O echipă
puternică
EDITORIAL

O

firmă este ca o cetate. Cu ziduri și
încăperi, cu lucruri de valoare, cu
schimburi comerciale cu alte cetăți,
cu posturi, unele de conducere, altele de execuție, cu măsuri de securitate și secrete
care trebuie păstrate... Dar, în primul rând,
o firmă (sau cetate) este legată de oameni,
de relațiile dintre ei și scopul comun pe care
îl au (sau ar trebui să îl aibă).
Pandemia și, mai ales, măsurile luate
pentru a reduce răspândirea virusului au
afectat multe firme din zona de transport și
logistică. Unele au fost obligate să reducă
semnificativ activitatea, altele chiar să
închidă... și toate au fost „provocate” să se
reinventeze. Dar ce înseamnă asta? Simplu!
Renunți la ce aveai și te apuci de ceva nou.
Partea cu renunțatul este, într-adevăr, simplă,
pentru că, în această perioadă, nu a reprezentat o opțiune – pur și simplu activitatea
nu a mai funcționat. Dar să începi ceva nou?
Să treci de la un transport acoperit
aproape în totalitate de contracte la unul
bazat pe piața spot, să renunți la o industrie
în care te-ai specializat pentru a accesa una
nouă, să te descurci cu încasări mult diminuate și un grad extrem de inconfortabil de
impredictibilitate și să ai curajul să faci investiții... să ai pretenția ca angajații să muncească mai mult și să învețe lucruri noi, când
este clar că veniturile lor vor rămâne, în cel
mai bun caz, la fel ca înainte!
Nu este imaginație – sunt firme care chiar
au făcut aceste lucruri, în timpul ultimelor
luni. Cum au reușit? Au avut noroc, bineînțeles. Însă, până la noroc, toate au ceva în
comun – au fost atente la schimbările din
piață, au căutat răspunsuri și, cel mai important, s-au bazat pe o echipă funcțională.
De-a lungul timpului, am văzut multe firme
de transport care au căutat să își organizeze
activitatea atât de bine, încât să obțină
siguranță și predictibilitate, în ciuda faptului
că acest domeniu este, în general, impredictibil și cu fluctuații importante, de la lună la
lună. Unele au ajuns la rezultate remarcabile... Însă, în pandemie, organizarea perfectă
nu a mai fost suficientă. Trecerea rapidă la
un mod complet nou de lucru nu mai lasă
loc de reguli precis descrise în fișa postului
și de raportări stricte, pe un lanț ierarhic rigid.
„Echipă” înseamnă oameni care își asumă
un proiect nou, care urmăresc țintele asumate
și sunt gata să depășească obstacolele...
Ajutorul între membrii echipei și încurajările

sunt naturale, în condițiile în care eșecul nu
reprezintă o opțiune acceptabilă. Sunt
momente speciale să constați că munca ta
obișnuită este realizată de altcineva, doar
pentru că tu ești implicat în ceva nou. Asta
înseamnă echipă și asta este ceea ce au
experimentat unele firme, în perioada pandemiei. Aici se face diferența între entitățile
care îngroașă statisticile și dispar în primii ani
după înființare și companiile care trec peste
momentele grele, pentru a deveni și mai
puternice. Iată de ce, înainte de cifră de afaceri, profit, salarii și investiții, cel mai important
scop al unei firme ar trebui să fie o echipă
puternică.
Pentru cei care au experimentat acest
privilegiu – felicitări! Pentru ceilalți... vor mai
fi și alte crize...
Și, pentru că eu nu pot spera, în 500 de
cuvinte, să descriu „echipa” la fel de bine
cum Saint-Exupéry a făcut-o în doar două
fraze, voi încheia cu un citat din Citadela:
„Obligă-i să clădească un turn împreună
și-i vei transforma în frați. Dacă vrei să se
urască, aruncă-le grăunțe.”
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Chiar dacă știi calea,
mai întreabă o dată.”
Proverb coreean

ȘTIRI

BENZINĂRII PE NOILE AUTOSTRĂZI
Companiile MOL România
Petroleum Products, OMV
Petrom Marketing și
Rompetrol Downstream au
depus oferte la licitația lansată
de CNAIR pentru
concesionarea serviciilor de
utilare/dotare, operare și
întreținere a spațiilor de
servicii aflate pe stânga și
dreapta pe sectoarele de
autostradă A1 Nădlac-Sibiu,
A1 Pitești-București și A2
Cernavodă-Constanța.
Licitația a fost împărțită în
13 loturi. Pentru Lotul 1 (spații
situate la km 558,4 pe A1
Nădlac-Arad) și Lotul 11
(km 260 A1 Orăștie-Sibiu) au
fost depuse oferte din partea
a 3 companii: MOL, OMV și
Rompetrol. Câte două oferte,
din partea MOL și Rompetrol,
au fost depuse pentru Loturile
2 (km 530,5), 3 (km 500,6) și 4
(km 481,6) – toate pe A1
Timișoara-Lugoj – și pentru

RUTE POȘTALE RUTIERE
SPRE PARIS ȘI LONDRA

Loturile 8 (km 316 VO DevaOrăștie la standard de
autostradă) și 10 (km 297
Orăștie-Sibiu). O singură
companie, MOL, a depus
oferte pentru Loturile 5
(km 446,9), 6 (km 428,3) și 7
(km 389,7) – toate pentru A1
Lugoj-Deva, precum și pentru
Lotul 9 (km 316 A1 OrăștieSibiu), Lotul 12 (km 110 A1
București-Pitești) și Lotul 13
(km 186 A2 MedgidiaConstanța). Este pentru prima
dată când CNAIR organizează
o procedură de concesionare
a spațiilor de servicii ce
deservesc drumurile naționale
și autostrăzile.

angajamentele asumate în fața
clienților săi”, a declarat Horia
Grigorescu, directorul general al
Poștei Române.

