:
„Nu este suficient
ca antreprenorul să fie
singurul care
conduce introducerea
unei soluții, dacă nu
găsește adepți în rândurile
2 și 3, care să înțeleagă
beneficiile pe care le-ar
obține din introducerea ei.”
Elena Petre, arată, la rândul ei, că
să faci omul care lucrează efectiv în
depozit să accepte transformarea digitală reprezintă cea mai mare provocare. „Îi poți spune că o să facă mai
mulți paleți pe oră, dar s-ar putea să
nu îl intereseze. Mai degrabă, îi poți
vinde faptul că i se ușurează munca”.
Dar poate cel mai bine (dar și cel mai
greu) este să îi convingi că reprezintă
o parte importantă din organizație și
contribuie la un obiectiv semnificativ.
Acest lucru ține, însă, de cultura
organizațională.
Elena Petre:
„Oamenii reacționează
foarte bine atunci când
se simt parte dintr-un lanț
și simt că îi ușurează
colegului munca.”
Dar, pentru a obține rezultatul dorit,
trebuie să ajungi la fiecare om din
depozit. Logistics directorul Macromex
Astăzi, putem avea acces
la date în timp real, iar
tehnologia oferă suport
pentru luarea de decizii în timp
real, în acest context. Cu alte
cuvinte, beneficiem de
instrumente de care nu am
beneficiat niciodată.

a precizat că sunt companii unde sunt
inclusiv angajați traineri în acest sens,
dar se pot găsi și alte soluții. „Cred că
șeful de schimb (sau de tură) din
depozit poate fi cel mai important
trainer, atunci când crede în ceea ce
face. De aceea, trebuie pregătit și motivat astfel încât să creadă în proiectul
care trebuie implementat”. Altfel spus,
primul pas ține de instruire, care, apoi,
va fi dublat de instrumente de măsurare, indicatori, care să scoată în evidență rezultatele obținute.

LOGISTICĂ

nu va avea nicio valoare dacă persoanele care o folosesc nu o înțeleg.
De aceea, este important, atunci când
creezi acel digital roadmap, să incluzi
și zona de pregătire, astfel încât echipa să atingă acel nivel necesar să
poată absorbi tehnologia.”

Tehnologia
trebuie
utilizată moral,
în interesul
oamenilor
Transformarea digitală trebuie,
însă, privită într-un context mai larg.
„Evoluția digitală și umanitatea se află
într-un tango sau, altfel spus, într-un
parteneriat coevoluționar. Este indubitabil faptul că transformarea digitală
este a oamenilor și este despre oameni. Reprezintă difuzia coordonată
de tehnologie digitală în fiecare aspect
al businessului și al vieții. Este ea
evitabilă? Nu. Este inevitabilă. Iar
oamenii trebuie să înțeleagă că acesta
este drumul și că avem nevoie de aptitudini morale și de dorința morală de
a utiliza tehnologia în folosul oamenilor”, a subliniat Vladimir Bădic. El a
atras atenția asupra efectelor pe care
digitalizarea le are asupra locurilor de
muncă. 54% dintre persoanele intervievate, în cadrul unui studiu recent,
au răspuns că se tem, în acest sens.
„Trebuie să ne gândim ce facem
cu oamenii care sunt alături de noi,
astfel încât să aibă, în continuare,
joburi și să poată trăi. Răspunsul ține
de îmbunătățirea pregătirii și de reorientarea profesională. Trebuie privit
întregul ecosistem și, în tot ceea ce
facem, trebuie să ne gândim la umanitate”, a concluzionat Vlad Bădic.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.com
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MAPAREA PROCESELOR

Primul pas
în aproape orice
Dacă ați angajat vreodată un consultant să vă ajute la
optimizarea supply chainului, știți deja cât de mult insistă
pe maparea (definirea hărții) proceselor, înainte de a face
orice altceva. De ce este acest pas atât de important?

A

șa cum o spune și cuvântul
(map = hartă), e nevoie de o
hartă pentru a te orienta. Ce
ați face dacă v-ați propune să mergeți
într-o drumeție pe un munte pe care
nu ați mai fost vreodată? Sau dacă
ați vrea să vizitați un oraș? Cum vă
orientați? Folosind o hartă, nu? Acum,
folosim hărți virtuale dar tot hărți sunt.
La fel este și cu procesele într-o
companie.
Un consultant are nevoie să vadă
harta de ansamblu a proceselor, așa
cum un constructor are nevoie de o
hartă topografică a locului unde construiește, pentru a ști ce soluții tehnice
trebuie să adopte.

• Ajută la înțelegerea funcționării
organizației.
• Harta proceselor este extrem de
utilă în procesele de instruire internă
a personalului, mai ales în cazul noilor
angajați.
• Harta proceselor este, de asemenea, un foarte bun instrument de
marketing în relațiile cu acționarii, furnizorii, partenerii și, mai ales, clienții.
• Dar, mai ales, harta proceselor
este necesară atunci când se implementează o nouă aplicație software
(fie înlocuind un software vechi, fie o
primă implementare). Modelarea unei
aplicații software nu poate fi făcută
fără această mapare.

Fără să știi cum arată
„topografia” activităților din
companie, nu ai cum să vezi
unde și cum poți optimiza.

Când ar trebui
să facem o mapare
a proceselor?

Așadar, dacă dorim să răspundem
la întrebarea „De ce să facem o mapare a proceselor?” putem da cel puțin
răspunsurile de mai jos:
• Este o mare posibilitate de a
identifica oportunități de optimizare și
este o precondiție în demararea oricărui proces de optimizare.

Iată câteva răspunsuri la această
întrebare.
• Atunci când dorești să faci un
benchmarking intern, care să te ajute
să identifici cum și de ce unele business
unit-uri (sau departamente) au performanțe mai bune și altele mai proaste.
• Atunci când încerci să identifici
ce anume nu funcționează corect.