PESTE 80% DINTRE
CONTRACTELE DE
DESZĂPEZIRE, SEMNATE
Poșta Română a deschis două rute
poștale rutiere directe cu destinația
Paris (Franța) și Londra (Marea
Britanie). Cursele directe BucureștiTimișoara-Londra și București-Paris
sunt efectuate de câte o autoutilitară
și șofer ale Poștei Române. Primele
transporturi au avut, fiecare, peste o
tonă de trimiteri poștale. Atât pentru
Londra, cât și pentru Paris
transportul are o frecvență de două
ori pe lună. În cazul celei spre
Londra, cursa externă se
organizează întotdeauna din
Timișoara, iar șoferii vor fi asigurați
de Sucursala Timișoara. Poșta
Română deservește, în prezent,
următoarele destinații rutiere: Marea
Britanie, Bulgaria, Serbia, Ungaria,
Republica Moldova, Germania,
Franța și Italia. „Așa cum am
promis, continuăm să identificăm noi
rute terestre și soluții alternative de
transport, ținând cont de situațiile
întâlnite în ultimele luni și de
restricțiile cauzate de pandemie.
Poșta Română își respectă, astfel,

Până la începutul lunii noiembrie,
au fost semnate, la nivelul întregii
țări, peste 80% dintre contractele
de deszăpezire (utilaje și materiale
antiderapante), restul fiind în licitație,
în diverse stadii. Conducerea
CNAIR a susținut o videoconferință
cu toți șefii celor 7 Direcții Regionale
de Drumuri și Poduri (DRDP), în
care s-a discutat stadiul pregătirilor
pentru sezonul de iarnă 2020-2021.
„Cantitatea de materiale
antiderapante (nisip, sare, clorură
de calciu și soluție ecologică)
achiziționată până în prezent este
suficientă pentru desfășurarea
acțiunilor specifice pentru o
perioadă de trei luni de iarnă medie.
Aprovizionarea va fi continuată în
funcție de condițiile meteo și de
necesarul fiecărei direcții regionale”,

a transmis CNAIR. Totodată, sunt în
plină desfășurare în toată țara
lucrările de reparații a carosabilului
și de instalare a indicatoarelor
pentru sezonul rece, conform
planului de punere în ordine
aprobat. De asemenea, CNAIR a
semnat cu Poliția Rutieră planul
comun de măsuri pentru perioada
de iarnă. „La nivelul fiecărei Direcții
Regionale de Drumuri și Poduri,
sunt stabilite Comandamente
Regionale de coordonare a activității
de iarnă, iar pentru buna
desfășurare a activităților din
perioada Comandamentului Central
de Iarnă, tot personalul CNAIR
Central, DRDP 1-7, SDN 1-51 a fost
instruit în vederea executării
sarcinilor specifice. Nu în ultimul
rând, au fost hotărâte măsurile ce
vor fi luate de către fiecare structură
funcțională, pentru a preveni
infectarea cu COVID-19 a
personalului implicat în activitățile de
deszăpezire”, au precizat
reprezentanții CNAIR.

TELEMUNCA SAU
LUCRUL DE ACASĂ,
OBLIGATORII

Guvernul Orban a instituit, prin
Ordonanța de Urgență (OUG) 192
care modifică Legea 255/2020,
organizarea obligatorie a muncii la
domiciliu sau telemunca, în
perioada stării de alertă. „Pe durata
stării de alertă, angajatorii dispun
munca la domiciliu sau în regim de
telemuncă, acolo unde specificul
activității permite, cu respectarea
prevederilor Legii 53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, și ale Legii
81/2018 privind reglementarea
activității de telemuncă”, prevede
OUG 192, care modifică Legea
55/2020, ce cuprinde măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19”, prevede
noul act normativ. Ordonanța mai
instituie purtarea obligatorie a măștii
sanitare în toate spațiile, închise sau
deschise. Astfel, art. 13, lit. a) din
Legea 55 are acum următorul
cuprins: „a) obligativitatea purtării
măștii de protecție în spațiile
publice, spațiile comerciale,
mijloacele de transport în comun
și la locul de muncă”.
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DACIA – PREȚURILE PENTRU NOILE MODELE
La numai o lună de la
prezentarea oficială a celei
de a treia generații a modelelor
Logan, Sandero și Sandero
Stepway, Dacia anunță
prețurile pe piața din România
pentru noile vehicule. Logan și
Sandero sunt disponibile cu
trei motorizări, dintre care
două pe benzină (cu puteri de
65, respectiv 90 CP) și o
motorizare mixtă benzină-GPL,
de 100 CP, sub denumirea
comercială ECO-G. Ambele
modele dispun de trei nivele
de echipare (Access,
Essential și Comfort. Pentru
Logan, prețurile variază între
8.400 de euro (TVA inclus)
pentru versiunea Access,
cu motorul SCe de 65 CP și
12.950 de euro (TVA inclus)
pentru versiunea Comfort
echipată cu motorul TCe 90
CVT. În cazul Sandero,
versiunea Access, echipată cu
același motor SCe de 65 CP,
este disponibilă la prețul de
8.600 de euro, în timp ce

JOINT VENTURE
PENTRU CELULE
DE COMBUSTIBIL

Grupul Volvo și Daimler Truck AG
au semnat o înțelegere pentru
formarea unui joint venture destinat
dezvoltării, producției și
comercializării de sisteme de celule
de combustibil pentru vehiculele
comerciale grele, precum și pentru
alte aplicații. Grupul Volvo va
achiziționa 50% din pachetul de
acțiuni al Daimler Truck Fuel Cell
GmbH pentru aproximativ 0,6
miliarde de euro. Încheierea
tranzacției este așteptată pentru
prima jumătate a anului 2021 și va fi
supusă aprobării autorităților. Joint
venture-ul va dezvolta un sistem cu
mai multe stadii de putere, inclusiv
un sistem dublu cu o putere
continuă de 300 kW, pentru
camioane de categorie grea.
Pe baza condițiilor din aplicațiile de
transport, produsele vor fi,
de asemenea, potrivite și pentru alte
utilizări, cum ar fi generatoarele
electrice staționare. Deși parteneri

versiunea Comfort cu motorul
TCe 90 CVT afișează un preț
identic cu cel al versiunii
echivalente a modelului Logan
(12.950 de euro, cu tot cu
TVA). În ceea ce privește
modelul Sandero Stepway,
acesta este propus în două
versiuni de echipare
(Essential și Comfort),
cu motoarele TCe de 90 CP și
ECO-G de 100 CP. Prețurile
variază între 12.050 de euro
(TVA inclus) pentru versiunea
Essential cu motorul TCe de
90 CP și 14.050 de euro
(TVA inclus) pentru versiunea
Comfort, cu motorul TCe 90
CVT. Toate modelele
beneficiază de garanția de
3 ani sau 100.000 km. Primele
livrări sunt programate în
cursul lunii decembrie 2020.

cu drepturi egale în acest proiect,
Grupul Volvo și Daimler Truck vor
continua să fie competitori în alte
zone, cum ar fi tehnologia
vehiculelor și integrarea celulelor de
combustibil la nivelul camioanelor.
Obiectivul proiectului este de a
începe cu testele la clienți cu
camioane pe celule de combustibil
în termen de trei ani și începerea
producției de serie în a doua
jumătate a acestui deceniu.

ALIANȚĂ ÎNTRE VOLVO
ȘI ISUZU MOTORS

La sfârșitul lunii octombrie, Grupul
Volvo și Isuzu Motors au semnat
înțelegerea finală pentru formarea
unei alianțe strategice în domeniul
vehiculelor comerciale, în
conformitate cu Memorandumul
semnat în decembrie anul trecut.
Înțelegerea include achiziționarea
de către Isuzu Motors a UD Trucks,
parte a Grupului Volvo. Tranzacția
este supusă unor anumite condiții,
inclusiv aprobării din partea
autorităților de reglementare. Alianța

va include formarea unui parteneriat
tehnologic, pentru a profita de
zonele complementare de
experiență și pentru crearea unei
baze mai extinse de volume, pentru
a susține investițiile. Parteneriatul
presupune dezvoltarea de către
Isuzu și UD Trucks de platforme
comune pentru vehicule de gamă
medie, pentru piața japoneză și
pentru alte piețe asiatice, cooperare
în domeniul tehnologiilor de
conducere autonomă, de
conectivitate și pentru vehicule
electrice medii și grele etc. Se are în
vedere, de asemenea, crearea de
condiții pentru consolidarea
afacerilor UD și Isuzu în Japonia și
la nivel internațional, trecerea
anumitor variante de camioane de la
UD la Isuzu, cooperare extinsă pe
anumite zone geografice și linii de
produse pentru soluții de mobilitate
urbană, precum și din punct de
vedere al achizițiilor și logisticii.

VOLKSWAGEN EXTINDE
PRODUCȚIA,
ÎN SLOVACIA

Constructorul german de automobile
Volkswagen va muta producția
vehiculului său Passat și a modelului
premium Škoda Superb la uzina sa
din Bratislava, după ce, inițial, a vrut
să producă cele două mașini în
Turcia, informează publicația The
Slovak Spectator. Volkswagen
alesese Turcia pentru noua sa
fabrică din Europa de Est, după ce
analizase mai multe posibile locații,
inclusiv România, Serbia și Bulgaria.
În Manisa, la 40 km de Izmir (grav
afectat de cutremurul recent), ar fi
urmat să se construiască o uzină cu
o capacitate anuală de producție de
300.000 de vehicule. Facilitatea de
producție, în valoare de 1,3 miliarde
de euro, urma să construiască
modele Volkswagen Passat și
Škoda Superb, începând din 2022.
În iulie, însă, Volkswagen a anunțat
că renunță la acest plan, pe fondul
scăderii semnificative a cererii pentru
autoturisme noi, în contextul
pandemiei de coronavirus. Grupul
auto a semnat un memorandum
cu Executivul de la Bratislava,
sugerând o investiție de 500 de
milioane de euro. Potrivit unor
informații recente, investiția poate
ajunge până la 1 miliard de euro.
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INFRASTRUCTURĂ

Bode: 27 de km de
autostradă vor fi gata,
în decembrie
Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda, de 17 km, și porțiunea cuprinsă
între Râșnov-Cristian (10 km) din Autostrada Comarnic-Brașov vor
fi deschise circulației, la sfârșitul acestui an, promite ministrul
Transporturilor, Lucian Bode.

S

tadiul de execuție a lucrărilor
la Lotul 1 Sebeș-Turda este,
în prezent, de 95%, a precizat
demnitarul. „Cei 17 kilometri ai Lotului
1 de pe Autostrada Sebeș-Turda trebuiau să fie finalizați în 2018. În acest
moment, progresul fizic este de peste
95%. În condițiile în care vom avea cel
puțin 25 de zile fără intemperii, în condiții meteo favorabile, cei 17 kilometri
de autostradă din Sebeș-Turda, Lotul
1, vor fi dați în trafic. De asemenea,
Râșnov-Cristian, 10 kilometri din
Comarnic-Brașov, are termen de finalizare în acest an și se va finaliza în
acest an”, a precizat ministrul Bode.
Lotul 1 Sebeș-Turda pornește de
la intrarea pe autostradă de la Sebeș,
va ocoli Alba Iulia și va scoate traficul
la Pârâul Iovului. Apoi, va face legătura
de pe autostrada Sibiu-Deva, spre
Cluj-Napoca. În prezent, traficul se
derulează prin Lancrăm, spre Alba
Iulia, pe drumul național, provocând
ambuteiaje majore, potrivit Companiei
Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Contractul pentru această porțiune, în valoare de 541,7 milioane de
lei (fără TVA), a fost semnat, în 2014,
cu Impresa Pizzarotti, iar lucrările au
începute în decembrie același an.
Data de 31 decembrie 2020 este estimată de CNAIR pentru darea în folosință a Lotului 1.

Lotul 2 al Autostrăzii
de Centură București
Sud, în șantier
Întregul Lot 2 al Centurii de Sud a
municipiului București se află în execuție, din noiembrie, după ce Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a înmânat
constructorului ordinul de începere a
lucrărilor pe cei 14,6 km din secțiunea
2 a acestui lot, după ce primii 1,7 km
intraseră în șantier în luna iunie. Constructorul turc Alsim Alarko execută,
în prezent, coloanele forate ale viaduc-

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode:
„Este clar că anul 2020 este anul investițiilor și, mai ales, al investițiilor
în autostrăzi.”

tului peste calea ferată BucureștiGiurgiu, plus lucrări la podețe și terasamente.
Ministrul Lucian Bode, aflat pe
șantier, a declarat: „Centura de Sud
a Bucureștiului reprezintă o prioritate
a mea (...). În luna iunie, înmânam
ordinul de începere pentru secțiunea
1 și iată că sunt în măsură să vă pot
spune că aveți front total de lucru,
odată cu ordinul de începere pe care
l-ați primit astăzi, pentru cei 14,6 km.
Sper ca, la sfârșitul lunii noiembrie,
cei de la CNAIR să vă poată înmâna
ordinul de începere și pentru Lotul 1.
Din păcate, pe Lotul 3 sunt nemulțumit, pentru că nu avem un antreprenor
serios, pe care CNAIR l-a și penalizat.
Din această cauză, nu avem nici documentația aferentă pentru acest lot,
astfel încât să poată începe lucrările
pe toți cei 52 km din Centura de Sud
a Bucureștiului”.