O root-cause analysis este inutilă fără
identificarea punctelor vulnerabile și
critice de pe harta proceselor.
• Așa cum am spus, în mod indirect, și mai sus, o aplicație software
(fie ea un TMS, un WMS, un ERP sau
orice altă aplicație software) nu poate
fi modelată și implementată fără o
desenare de procese.
Buuun... deci am decis că trebuie
să facem această mapare de procese.

Cum procedăm?
De unde începem?
Aceasta mapare este, în esență,
un proiect și atunci el trebuie abordat
ca atare :
• Pasul 1: obțineți sponsorizarea
zonei executive a companiei
• Pasul 2: creați echipa de proiect
• Pasul 3: creați echipa de proiect
și desemnați project managerul
• Pasul 4: lucrul în echipă pentru
identificarea și desenarea în draft a
hărții proceselor, așa cum sunt ele în
acel moment
• Pasul 5: analiza proceselor actuale din perspectiva:
- bottle-neck-urilor
- redundanțelor
- value chainului
- flexibilității și adaptabilității la
schimbări etc.
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O schemă de proces arată cam așa:
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• Pasul 6 : redesenarea proceselor,
pentru satisfacerea tuturor criteriilor
utilizate la Pasul 5
• Pasul 7: formalizarea livrabilelor
acestui proiect: schema proceselor,
proceduri, instrucțiuni de lucru etc.

Exemplu:
implementarea unei
aplicații software
Pentru a ieși din „sinergia faptelor”
și „recursul la universalitate”, vom coborî în „meandrele concretului”, luând
în discuție cel mai folosit caz în care se
face o mapare a proceselor: implementarea unei aplicații software. Voi încerca să punctez câteva aspecte importante care să ajute la evitarea unor
capcane, la identificarea oportunităților
de îmbunătățire, la abordarea provocărilor și piedicilor inerente unei schimbări.

Capcane
Voi încerca să enumăr principalele
capcane pe care trebuie să le evităm:
• În primul rând, nu trebuie să uităm că, structural, ființa umană are o
reticență primordială la schimbare. De
aceea, o schimbare trebuie precedată
de o campanie de comunicare foarte
bună, în interiorul organizației, menită
să prezinte avantajele aduse tuturor
de această schimbare.

• În consecință, ca un corolar, alegeți cu mare atenție membrii echipei de
proiect a implementării aplicației software. Rezistența la schimbare este în
codul nostru genetic și este exacerbată
atunci când acea schimbare ne poate
scoate din zona noastră de confort. Membrii echipei trebuie să fie, la rândul lor, cei
mai mari sponsori ai acestei schimbări.
• În ceea ce privește leadership-ul
proiectului de IMPLEMENTARE a aplicației software, este de evitat a fi dat
IT-iștilor.
Implementarea trebuie
coordonată de cineva din
zona operațională.
Persoana respectivă trebuie să
beneficieze de întreaga viziune, atât
a activității modelate prin aplicația
software, cât și a impactului activității
atât în amonte, cât și în aval, pe supply
chain.
• Acolo unde se poate (și se
vrea!!), este de preferat ca maparea
proceselor DAR ȘI REDESENAREA
acestora să fie făcută de un „ochi
străin”... adică o firmă de consultanță...
care să facă parte și din echipa de
implementare a aplicației software.
„Ochiul străin” va vedea mult mai ușor
redundanțele, risipa de resurse, tiparele „așa am făcut întotdeauna”, care
sunt frâne în schimbare etc.

• Când faceți maparea proceselor,
gândiți-vă întotdeauna că implementați
acel software pentru un timp mai îndelungat, iar piața este veșnic în schimbare și e bine să setați architectural
acel software, astfel încât să vă permită, în viitor, schimbări și dezvoltări
ușor de făcut, pe baza cărora să vă
puteți adapta aplicația la noile condiții
ale pieței (traduse prin redesenare
procese care duc la modificări de setări).

Atenție!
Cu sau fără firma de consultanță,
CEA MAI IMPORTANTĂ IDEE este ca
Pasul 6 din procesul de mapare (REdesenarea proceselor), precum și setările
aplicației software să fie făcute respectând principiile menționate la Pasul 5,
având permanent în cap ideea „Modelați
procesele după nevoile de business și
de eficiență operațională... NU modelați
procesele după oameni/utilizatori!”.
Modelarea proceselor după oameni duce, FĂRĂ EXCEPȚII, la:
• CREȘTEREA ineficienței operaționale
• frustrări în cadrul organizației
• aduce argumentul „V-am spus eu
că nu trebuia făcut” pe buzele celor din
companie care s-au împotrivit schimbării.
Romeo DUMITRU
logistics manager Euroccoper
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Smart Transit
Ministerul Transporturilor va investi, în următorii 10 ani,
19,16 miliarde de euro în modernizarea infrastructurii feroviare,
dar și pentru promovarea conceptului Smart Transit – oferta de tranzit
a României pentru transportul de mărfuri pe relația Asia-Europa.

D

in totalul fondurilor prevăzute
în Planul investițional pentru
următorii 10 ani (2020-2030),
pentru sectorul feroviar, suma de
14,39 miliarde de euro va fi alocată
rețelei primare, 4,02 miliarde de euro
– rețelei secundare și 0,75 miliarde –
achiziționării de material rulant.
Documentul stabilește dezvoltarea
și promovarea conceptului Smart Transit
– oferta de tranzit a României pentru
transportul de mărfuri pe relația AsiaEuropa. „Pe măsura dezvoltării infrastructurii de transport a României pentru
toate sectoarele, țara noastră poate deveni o veritabilă placă turnantă în relația
transportului de mărfuri pe relația AsiaEuropa. Astfel, investițiile în dezvoltarea
infrastructurii portuare din Constanța,
îmbunătățirea condițiilor de navigabilitatea pe Dunăre și pe canale, dar și
extinderea rețelei de căi ferate moderne
și autostrăzi pot avea o valoarea
adăugată majoră, dacă sunt propuse
măsuri eficiente pentru transportatori
sau operatori”, se arată în document.