Autostrada
de Centură Nord,
blocată în contestații
Ministrul a detaliat și stadiul lucrărilor la zona de nord a Autostrăzii de
Centură: „Avem un contract de proiectare și execuție semnat, două loturi
sunt în contestație, iar celălalt lot este

în procedura de reevaluare a ofertelor.
Este foarte importantă realizarea Autostrăzii de Centură, nu numai pentru
București, ci și pentru România, deoarece acest obiectiv este parte integrantă a Coridorului IV Pan-European.
Ne-am propus ca, până în 2023, să
finalizăm partea de sud a Inelului de
Autostradă, cei 52 km, iar pentru partea de nord, după ce semnăm celelalte 3 contracte, să terminăm și acest
segment, până în 2024”.
Concret, în prezent există constructor doar pentru 19 km din Autostrada
de Centură București Nord: Asocierea
SA&PE Construct-Spedition UMBTehnostrade, care va construi Lotul 2,
cuprins între km 20-39. Contractul, în
valoare de 831,9 milioane de lei (fără
TVA), va avea o durată de 12 luni
pentru proiectare și 22 de luni pentru
execuție. Perioada de garanție a lucrărilor este de 10 ani.
Autostrada de Centură București
va avea 100,9 km și va face parte integrantă din Coridorul Pan-European
IV, care traversează România de la
vest la est, pe direcția Nădlac-AradTimişoara-Lugoj-Deva-Sibiu-PiteştiBucureşti-Constanţa.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Incertitudine,
dar speranțe
Piața de transport marfă pare să se relanseze, pe acest final de an,
și nu puține sunt firmele care afirmă că vor reuși să acopere
aproape integral pierderile provocate în perioada de blocaj.

P

ractic, începând cu luna septembrie, s-a putut simți o puternică dorință a multor companii de „a salva” anul 2020. Piața a
dat semne puternice de redresare și
transportatorii și-au găsit natural locul,
în condițiile în care solicitările venite
din partea clienților au crescut.
O problemă rămâne – imposibilitatea unor angajamente pe termen lung.
Și, într-un fel, este firesc să fie așa, în
condițiile în care umbra blocajului impus
de răspândirea prea accelerată a bolii
plutește permanent în aer.
Aspectul este oglindit și prin amânarea multor investiții, pe care companiile de transport le aveau în vedere,
în acest an. Și aici intră, parțial, și înnoirea sau creșterea flotei. De altfel,
2020 pare să fie un an bun pentru vehiculele rulate și este de așteptat ca, cel
puțin, prima parte a anului viitor să aibă
același trend. Este nevoie de transport,
dar un camion nou are nevoie de un
anumit rulaj, pentru a reprezenta o investiție rentabilă, iar astăzi avem prea
puține garanții, în acest sens.
Un aspect bun a reieșit în această
perioadă – capacitatea operatorilor de
transport români de a se reinventa.
Și pentru mulți nu a fost vorba doar
de adaptare pentru supraviețuire, ci
au dezvoltat lucruri noi, au accesat
segmente noi de piață, au implementat noi moduri de lucru, au îmbunătățit
soluțiile IT pe care le utilizau... În concluzie, au generat business nou, care
deschide oportunități pentru dezvoltarea viitoare. Dacă, la începutul pandemiei, am văzut descurajare și, uneori, abandon, în partea a doua a anului
se pare că majoritatea nu mai vrea
(sau nu mai poate) să aștepte și caută
soluții pentru a ține activitatea în
mișcare.

RTCY 2020,
o ediție online
Cea de-a 11-a ediție a concursului
Romanian Transport Company of the
Year a trecut, de asemenea, prin momente de cumpănă. Evenimentele deja
tradiționale pe care ZIUA CARGO le
realizează pe parcursul fiecărui an
pentru piața de transport și logistică nu

au mai putut avea loc, în actualul context. Bineînțeles, nici Gala de premiere pentru concurs nu face excepție.
În plus, au mai apărut câteva întrebări importante. Poți organiza un concurs în care să apreciezi măsurile manageriale și, implicit, performanțele unor
firme, în condițiile în care piața suferă
într-o măsură atât de mare? Răspunsul
a venit tot din piață și nu au fost puțini
cei care ne-au încurajat să nu oprim
această tradiție. „Mai ales într-o
asemenea situație, avem nevoie de
exemple pozitive” – au spus aceștia.
Cel de-al doilea aspect presant
este legat efectiv de logistica evenimentului – vizitarea candidaților pentru
realizarea prezentărilor, întâlnirea cu
juriul și, bineînțeles, Gala de premiere.
Se pot transpune toate astfel încât să
respecte recomandările pentru combaterea pandemiei? Practic, se poate
face totul online, păstrând utilitatea
consacrată a evenimentelor fizice?
Am decis să ieșim mult în afara
zonei de confort și nu doar să transpunem clasicul eveniment într-un format online, ci să creăm ceva nou,
spectaculos și cu potențial de a deveni, în timp, mult mai util.

Show must go on!
ZIUA CARGO Virtual Show prezintă informații utile atât din zona vehiculelor comerciale, cât și din cea legisla-

tivă și de afaceri, într-un format spectaculos, în care calitatea filmelor și
interviurile interesante se vor succeda, pe perioada a trei zile, într-un program live dinamic și accesibil tuturor.
„Standurile” importatorilor de vehicule
comerciale au fost realizate special
pentru piața din România, teme de
actualitate vor fi dezbătute în cadrul
rubricii, deja consacrate, Dialogurile
ZIUA CARGO, Gala de premiere va
anunța, într-un format dinamic, câștigătorii de anul acesta ai concursului
RTCY și, bineînțeles, nu va lipsi nici
conferința online.
Și, pentru că evenimentele ZIUA
CARGO înseamnă posibilitatea de a
afla lucruri interesante, dar totodată
creează și premisele dezvoltării unor
noi relații de afaceri, pe durata celor
trei zile va funcționa aplicația smart,
care oferă posibilitatea participanților
înscriși de a se contacta între ei. Astfel,
cererea și oferta de transport se vor
întâlni din nou, exclusiv online, de
această dată.
În speranța că veți aprecia „spectacolul” și, mai ales, utilitatea acestui
proiect, vă invităm să vă înregistrați și
să urmăriți programul, păstrând siguranța propriilor birouri sau case, accesând adresa ziuacargo.ro
Vizionare utilă!
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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AC MOBILE

O afacere
construită
pe principii
Deși, pe perioada carantinei, a trebuit să întrerupă activitatea,
compania AC Mobile a găsit resursele de a se ridica deasupra tuturor
problemelor pe care această criză fără precedent le-a cauzat
actorilor de pe piața transporturilor.

O

echipă puternică, atmosfera
pozitivă de lucru și implicarea
activă în apărarea intereselor
breslei reprezintă elemente remarcabile, care fac diferența.
Compania AC Mobile s-a înființat
în 2003, având, la început, ca obiect
de activitate comerțul cu autovehicule.
„Abia din 2007 a început să se dezvolte activitatea, când ne-am implicat
în activități de demolare a construcți-

ilor”, povestește Alin Crețu, directorul
general AC Mobile. „De transport,
ne-am apucat în 2011, când am achiziționat două Citroën Jumper, printr-un
credit, pentru transport expres și, după
doi ani de colaborări nereușite, am
reușit, din a treia încercare, împreună
cu un prieten, să dezvoltăm activitatea, achiziționând încă 5 vehicule de
3,5 t. Aveam în proiect ca, în termen
de trei ani, să ajung la 30 de unități,

de diverse tonaje, și am și reușit să
îmi îndeplinesc acest obiectiv”. În
2013, compania a achiziționat încă 3
vehicule, de 7,5 t, pentru a acoperi
cât mai bine necesitățile contractorului
cu care a lucrat încă de la început, în
domeniul automotive. Momentul 2014
a marcat achiziția primului camion
nou, strategia inițială fiind de a cumpăra câte 2 vehicule second-hand la
unul nou, dar, din 2018, au fost cum-
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Învățare continuă
„Am pornit, într-un fel, afacerea de
transport nepregătiți, dar am învățat
din mers. Punctul nostru forte este implicarea și echipa pe care am format-o
și modul ei de lucru, începând de la
coordonatorul de transport, dispecer,
contabil, până la modalitatea de urmărire a mașinilor și a facturilor până la
încasare. Am avut grijă să avem un

Mai mult decât activ
pe zona patronală
ALIN CREȚU: „În 2016, cu ocazia
protestelor transportatorilor, mi-am
dat seama că este nevoie de o
structură patronală și în Bucovina.
Am început să ne adunăm, să ne
cunoaștem și am format Asociația
Transportatorilor de Mărfuri Bucovina,
care a devenit, în scurt timp,
cunoscută la nivel național. Avem 13
membri fondatori, companii mari, care
conferă credibilitate asociației. Sper
ca, într-o zi, să existe unitate între
patronate, și o colaborare adevărată
cu sindicatele. Acum, Pachetul
Mobilitate 1 reprezintă, din nou, un moment zero, dar fără unitate nu putem
reuși să schimbăm lucrurile. Exemplul cel mai elocvent este cel al
deplasărilor la Bruxelles și la Strasbourg. Pentru Bruxelles, a fost o
mobilizare exemplară, totul fiind realizat în numai 48 de ore.”

circuit bine stabilit și controlat”, a
subliniat directorul general AC Mobile.
„Un mare pas în evoluție a fost momentul când am început să merg la
conferințe, în 2014. Eram în permanență ochi și urechi la tot ce se discuta
și am acumulat un important volum
de informații, care m-au ajutat foarte
mult”.
Alin Crețu spune că nu a avut
niciodată probleme semnificative legate de personal, nici măcar la reluarea activității după carantina din această primăvară. „Cel mai important
lucru pentru șoferi este să vorbești cu
ei în permanență, deși acest lucru nu
este întotdeauna posibil, din lipsă de
timp, mai ales la un număr de 40 de
mașini. În ultima vreme, comunicăm
pe grupuri de WhatsApp. Șoferii nu
trebuie neapărat să fie din zona
Bucovinei. Avem și de la Hunedoara,
și de la Brașov, de la Constanța etc.
Peste jumătate dintre echipajele noastre sunt soț-soție, iar toate soțiile conduc foarte bine”.

Punct...
și de la capăt
În perioada carantinei, AC Mobile
a ajuns la zero facturări și încasări.
„Clienții noștri, din zona automotive, și-au încetat activitatea, ceea ce
ne-a afectat în mod direct. Am făcut,
în schimb, multe transporturi umanitare, majoritatea pentru spitalul Suceava.
Erau multe transporturi care veneau
din țară, iar șoferilor le era frică să intre
în oraș. Compania noastră având se-

Alin Crețu, director
general AC Mobile:
„Cifra de afaceri a AC Mobile a
fost, anul trecut, de 15 milioane
RON, dar 2019 a fost un an greu
din punct de vedere al
profitabilității.”

diul în Fălticeni, în afara zonei carantinate, descărcau la mine, iar eu duceam marfa mai departe, la spital”, a
povestit Alin Crețu, subliniind faptul că
a fost nevoit, pentru o perioadă, să
trimită șoferii în șomaj tehnic și, în luna
iunie, să suspende plata ratelor de
leasing. „Am acoperit doar leasingurile
operaționale, cu fonduri din alte surse,
ceea ce a fost un efort enorm, generând pierderi de sute de mii de euro”.
Dar, pentru un operator cu experiență și cu flexibilitate, după o perioadă dificilă, nu există altă soluție decât
reinventarea. Tot în iunie, compania
a demarat un nou proiect de transport,
chiar dacă a trebuit să înceapă de la
un nivel scăzut, atât al activității, cât
și al tarifelor. „În primăvară, comandasem 5 camioane cu semiremorci, dar
am anulat comanda, iar acum avem
nevoie de suplimentarea capacității
de transport, așa că vom fi nevoiți să
cumpărăm ceea ce găsim pe stoc.
Acest proiect a ajuns să ne ocupe
toată flota de mare tonaj, constituită
din 30 de ansambluri”, a subliniat
directorul general AC Mobile.
Alin Crețu precizează că, datorită
activităților conexe ale companiei, din
domeniul construcțiilor și vânzării de
utilaje, anul se va încheia pe profit,
dar că, datorită acestui nou proiect de
transport, există speranțe că și această activitate va redeveni profitabilă,
ceea, ce pe timpul verii, părea de neconceput. „În momentul de față, activitatea merge bine. Dacă și decembrie va fi o lună la fel de bună, sper
ca aceste ultime luni ale anului să recupereze pierderile din primăvarăvară, ceea ce, în urmă cu puțin timp,
părea inimaginabil”, a declarat directorul general AC Mobile.
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părate numai vehicule noi. În prezent,
AC Mobile deține o flotă de 40 de vehicule.
„Câțiva ani, am lucrat și cu subcontractori, acolo unde nu puteam să acoperim necesarul cu vehiculele noastre,
dar într-o proporție destul de redusă.
Nu am întârziat niciodată plățile către
aceștia, dar pe piața din România sunt
mulți expeditori care profită de necazul
unora și cer niște discounturi exagerate
pentru a plăti mai repede serviciile de
transport, uneori și de 7-8%”, a declarat
Alin Crețu. „Tot ceea ce am construit
până acum, inclusiv familia și afacerea,
am construit pe principii. Nu am ales
întotdeauna calea cea mai ușoară. De
exemplu, să faci 12.000 km cu doi
șoferi este scump și am fost sfătuit să
folosesc magnetul, dar nu am ales
calea asta. Se poate și fără compromisuri!”