Restanțe de
9.800 km de cale
ferată, la investiții
În ultimii 30 de ani, România a
reușit să modernizeze mai puțin de
700 din cei peste 10.000 de kilometri
de căi ferate, acțiune realizată în principal cu fonduri UE. Autorii Planului
investițional descriu următorul tablou:
„Din 2007 până în prezent, au fost
investite aproximativ 5 miliarde de

euro pentru modernizarea a 500 km
de cale ferată, dintr-un total de aproximativ 2.400 km care aparțin rețelei
TEN-T Core. În afară de finanțarea
UE, lucrările de reînnoire efectuate cu
resurse naționale sunt extrem de limitate, cu o medie de aproximativ 12 km
de cale ferată unică anual, comparativ cu o rată de aproximativ 800 km/an,
înainte de 1990. Acest lucru a dus, în
timp, la acumularea unui back-log
uriaș (restanță la reparații), estimat,

.................................................................................................................................................. august 2020

Transport multimodal
sau combinat
Autorii Planului investițional pentru
următorii 10 ani au identificat câteva
rute de tranzit feroviar care pot deveni
veritabile artere internaționale de mărfuri. „În aceste condiții, stimularea operatorilor și a gestionarului infrastructurii
pentru dezvoltarea activității de tranzit
constituie o inițiativă care va avea beneficii majore, prin preluarea și atragerea fluxurilor de mărfuri pentru a fi transportate pe calea ferată, în regim
multimodal sau combinat. Aceste măsuri se aliniază cu alte inițiative asemănătoare din Europa Centrală și de Vest,
dar și cu politicile și acțiunile Comisiei
Europene”, se arată în document.

4 coridoare
transfrontaliere
Sunt identificate patru coridoare de
conectivitate feroviară, două intercoridoare și patru coridoare transfrontaliere. Totodată, sunt schițate rețeaua primară, rețeaua secundară și rețeaua
terțiară. Rețeaua feroviară primară conectează toate regiunile de dezvoltare
și cei mai importanți poli de creștere
economică din România. Rețeaua feroviară primară traversează lanțul montan
carpatic cu cinci sectoare de cale ferată:
Dr. Tr. Severin-Caransebeș, ComarnicBrașov, Gura Humorului-Ilva Mică, Cluj
Napoca-Aleșd și Deva-Radna.
În cadrul rețelei primare, a fost introdusă și noua legătură feroviară la
Aeroportul „Henri Coandă”, deoarece
prezintă un potențial uriaș pentru co-

750 de milioane de euro, pentru material rulant
Pe lângă proiectele de infrastructură feroviară, strategia investițională
prevede propuneri cu caracter aplicativ:
• Dotarea locomotivelor cu dispozitive ERTMS. „În intervenția complexă de
modernizarea a sectoarelor de cale ferată sunt prevăzute și lucrări pentru
realizarea de instalații de semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare
electronică și control moderne, în conformitatea cu cerințele europene.
Astfel, sectoarele de cale ferată modernizate sau în curs de modernizare
dispun de astfel de instalații care, în relație cu dispozitivele și
echipamentele cu care materialul rulant este echipat, pot crește cu până la
30% capacitatea de transport al sectorului de cale ferată (printr-un
management modern al traficului), creșterea siguranței (se reduce la
minimum eroarea umană) și se poate circula în regim de interoperabilitate
(trenuri internaționale directe pentru care nu este nevoie de schimbarea
mijlocului de remorcare la frontieră)”, se arată în document.
• Achiziția de material rulant. „Necesarul de finanțare pentru achiziția de
material rulant este de aproximativ 1 miliard de euro, din care, pentru
scenariul de referință, este alocată o sumă de aproximativ 250 de milioane
de euro. Pentru proiectul nou de înnoire a parcului de material rulant este
estimată o alocare de aproximativ 750 de milioane de euro”.

nexiunea celui mai important aeroport
al României cu tot spațiul sudic al
României sau chiar cu partea nordică
din Bulgaria, se precizează în Planul
investițional pentru perioada 20202030.

TEN-T Core, TEN-T
Comprehensive,
TEN-T Rin-Dunăre
și Ten-T Orient
East-Med
Rețeaua feroviară primară din
România se suprapune întregii rețele
europene TEN-T Core și, în parte,
rețelei TEN-T Comprehensive din
România, cât și celor două coridoare
europene de transport multimodal:
Coridorul TEN-T Rin-Dunăre (cu ambele ramuri) și Coridorul Ten-T Orient
East-Med. Lista proiectelor feroviare
de pe rețeaua primară conține atât
proiecte aflate la faza de concept, cât
și proiecte care sunt în diverse faze
de construire sau au deja contracte de
lucrări semnate.
Rețeaua feroviară secundară asigură conectivitatea unor zone economice importante:
• CF 202 dublă/simplă, electrificată
Filiași-Tg. Jiu-Petroșani-Simeria (asi-

gură accesibilitatea spre și de la bazinele lignitifer Motru-Rovinari și huilifer
Petroșani)
• CF 901 simplă, neelectrificată
Pitești-Slatina-Craiova (accesul facil
la două centre industriale, importante
pentru industria constructoare de autovehicule, dar și la o importantă fabrică
de producție a aluminiului)
• CF 700 dublă electrificată FiliașiBrăila-Galați (conectează două importante porturi fluvio-maritime, dar și cel
mai mare combinat siderurgic din
România)
• Calea ferată simplă, neelectrificată Pitești-Rm. Vâlcea-Sibiu-Vințu de
Jos (o alternativă la coridorul feroviar
central, însă cu un sector lipsă între
Vâlcele și Rm. Vâlcea)
• CF 906, 201, 200 simplă, neelectrificată Arad-Oradea-Satu Mare-Baia
Mare-Dej (reprezintă o axă feroviară
importantă în partea de vest a țării,
cu potențial de dezvoltarea a traficului,
atât de călători cât și de mărfuri).
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în prezent, la 9.800 km (pe o singură
cale) pe întreaga rețea. Drept consecință, există un număr mare de
restricții de viteză, care afectează performanța sistemului feroviar. Motivele
acestor întârzieri sunt multiple și provin
din toate segmentele ciclului de viață
al activului construit, începând cu actul
decizional, pregătire slabă a proiectului, achiziții ineficiente și terminând în
managementul contractual slab”.