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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INTERNATIONAL LAZĂR COMPANY
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Siguranță,
soliditate
și stabilitate
International Lazăr Company este unul dintre operatorii români de
transport care pot fi numărați pe degetele de la o mână, care au
trecut prin toate etapele transportului românesc. Și, în toată această
perioadă, compania a rămas aceeași afacere de familie, cu aceeași
energie de a dezvolta business, în timp ce alții au vândut afacerea,
au scăzut sau, chiar, au dispărut.

A

niversând, anul trecut, 25 de
ani de existență, Internațional
Lazăr Company reprezintă un
exemplu autentic de stabilitate și dezvoltare, chiar și în condiții dificile ale
pieței, iar performanțele sale au fost
confirmate și de specialiștii din domeniu. Am avut șansa de a evalua performanțele ILC în cadrul mai multor concursuri: European Transport Company
of the Year, unde compania a obținut
un foarte prestigios loc trei, în anul
2010, și, în două rânduri, competiția

Romanian Transport Company of the
Year, în 2012 și 2016.
Amintim faptul că, înainte de 1994,
Ion Lazăr, unic acționar al ILC, desfășura deja comerț cu mașini, piese
auto și fructe și a dorit să dezvolte și
mai mult comerțul cu piese auto,
înființând o companie de transporturi.
Parteneriatul cu Dacia a însemnat un
important test de seriozitate și maturitate, pe care ILC l-a trecut cu brio,
devenind transportator strategic pentru
producătorul francez.

Un alt moment semnificativ pentru
afacerea de transport a fost și achiziționarea edy Spedition, în 2015. Acest
pas a însemnat dezvoltarea transportului intern și trei noi puncte de lucru,
la Buzău, Deva și Zalău.
ILC dispune de propriul service,
autorizat să intervină la toate tipurile
de vehicule, având inclusiv linie ITP.
Însă, pe lângă transporturi, au fost dezvoltate, în timp, și alte activități. În
1999, ILC a preluat pachetul majoritar
BAT Bascov, iar, un an mai târziu, a fost

............................................................................................................................................ noiembrie 2020

Un an dificil,
pentru toată lumea
Anul 2020 se dovedește a fi dificil,
dar nu are un impact cu adevărat dramatic asupra unei companii care a demonstrat întotdeauna stabilitate și
eficiență. „Am crescut activitatea în
domeniul construcțiilor, adaptându-ne
cerințelor actuale, realizând din acest
sector aproximativ 15-20% din cifra de
afaceri a anului 2020. Am investit, în
2019 și 2020, circa 4 milioane de euro
în echipamente pentru construcții, iar
anul viitor, 2021, vrem să investim cel
puțin 5 milioane de euro, deci încercăm
sa ne adaptăm tendinței actuale legate
de investițiile în infrastructură. Anul
trecut, cifra de afaceri din transport era
de 27,5, iar anul acesta, cred că o să
atingem 21-22 de milioane de euro.
Scăderea o să fie undeva la 20%”, a
spus Cătălin Lazăr, subliniind, însă,
faptul că planurile de investiții și proiectele de dezvoltare ale companiei nu
se opresc, cel mai recent exemplu fiind
deschiderea unei balastiere, în segmentul construcțiilor lucrurile mergând
foarte bine. Și asta nu este tot. „În
domeniul expedițiilor, aveam așteptări
mari pentru 2020, un proiect care s-a
realizat, dar care, din cauza pandemiei,
nu s-a desfășurat așa cum trebuia.
Dar, chiar și înainte de pandemie, cam
toată lumea auzise că va veni o criză
și oamenii erau reținuți, iar băncile
începuseră, deja, în ultimii doi ani, să
realizeze audituri mai dese.”

Investiții în flotă
Trebuie subliniat și faptul că ILC
continuă și investițiile în flotă, deși,
poate, cu mai multă precauție. „Anul
acesta, chiar dacă vorbim despre o
situație dificilă, am achiziționat 10
camioane Mercedes-Benz Actros noi,
cu MirrorCam, și 10 DAF. Pe lângă
acestea, am retras o parte dintre camioanele Euro 5 de pe internațional
și le-am introdus pe relația Turcia, unde
a crescut puțin volumul. Acestea au
fost înlocuite, pe internațional, de cele
20 camioane noi, la care s-au adăugat

Cătălin Lazăr, director comercial
International Lazăr Company:
„Poate nu mai avem cea mai mare flotă, dar transportul rămâne imaginea
noastră, ceea ce ne-a consacrat și direcția pe care o să mergem în
continuare, dar nu mai suntem, astăzi, dependenți de el. Este clar că
transportul este singura industrie care n-o să moară niciodată și care le leagă
pe toate celelalte. Dacă va fi nevoie să ne diversificăm și pe alte moduri de
transport, o vom face. În final, contează cel mai mult eficiența și cel mai
important este să utilizezi toată flota și să acoperi toate fluctuațiile de volume
de pe piață.”

încă 35 unități Actros rulate, generație
2017, care au ajuns și ele, recent, în
parc. Astfel, transportul internațional,
către occident, se consolidează”.
De asemenea, directorul comercial
ILC a subliniat faptul că, în 2019, compania și-a reînnoit parcul de semiremorci cu 42 de unități Schmitz noi și
105 unități Berger, ușoare, care oferă
o productivitate mai mare. „În funcție
de capul tractor, poți încărca până la
26,5 t comparativ cu 24, cât se încarcă
în mod normal. Iar economia o împarți
cu clientul. Am transformat circuitul
actual din mega, în light. A fost vorba
despre o investiție serioasă, semiremorcile Berger costând mai mult decât
cele normale cu 20-25%, dar ce nu
reușim să amortizăm din volumul de
marfă, când circulăm cu 24 t, amortizăm din consumul de motorină”, a precizat Cătălin Lazăr.

Unul dintre cei mai
mari formatori de
personal
Din punct de vedere al personalului, ILC are o politică bine definită, care
și-a dovedit eficiența, formând câteva
mii de șoferi, de-a lungul timpului.
„Procedura de recrutare este
simplă: șoferul vine la angajare, i se
verifică CV și experiența pe care o
are, stau de vorbă cu el, văd dacă are
stabilitate, dacă îmi inspiră încredere
și dacă are «mână de șofer». Dacă îl
accept, se face un training la sediul
nostru, apoi îl pun în dublaj. Avem
câțiva șoferi care sunt formatori și, ca
rezultat, nu cred că am avut 5 cazuri
în care nu am selectat bine, în ultimii
4 ani”, a arătat Cătălin Lazăr.

Directorul comercial ILC subliniază
că, totuși, au apărut schimbări și pe
piața muncii, cauzate inclusiv de efectele pandemiei. „Anul acesta, nu am
redus salariile sau diurnele, având contracte ferme cu clienții până în 2021, și
mă așteptam să vină șoferi, dar nu a
fost chiar așa. Din contră, imediat după
starea de urgență, când au început lucrurile să se miște, chiar au plecat
câțiva. Au și venit câțiva, dar mă așteptam să vină mai mulți cu experiență și
mai puțini începători care vor să se afirme. Pe partea de personal TESA, este
mai multă stabilitate decât la șoferi, dar
a fost un moment, în vară, în care multe
persoane din piață, în general, au dorit
să își schimbe locul de muncă, iar noi
nu am fost ocoliți de această tendință.
Dar situația s-a stabilizat, între timp”.
Având de partea sa experiența unei
companii care a sărbătorit „nunta de
argint” cu piața transporturilor din
România, precum și o familie unită și
o echipă pe care se poate baza, Cătălin
Lazăr privește cu optimism viitorul apropiat, în ciuda crizei cauzate de către
pandemie. „În 2008, aproape că nici
nu am simțit criza. Au fost scăderi, dar
nu ca acum, iar transportul nu a fost,
atunci, atât de afectat ca alte segmente.
Dacă se va ajunge din nou la stare de
urgență, anul viitor va fi mai rău decât
2020. Dar dacă se continuă trendul actual, care este de creștere, anul viitor
va fi unul bun. Cu optimism, am previzionat ca 2021 să ajungă înapoi la
nivelul înregistrat în 2019.”
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achiziționat Mecanpetrol Găești. A urmat
Agromec Topoloveni. Comerțul cu vehicule second-hand s-a materializat într-o
nouă firmă, Verkauf Trucks.
„În ceea ce privește spațiile logistice, Lazăr Logistics totalizează, în prezent, aproape 100.000 mp, cea mai
recentă inițiativă fiind o nouă firmă,
deschisă anul trecut, ML Logistic
Parks, în asociere cu un partener străin, care operează un depozit de 17.000
mp, la cererea unui client care a contractat 8.000 mp, pe o perioadă de 11
ani”, a declarat Cătălin Lazăr, director
comercial ILC.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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MARVICON

Un an mai bun,
în ciuda pandemiei
Fondată, în urmă cu câțiva ani, la Oradea, cu o investiție de
capital privat belgian, Marvicon este o companie tânără, dinamică,
flexibilă, a cărei strategie, ce se bazează pe o echipă puternică și
bine pregătită, a condus la o evoluție favorabilă, chiar și într-un an
care se dovedește a fi dificil pentru majoritatea pieței.
Prin această investiție, Marvicon face parte din grupul Be-Trans,
o companie specializată în transportul de containere maritime,
prezentă pe piață din anul 1998.

P

ornind, inițial, de la ideea de
transport de containere, sub
„umbrela” firmei mamă, care
reprezintă și cel mai mare client al
său, Marvicon dezvoltă, zi de zi, noi
componente, în special transportul cu
prelate, și noi relații de transport.
Astfel, anul 2020 s-a dovedit a fi mai
bun decât 2019, pentru compania orădeană, în ciuda dificultăților impuse
de pandemia de COVID-19 și de
adoptarea Pachetului Mobilitate 1.
Iar apariția unor clienți noi a însemnat inclusiv dezvoltarea expediției.
„Dacă anul trecut am avut, pe casa
de expediții Oradea, o cifră de afaceri
puțin peste 2 milioane de euro, până
în momentul de față, avem deja peste
2,8 milioane și, dacă vom continua în

același ritm, vom încheia anul cu 3,3
milioane de euro. Acest lucru se datorează unor clienți noi, activitatea bazându-se în proporție de 70-80% pe
contact direct cu clienții și pe parteneriate pe termen lung, zona de spot
și de burse de transporturi având o
importanță redusă”, a spus Ilie Ilea,
director general Marvicon.
Astfel, cota din cifra de afaceri pe
care Marvicon o generează independent de firma mamă este în plină creșÎn luna septembrie, flota Marvicon
a parcurs, în total 2,5 milioane de
kilometri, iar media per camion a
fost de 15.300 km
(12.500 în septembrie 2018,
13.280 în septembrie 2019).

tere, de la 10% anul trecut, la aproximativ 20% anul acesta.

Cheia succesului,
flexibilitatea
„Am găsit clienți noi, în Ungaria și
în Slovacia. Plecăm din Oradea și,
chiar dacă facem 200-300 km pe gol
până la încărcarea din aceste țări, tarifele acoperă această dislocare. Uneori am preferat inclusiv să aducem
mașini care au descărcat în România
să încarce în Ungaria. Am semnat, recent, și un contract nou cu o firmă din
industria automotive,” a arătat Ilie Ilea.
Un principiu important pentru
Marvicon, care s-a dovedit câștigător,
a fost să nu refuze nicio solicitare.
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Nevoia de capacitate
suplimentară
Nivelul de activitate al companiei
necesită, adesea, capacitate suplimentară, Marvicon apelând la ajutorul
subcontractorilor, cu care a dezvoltat
o relație de durată, bazată pe seriozitate și comunicare.
„În prezent, avem 159 de camioane, iar, la Oradea, avem nevoie deja
de o capacitate extra de 15-20 de camioane, în regim regulat. De asemenea, sunt mulți subcontractori care
apelează la noi pentru curse ocazionale și încercăm să îi ajutăm pe cât
posibil. Pentru firmele mari și foarte
mari, pregătim foarte multă documentație și există, uneori, exigențe foarte
severe. Un potențial client mare ne-a
spus, de exemplu, să-i mai facem o

Ilie Ilea, director general Marvicon:
„Pentru a trece mai ușor peste această perioadă, am încercat, pe de o parte,
să păstrăm o atmosferă cât mai normală, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic,
ca să nu fie lumea deprimată, speriată, dar, în același timp, ne-am luat toate
măsurile de precauție și am respectat toate regulile de protecție, am pus la
dispoziție măști, dezinfectant, mănuși la discreție. Este complicat să dirijezi
atâtea camioane de acasă. Am avut cazuri de COVID-19 în birouri, dar am
trecut peste, acum toată lumea este bine și mergem înainte. Am angajat chiar
și o firmă profesională de dezinfecție și, astfel, am putut să ne continuăm
activitatea în condiții de siguranță maximă.”

ofertă doar atunci când o să ajungem
la o cifră de afaceri de 50 de milioane
de euro, iar altul solicita o flotă minimă
de 200 de camioane. Astfel, este foarte greu pentru transportatorii mici să
acceseze astfel de clienți și faptul că
îi subcontractăm noi le este de ajutor.
În plus, firmele mari au termene de
plată între 45 și 90 de zile, iar transportatorii mici nu își permit să aștepte
atât și nu ar accepta așa ceva. Preferă
să lucreze cu noi și să își la banii la
30 de zile”, a explicat Ilie Ilea.
Marvicon are, în prezent, 289 de
angajați, dintre care 260 de șoferi.
Dintre aceștia, 84 lucrează în echipaj,
iar aproximativ 40 sunt femei. Veniturile șoferilor nu au fost reduse, în perioada pandemiei, iar fluctuația de personal s-a situat la un nivel extrem de
redus, fiind, în perioada ianuarie-septembrie, de 0,3%.