Proiecte pe rețeaua
secundară
și terțiară
Potrivit Planului investițional pentru
următorii 10 ani, rețeaua feroviară terțiară este reprezentată de sectoarele
de cale ferată, altele decât cele cuprinse în rețelele primare și secundare interoperabile sau neinteroperabile. Rețeaua terțiară cuprinde, de asemenea,
sectoare de cale ferată importante, care
se conectează la rețelele feroviare primare și secundare prin nodurile:
• CF 400 Brașov-Sf. GheorgheMiercurea Ciuc-Deda-Beclean
• CF 600 Mărășești-Tecuci-BârladVaslui-Iași
• CF 700 București-Urziceni-Făurei;
CF 501 Adjud-Comănești-Siculeni.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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CargoBeamer
construiește un
terminal multimodal,
în Calais
În cadrul unei ceremonii simbolice, Natacha Bouchart, primarul
orașului Calais (Franța), dr. Hans-Jürgen Weidemann, CEO al
companiei CargoBeamer AG, Pierre-Henri Dumont, membru al
Adunării Naționale Franceze, și Michel Tournaire, subprefectul
orașului, au pus piatra de temelie a Terminalului CargoBeamer
Calais.

C

argoBeamer construiește o
facilitate inovativă de transbordare, cu două linii, având
18 module cu poartă dublă, în imediata vecinătate a terminalului de feribot
Calais și a tunelului pe sub Canalul
Mânecii.

Operațional din
primăvara anului
2021
Construcția va fi realizată de către
un consorțiu condus de Grupul francez
Eiffage, iar operațiunile sunt planificate
să înceapă în primăvara anului viitor.
Urmând o tradiție îndelungată și de
succes, Portul Calais își consolidează,
astfel, poziția în calitate de hub logistic
între Anglia și continentul european.
Proiectul se bucură de un important suport din partea instrumentelor
de finanțare ale Uniunii Europene,
care i-au alocat 7 milioane de euro,
alte fonduri fiind asigurate de către
statul francez și de către autoritățile
locale din regiunea Hauts-de-France.
După recenta comandă realizată
de CargoBeamer pentru 216 noi vagoane, terminalul din Calais reprezintă
un alt reper important pentru companie, în dezvoltarea rețelei sale europene de bază, de rute de transport feroviar de înaltă performanță, pentru
trailere auto de toate felurile, inclusiv
cele care nu pot fi operate cu o macara.
Atunci când facilitatea din Calais
va deveni operațională, zeci de mii de
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semiremorci de toate tipurile vor putea
sosi și pleca pe calea ferată, în fiecare
an, se vor îmbarca și vor debarca
automat și vor pleca spre Anglia pe
feribot sau prin tunel. Astfel, autostrăzile se vor dezaglomera și, în același
timp, emisiile de CO2 din transportul
de mărfuri vor scădea.

Cine sunt
„actorii”
Grupul CargoBeamer este un furnizor de servicii logistice în domeniul
transportului combinat șosea-cale
ferată, cu sediul central la Leipzig,
Germania. Compania deține vagoane
de cale ferată, terminale de transbordare și software logistic, cu ajutorul
acestor dotări semiremorcile de toate
categoriile putând călători pe calea
ferată, fără a fi nevoie de conversii suplimentare sau ranforsări, fără șofer și
cap tractor, fără restricții în weekend
și de sărbătorile legale și cu 4 t mai
mult sarcină utilă per cursă. O primă
rută între Kaldenkirchen, la granița
între Germania și Țările de Jos, tran-

Atunci când va fi operațională,
această facilitate va putea
descărca și încărca trenuri
cu până la 36 de semiremorci,
în cadrul unui proces automat,
în numai 20 de minute.

zitând Elveția și având destinație în
nordul Italiei este operată, începând
cu anul 2015, cu două trenuri pe zi,
complet încărcate. Au fost transportate, până acum, peste 70.000 de
semiremorci, cu peste 2.000 de trenuri.
Eiffage este una dintre cele mai importante companii de construcții și concesionări din Europa. Activitățile acesteia sunt organizate în următoarele
domenii: construcții, real estate și dezvoltare urbană, inginerie civilă, metalurgie, drumuri, energie și concesionări.
Datorită experienței a peste 72.500 de
angajați, Eiffage a realizat, în 2019, o
cifră de afaceri de 18,1 miliarde de euro,
din care aproape 26% în afara Franței.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com
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PASAGERI

Cu balonul,
la marginea
Spațiului

ȘTIRI

RECOMANDĂRI ECDC PENTRU RELUAREA
ÎN SIGURANȚĂ A TRANSPORTULUI NAVAL
ȘI FEROVIAR
Centrul European pentru
Prevenirea și Controlul
Îmbolnăvirilor (ECDC),
împreună cu Agenția
Europeană pentru Siguranță
Maritimă (EMSA) și Agenția
Europeană pentru Căi Ferate
(ERA), a publicat câte un set
de repere operaționale
pentru reluarea în siguranță
a croazierelor și pentru cea
a transportului feroviar,
în contextul pandemiei
de COVID-19.
Această inițiativă a fost
realizată după ce, în mai,
Comisia Europeană a emis
un Ghid pentru reluarea
progresivă și în siguranță a
serviciilor de transport și de
turism, iar ECDC și Agenția
de Siguranță în Aviație a
Uniunii Europene au emis
un prim set de linii
directoare operaționale
pentru sectorul aviației.
Recomandările cuprinse
în aceste protocoale de
siguranță și sănătate vor fi
evaluate regulat, pentru a
avea în vedere schimbările
în contextul sănătății
publice.
Pentru vasele de croazieră,
recomandările ECDC/EMSA
acoperă evaluarea riscurilor,
responsabilitățile, resursele
și personalul necesar,
măsurile care ar trebui
adoptate la bordul vaselor
de croazieră și care ar trebui
să fie reacțiile în cazul
izbucnirii unei epidemii la
bord, linii directoare pentru
dezvoltarea unui Plan de
Management Portuar
(condiții minime pentru
vasele de croazieră, condiții
în terminalele de pasageri,
pentru îmbarcare și

GERMANIA, AJUTOR DE
840 DE MILIOANE DE
EURO PENTRU TURISM
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debarcare, autorizații,
măsuri de limitare a unei
eventuale epidemii), dar și
măsuri de coordonare între
vasele de croazieră și
porturi, în probleme legate
de COVID-19.
Pentru transportul feroviar,
protocolul stabilește un set
de linii directoare adaptate,
având în vedere provocările
cărora trebuie să le facă față
transportul feroviar,
comparativ cu alte moduri
de transport pasageri.
Operatorilor de mijloace de
transport și de infrastructură
li se recomandă elaborarea
unor planuri de pregătire,
realizarea unor traininguri
pentru toți angajații,
coordonarea măsurilor la
nivel național și cooperarea
internațională, promovarea
unui comportament
responsabil etc.
Măsurile operaționale sunt
subliniate în cadrul a trei
secțiuni principale: măsuri
generale care ar trebui să fie
aplicate tot timpul (igiena
mâinilor, distanțare fizică,
folosirea măștilor,
recomandarea folosirii
aplicațiilor de urmărire a
contactelor etc.), măsuri
aplicabile în gări, pe peroane
și la bordul trenurilor pentru
pasageri și personal și
măsuri logistice aplicabile
în gări și trenuri.

Germania a primit acceptul să
injecteze 840 de milioane de euro
într-un sistem de garanție
conceput pentru a ajuta operatorii
de turism să acopere
angajamentele voucherului pentru
orice vacanță rezervată înainte de
8 martie. Potrivit Comisiei
Europene, operatorii vor emite
cupoane în valoare totală de
1,5 miliarde de euro, iar
programul guvernamental se va

asigura că voucherele își pot
păstra valoarea și vor fi valabile
până la 31 decembrie 2021.
Normele UE spun că este la
latitudinea clienților dacă acceptă
un voucher, o rambursare sau o
rezervare și că au dreptul la orice
opțiune pe care o aleg în termen
de două săptămâni de la
solicitarea acesteia.

EUROLINES,
ÎN LICHIDARE

Compania franceză de transport
pasageri Eurolines și-a încetat
activitatea, intrând în lichidare,
după o carieră de 35 de ani.
Compania a fost cumpărată, anul
trecut, de către grupul german
FlixBus, care, la sfârșitul lunii
iunie, a solicitat deschiderea
procedurilor de faliment pentru
fostul gigant francez. Tribunalul
francez a cerut ca Eurolines să
continue să opereze pentru încă
o lună, sub administrarea Curții.

PRIMUL ZBOR
AL ANIMAWINGS

Primul zbor al Animawings, cea
mai nouă companie aeriană din
România, lansată pe piață în luna
ianuarie 2020 și specializată pe
chartere, a aterizat, în 21 iulie,
pe Aeroportul Internațional „Henri
Coandă”, venind din insula
Zakynthos, Grecia. Compania
urmează să opereze, în zece zile,
primul zbor către Spania,
în Tenerife, iar, după ridicarea
restricțiilor introduse pe fondul
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FLIXBUS, ÎN UK
ȘI ȚĂRILE BALTICE

FlixBus a lansat rețeaua
domestică în Regatul Unit:
s-a asociat cu firme de transport
locale și operează curse interne,
de la Londra spre Bristol și
Birmingham. Pentru început,
oferta de călătorie constă în
aproximativ 200 de călătorii pe
săptămână. Regatul Unit se
alătură unei liste de mai mult de
10 țări europene, precum
Germania, Austria, Belgia, Franța,
Italia, Danemarca, Țările de Jos,
Croația, Republica Cehă,
Slovacia, Suedia și Polonia, unde
furnizorul de servicii de mobilitate
oferă conexiuni interne cu
autocarul. În același timp, FlixBus
își va relua serviciul spre Europa
continentală și va conecta Londra
cu alte capitale europene, precum
Amsterdam, Paris și Bruxelles.
Totodată, compania a început să
ofere conexiuni zilnice, în Țările
Baltice, din toate cele trei capitale,
Talin, Riga și Vilnius, și spre mai
mult de 10 destinații precum
Kaunas sau Pärnu, o stațiune de
vară populară din Estonia.
De asemenea, sunt disponibile

conexiuni din Vilnius spre Verlin și
din Tallin spre capitala Poloniei,
Varșovia. Totodată, FlixMobility
și-a relansat serviciul feroviar.
FlixTrain a reînceput să opereze
în Germania, pe ruta Berlin-Köln.

BLUE AIR A ANULAT
ZBORURILE SPRE
TEL AVIV

Blue Air a anulat toate zborurile
de pe ruta Bucureşti-Tel Aviv,
până pe 31 august, inclusiv, ca
urmare a deciziei autorităților din
Israel. „În funcție de actualizările
asupra listei țărilor care se află în
«Zona Verde», Blue Air va

continua să actualizeze statusul
zborurilor sale”, precizează
reprezentanții companiei. Blue Air
le oferă pasagerilor afectați de
aceste anulări opțiunea de a face
o reprogramare gratuită în primele
7 zile de la anularea zborului,
direct pe site-ul flyblueair.com sau
printr-un e-mail. „În cazul în care
acest lucru nu se întâmplă în
perioada specificată, Blue Air va
transfera automat contravaloarea
biletului în portofelul electronic
Blue Air Wallet al persoanei care a
efectuat achiziția, de unde banii
vor putea fi utilizați în termen de
2 ani pentru a cumpăra bilete
pentru orice altă destinație
deservită de Blue Air”, se
precizează în comunicatul
companiei. Blue Air este cea mai
mare companie aeriană
românească după numărul de
pasageri transportați. Compania
are o echipă formată din peste
1.000 de profesioniști și operează
avioane tip Boeing 737. În cei
15 ani de activitate, a transportat
peste 30 de milioane de pasageri
și a zburat peste 340 de milioane
de kilometri.

ȘTIRI

pandemiei de coronavirus,
vor începe zborurile spre Turcia,
Egipt și Tunisia. Prima aeronavă
care a intrat în flota Animawings,
înmatriculată cu indicativul
YR-AGA, este de tip Airbus
A320-200, având 174 de locuri la
clasa Economy, cu o configurație
specifică aeronavelor din flota
Aegean Airlines. Animawings, cea
mai nouă companie aviatică din
țara noastră, vine să completeze
portofoliul de branduri consacrate
ale Memento Group: Christian
Tour, TUI, TravelCenter,
MementoBUS și Hello România,
cu activități în domeniul serviciilor
și turismului. În acest proiect,
Memento Group și-a unit forțele
cu compania națională a Greciei,
Aegean Airlines, care a preluat,
în luna aprilie 2020, o cotă de
participare strategică de 25%
din capitalul Animawings.

ACTUALITATE

Transportul
feroviar de navetă
În România, vor circula trenuri de lucru și trenuri metropolitane,
achiziționate din fonduri europene, potrivit Planului investițional
pentru următorii 10 ani (2020-2030), lansat în dezbatere publică
de Ministerul Transporturilor.

C

ompania CFR consideră necesară schimbarea paradigmei în domeniul infrastructurii
feroviare, către o abordare mai practică. Până în prezent, se realizează
modernizări costisitoare, orientate
către viteze mai mari. Aceasta înseamnă, de cele mai multe ori, reconstruirea pe alinieri noi a liniilor de cale
ferată, cu o rată de productivitate de
300 km de cale ferată (cale unică)/
an/tren.
Noul concept se va baza pe reabilitarea liniilor existente pe aliniamentul
actual, folosind trenuri de modernizare
a căilor ferate, cu înaltă productivitate.
„Dacă vor fi folosite două astfel de trenuri, putem estima că se vor putea
moderniza aproximativ 600 km de cale
ferată (cale unică)/an”, se arată în
Planul investițional.

Trenuri de lucru
Autorii documentului arată că,
totuși, o serie de alte lucrări complementare, pe care aceste trenuri de
lucru nu le pot realiza, vor face obiectul
unor intervenții separate, de mai mică
anvergură, sub formă de pachete de
lucrări (reabilitarea de poduri, podețe,
tuneluri, semnalizare/ERTMS, alte lucrări pentru creșterea atractivității
transportului feroviar – gări, puncte
de oprire).
Utilizând noul concept, se poate
estima că modernizarea rețelei feroviare TEN-T Core din România și a
unor segmente din rețeaua TEN-T
Comprehensive s-ar putea realiza în
aproximativ 7 ani, cu un cost de 2,1
mld. euro (180 mil. euro pentru achiziția a două trenuri de lucru din POIM
2014-2020, respectiv 1,9 mld. euro
pentru materiale și forță de muncă din
POT 2021-2027)”.

Trenuri metropolitane
În ceea ce privește transportul
feroviar de navetă, CFR vrea să
introducă trenuri metropolitane în
București, Cluj-Napoca, Brașov, Iași,
Timișoara, Sibiu și Constanța, unde
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există infrastructură feroviară sau pot
fi create racorduri. La București, trenul
metropolitan va circula pe cele două
coridoare modernizate (BucureștiConstanța și București-Predeal), pe
cele care urmează a fi modernizeze
(București-Craiova și BucureștiGiurgiu, București-Pitești), precum și
pe rutele secundare (BucureștiUrziceni, București-Oltenița), sau pe
calea ferată de centură.
Principalele trasee vizate:
⦁ Linia metropolitană S1:
Grădinari-Domnești-Chiajna-GiuleștiBucurești
Nord-Pajura-BăneasaPipera-Petricani-AndronacheVoluntari-Pantelimon-Brănești
⦁ S2: Moara Vlăsiei-SnagovDimieni-Balotești-Mogoșoaia-GiuleștiChiajna-Militari-Prelungirea GhenceaBragadiru-Măgurele-Laser Măgurele
-Jilava-Vidra-Grădiștea-Comana
⦁
S3:
Ghergani-TărtășeștiSăbăreni-Chitila-Pajura-Băneasa-Pipera-Petricani-Andronache-VoluntariPantelimon-Cernica-Tânganu-Fundeni
-Plătărești
⦁ S4: București Nord-MogoșoaiaAeroport „Henri Coandă”
⦁ S5: București Nord-ChitilaBuftea-Periș
⦁ S6: București Nord-PajuraBăneasa-Pipera-Petricani-Androna-

che-Voluntari-Pantelimon Sud-București Obor
⦁ S0: Chiajna-Militari-Prelungirea
Ghencea-Bragadiru-Măgurele-Laser
Măgurele-Jilava-Berceni-Popești Militari-Prelungirea Ghencea-BragadiruMăgurele-Laser Măgurele-Jilava-SplaiCățelu-Cernica Militari-Prelungirea
Ghencea-Bragadiru-Măgurele-Laser
Măgurele-Jilava-Voluntari-ȘtefăneștiTunari-Otopeni-Militari-Prelungirea Ghencea-Bragadiru-Măgurele-Laser Măgurele-Jilava-Mogoșoaia
MilitariPrelungirea Ghencea-Bragadiru-Măgurele-Laser Măgurele-Jilava-BuciumeniChitila-Chiajna Militari-Prelungirea
Ghencea-Bragadiru-Măgurele-Laser
Măgurele-Jilava.
În cazul municipiului Cluj-Napoca,
schița rețelei trenului metropolitan este
in forma de „Y” cu un sector central
comun (Amera-Cluj-Napoca-AeroportApahida, cu un racord de vest
(Nădășelu-Baciu-Amera) și două racorduri de est (Apahida-Jucu-Bonțida,
respectiv Apahida-Cojocna-Câmpia
Turzii.
Atât la București, cât și la ClujNapoca, majoritatea stațiilor vor avea
parcări de tip Park&Ride.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.com
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Cu balonul, la
marginea Spațiului

C

ompania a realizat un studiu
extensiv de piață la nivel internațional și a proiectat un nou
tip de balon, pe baza a peste 50 de
ani de experiență. Spaceship Neptune
a fost dezvoltat pentru un grad maxim
de siguranță, accesibilitate și emisii
aproape zero. Balonul are lungimea
unui stadion de fotbal, iar capsula presurizată este confortabilă și spațioasă.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Space Perspective, o companie ce studiază posibilitățile pentru
zborul oamenilor în spațiul cosmic, a anunțat, recent,
că plănuiește să transporte pasageri și încărcături de cercetare
către „granițele” Spațiului, prin intermediul Spaceship Neptune,
un balon de înaltă performanță, echipat cu o capsulă presurizată.
Conform unui comunicat al companiei, Space Perspective
plănuiește să realizeze lansări de la Centrul Spațial Kennedy
al NASA, din Florida (SUA), primul zbor de test fără echipaj fiind
programat pentru prima parte a anului 2021.

Turism și educație
spațială
Condus de către un pilot, Neptune
poate adăposti până la opt pasageri,
numiți „exploratori”, într-o călătorie de
șase ore, până la marginea spațiului
și înapoi, până acolo unde au fost numai 20 de oameni până acum. Balonul
va transporta oameni și echipamente
de cercetare, în cadrul unei ascensiuni
line, până la la 99% deasupra atmosferei Pământului, la o altitudine de
30.500 m, unde navighează deasupra
planetei pentru încă două ore, pentru
a le permite pasagerilor să-și împărtășească experiența prin social media,
sau cu ceilalți exploratori. Apoi, Neptune efectuează o coborâre de două ore
și capsula amerizează, pasagerii, cap-

sula și balonul fiind preluați de o ambarcațiune.
Știința și educația sunt, la rândul
lor, valori de bază ale misiunii Space
Perspective, compania lucrând cu cercetători, profesori și studenți din cadrul
unor instituții academice și organizații.
Astfel, Neptune se potrivește intereselor de cercetare din domeniile:
• științelor atmosferice, care pot
face lumină în privința climei
• astrofizicii, pentru înțelegerea
universului
• astrobiologiei, pentru explorarea
limitelor vieții pe planetă și nu numai.

Acces pentru toți
Space for Humanity, o organizație
non-profit, a selectat Space Perspective ca partener pentru Programul pentru Cetățeni Astronauți și pentru cercetări științifice.
Space for Humanity cultivă o mișcare pentru a extinde accesul la spațiul
cosmic pentru toată specia umană,
iar acest parteneriat reprezintă un
mare pas înainte pentru ca acest lucru
să fie realizabil.
Space Perspective a semnat un acord de închiriere cu Space Florida,
autoritatea statală de dezvoltare
aerospațială, pentru a-și poziționa
primul Centru Operațional la Facilitatea de Lansare și Aterizare (LLF) de la
Centrul Spațial Kennedy (KSC). Space
Florida operează și administrează LLF
și facilitățile auxiliare în cadrului unei
înțelegeri pe 30 de ani cu NASA.
În afară de KSC, Space Perspective va lansa și de la Cecil Spaceport
din Florida și intenționează să aibă, pe
viitor, mai multe locații de lansare în
întreaga lume.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.com

foto: Space Perspective Inc.
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INEDIT

„Papamobilul”
aniversează 40 de ani
Mercedes-Benz a fost responsabil, în 1980, cu producția unui
vehicul special destinat vizitei Papei Ioan Paul al II-lea
în Germania. A fost ales un model de bază al Clasei G,
pe care a fost montată o suprastructură transparentă.

P

ână în 1980, nu existase un
„Papamobil” dedicat, fiind folosite limuzine clasice, negre,
pentru transferul Suveranului Pontif.
Odată cu vizita sa în Germania, lucrurile s-au schimbat și a primit în folosință un Mercedes-Benz Clasa G modelul 230, alb, cu detalii aurii.

Schimbarea la față
a G-ului
Partea din spate a acestui G special are o banchetă pentru Sfântul
Părinte, care a fost instalată pe un panou de podea dintr-o bucată, înălțat
cu 40 cm și protejat de o cupolă înaltă
și transparentă, din sticlă artificială. În
consecință, Papa a devenit mai ușor
vizibil pentru public, chiar și în situațiile
când stătea jos. Diferite lumini au fost
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integrate în părțile laterale, podeaua
și acoperișul suprastructurii, care au
fost folosite pentru a oferi iluminare
directă și indirectă și au făcut ca
Pontiful Roman să rămână vizibil chiar
și pe timp de noapte.

De la model unic,
la star media
Constructorul a dezvoltat și produs
special acest vehicul unic (cu dimensiunile L/l/h: 4.392/1.950/2.800 mm)
pentru vizita Papei în Germania (15-19
noiembrie 1980) și a oferit-o, inițial, la
Vatican, cu titlu de împrumut. Echiparea modelului G cu ampatament lung
include elemente mai deosebite, precum o puternică unitate automată de climatizare. Aceasta a asigurat temperaturi plăcute în cupola transparentă chiar

și în timpul verii și a împiedicat geamurile să se aburească în ploaie și
condiții cu un nivel ridicat de umiditate.
Vehiculul este propulsat de un motor
cu patru cilindri, pe benzină, care generează 102 CP. Transmisia automată și
un șasiu cu o suspensie deosebit de
confortabilă garantează o rulare lină,
chiar și pe terenuri mai neprietenoase.
Suprastructura transparentă Perspex avea scopul de a-l proteja pe
Papă, fără a împiedica vizibilitatea
celor veniți să se închine Sfântului Părinte, și a fost inițial concepută ca un
element detașabil. În urma încercării
de asasinat din 1981, modelul G a fost
modificat și echipat cu geamuri antiglonț. Mercedes-Benz a adaptat echiparea Clasei G papale la specificațiile
de siguranță actualizate ale Vaticanului în 1983 și, din nou, în 1985.
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INEDIT

Vizita din urmă cu 40 de ani a
Papei Ioan Paul al II-lea a fost o ocazie
specială, care a marcat o premieră în
aproape 200 de ani – vizita unui șef
al Bisericii Catolice în Germania.

Ajustări
papale
Noul vehicul papal și-a demonstrat
punctele forte pe toate terenurile,
inclusiv pe șosele și în off-road. Vehiculul în sine a devenit o vedetă, ca urmare a atenției pe care a primit-o din
partea mass-media. Clasa G a fost
cunoscută popular sub denumirea de
„Papamobil” și a devenit modul iconic
de transport al Papei Ioan Paul al
II-lea, însoțindu-l în multe dintre vizitele
sale de pe glob. Stema cu steaua
Mercedes a fost scoasă cu o ocazie
când, pentru vizita Papei din 1983, în
Austria, „Papamobilul” a fost echipat
cu emblema Puch. La acea vreme,
modelul G fusese dezvoltat ca proiect
comun al Mercedes-Benz și SteyrDaimler-Puch și fusese comercializat,
în Austria, sub acest brand.
Modelul din 1980 nu a fost singurul
ce a avut această „înaltă” destinație.
Un al doilea vehicul cu caracteristici
exterioare aproape identice a fost
creat încă din 1982, având la bază
modelul 230 GE, generând 125 CP.

Experiența „Papamobil”
Un „Papamobil” original, din colecția Mercedes-Benz Classic, poate fi
admirat până în septembrie 2020 la expoziția specială „G-Schichten”
(Povești-G), de la Muzeul Mercedes-Benz, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări
a Clasei G. În această perioadă, muzeul este deschis de vineri până
duminică, între orele 9 și 18, ultimul bilet fiind vândut la ora 17. Expoziția din
Salonul 5 al muzeului prezintă istoria Clasei G, exemplificată prin 11 vehicule
și alte exponate.

Aceste două vehicule off-road din
seria w460 (introdusă în 1979) puteau
fi distinse pe fotografiile vechi prin
numerele lor de înmatriculare: în timp
ce 230 G avea, de obicei, numărul de
înmatriculare SCV 7, 230 GE conținea
numărul de înregistrare SCV 6. În
1982, Mercedes-Benz a predat definitiv ambele vehicule la Vatican. Primul
„Papamobil”, exponat, acum, al muzeului Mercedes-Benz din Stuttgart,
a revenit „acasă” în 2004 și face parte,
de atunci, din colecția Mercedes-Benz
Classic.
În noiembrie 2007, Papa Benedict
al XVI-lea a primit un G 500 (seria de
modele w463), de culoare alb mistic,
cu pavilion deschis și parbriz pliabil.
Această versiune de „Papamobil” a
fost folosită fie deschis complet, fie
cu o secțiune transparentă, rezistentă
la ploi și intemperii, ca în timpul vizitei
Papei Francisc în Brazilia, în iulie
2013.

Mașinile papale
Mercedes-Benz
Modelul 230 G din 1980 face parte
dintr-o lungă istorie a vehiculelor papale create de Mercedes-Benz. Începutul a fost în urmă cu 90 de ani, în 1930,
atunci când modelului Nürburg 460
(w08) i-a fost construit individual un
șasiu la fabrica de la Sindelfingen. Au
urmat un model Mercedes-Benz 300
Landaulet (w189), în 1960, precum și
un Mercedes-Benz 600 Pullman
Landaulet (w100), în 1965, ca și vehicule reprezentative ale Suveranului
Pontif. Acestea au fost precedate de
alte vehicule – de la S-Class la M-Class.
Cu toate acestea, publicul nu asociază
niciun alt vehicul cu denumirea de
„Papamobil” mai mult decât o face în
cazul modelului bazat pe G-Class.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.com
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre întoarcerea
șoferilor!
Pachetul Mobilitate 1 a intrat în vigoare și întoarcerea
șoferilor acasă la 3 sau 4 săptămâni este obligatorie.
Puteți răspunde
Se vor alinia firmele de transport din România la această
la întrebarea lunii,
prevedere?
vizitând www.ziuacargo.com
1. Nu. Ar fi o schimbare prea bruscă, de natură să afecteze semnificativ
activitatea transportatorilor și relația cu clienții.
2. Da. Dar în timp îndelungat (cel puțin câteva luni), mai ales că nu au
fost stabilite încă sancțiuni la nivelul țărilor din UE.
3. Da. Alinierea se va face repede.

Mutarea afacerilor în vest –
o decizie încă în dezbatere

L

una trecută, întrebam despre
iminenta mutare a afacerilor de
transport către țări din vestul
Europei, în contextul intrării în vigoare
a Pachetului Mobilitate 1. 34% dintre
respondenți consideră că vom avea un
aflux mare de firme care își mută activitatea în occident, mai ales că există
prevederi ce au intrat, deja, în vigoare
și afectează profitabilitatea transportatorilor, cum ar fi obligativitatea întoarcerii șoferilor acasă la 3 săptămâni.
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Un procent identic, tot de 34%
cred că transportatorii își vor deschide
firme în vest, însă mutarea se va realiza pe o perioadă mai îndelungată.
Practic, prevederile cele mai grave
intră în vigoare peste 18 luni și, astfel,
graba nu este justificată. Obligativitatea întoarcerii camioanelor acasă este
una dintre prevederile care vor duce
la creșteri semnificative ale costurilor.
Nu lipsesc nici cei care nu văd migrația firmelor către vest ca pe o con-
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secință logică a apariției PM1. Practic,
32% dintre cei care au răspuns consideră că firmele românești vor găsi metode pentru a funcționa în continuare,
având sediul în țară, în ciuda prevederilor Pachetului Mobilitate 1.
Echilibrul aproape perfect arată
îngrijorarea provocată de PM 1, însă
nu într-o măsură exagerată. Totodată,
ar putea reprezenta și faptul că încă
sunt multe firme indecise privind
măsurile pe care urmează să le ia.
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