Niciun camion
„pe dreapta”
Cele mai frecvente probleme apărute pe perioada carantinei au fost
cauzate de restricțiile impuse la nivel
european. „O parte dintre șoferi au
ales să nu vină acasă, iar, pentru cei
care au decis să vină, ne-am organizat
să poată veni cu camioanele. Schimbam și câte 10 șoferi pe săptămână.
Șoferii au nevoie de anumite documente specifice, iar, în prezent, le
cerem tuturor să își facă testul COVID19, înainte de a pleca la muncă.”
Directorul general Marvicon a
subliniat faptul că a existat îngrijorare
când, în aprilie și mai, volumele de
marfă scăzuseră. „Au fost 2-3 săptămâni în care nu am dat de lucru deloc
la subcontractori și am început să

mergem pe relații pe care nu prea le
abordasem anterior, cum ar fi Grecia
și Bulgaria. Dacă am fi refuzat aceste
curse, am fi stat cu camioanele pe
dreapta. Nu am simțit niciodată tentația de a ne opri, până se mai calmează
lucrurile, în perioada pandemiei.”
Cu o parte dintre clienții noi pe care
i-a obținut în această perioadă,
Marvicon era în discuții deja, dar, în
cadrul licitațiilor organizate, prețurile
companiei au fost considerate a fi mari.
„Ulterior, atunci când au avut nevoie
urgentă, pentru că mulți transportatori
au preferat să se oprească temporar,
au ajuns și la noi și i-am servit”, a
subliniat Ilie Ilea, comentând, de
asemenea, că, atunci când accepți un
anumit tarif, trebuie să ai în vedere nu
numai prețul pe kilometru, dar și cât
anume facturezi pe săptămână per
camion și costurile fixe pe care le ai.
Uneori e mai profitabil să accepți un
tarif mai mic, la un flux mai mare, decât un tarif bun la o cursă ocazională.
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„Dacă un client sau potențial client
ne cere o soluție, îi oferim una, chiar
dacă, la momentul respectiv, este mai
scumpă. Încercăm să fim deschiși cu
clienții și, mai ales, corecți. Mai lucrăm,
ocazional, și cu case de expediții, dar,
cu două excepții, nu avem contracte
pe termen lung”, a subliniat directorul
general Marvicon.
În prezent, cel mai bun client al
companiei este din industria chimică,
pentru care se încarcă minimum un
camion pe zi, iar fluxul său de mărfuri
crește în fiecare săptămână.
„Am participat și la licitații unde a
fost nevoie de semiremorci frigorifice,
pentru că avem posibilitatea să închiriem foarte repede 10-20 de unități, din
Belgia, și am discutat și posibilitatea
de a achiziționa propriile semiremorci
de acest tip”, a precizat Ilie Ilea.

Viitorul... sună bine
Pentru anul viitor, Marvicon plănuiește, în funcție de evoluția situației,
să achiziționeze cel puțin 10 camioane
în plus. De asemenea, un proiect frumos pe care îl conturează compania
este construcția unor structuri logistice,
accesând un ajutor guvernamental,
de natură să acopere 50% din investiție. De asemenea, compania dorește
ca, în primăvara viitoare, să și amenajeze propria parcare de camioane.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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SPEED LINE IMPEX

Strategie,
în viteză...
... așa merg lucrurile pentru compania de transport arădeană,
care a crescut cu 20%, într-un an în care, dacă nu au înregistrat
scăderi, mulți sunt cei care încearcă să se mențină la un nivel
relativ constant. Speed Line Impex a urmat o traiectorie
ascendentă încă de la înființare, dar 2020 a confirmat că nimic
nu a fost întâmplător.
-am găsit pe Dragoș Holczingher,
director general Speed Line
Impex, și pe Mihai Talpeș, director
de flotă, plini de energie, după o zi de
muncă, într-o sâmbătă seară, singurul
moment în care programul aglomerat
le-a permis să purtăm o discuție liniștită, în care să ne prezinte firma. Un
lucru a fost clar încă din primul moment. Aveam în față două persoane
care își iubesc, în mod real, munca și
pentru care transporturile nu reprezintă doar o afacere, ci un mod de viață.
Dragoș Holczingher a înființat
Speed Line Impex în 2005. Și-a dorit,
încă de pe băncile facultății, să aibă
o afacere și, într-un anumit context, a
intrat în contact cu patronul unei companii de transport cu un parc de șapte
camioane. A fost impresionat, a petrecut mult timp cu administratorul firmei,
căruia îi datorează primele cunoștințe
acumulate în domeniu, și, în luna august 2005, a cumpărat de la el primul
camion. (Prima decizie: o asigurare
CASCO.)

I

În acea perioadă, transportul internațional se făcea pe bază de autorizații, niciodată suficiente. Patronul
Speed Line Impex știa că luna decembrie înseamnă multe comenzi și tarife
crescute. A decis să folosească trenul,
ca să își păstreze autorizațiile pentru
ultima lună din an.

Atunci avea să dea
lovitura! Dar...
„... în data de 6 decembrie, am primit un telefon de la șofer care m-a
anunțat că avusese un accident, după
ce îi fusese tăiată calea în trafic. Mașina era daună totală.”
În acel moment, Dragoș Holczingher
a știut cum să o ia de la capăt, fără să
piardă timpul. A plecat în afara țării și a
reușit, cu multe intervenții, să contracteze un leasing extern și să achiziționeze
un camion second-hand. Dobânda era
imensă. Dar nu conta! Putea munci... Și
a muncit bine! Pentru că a reușit să acumuleze capital.

„În august 2006, am mai luat un camion și am început să lucrez cu două
cupluri. Iar, în contextul în care se apropia decembrie 2006 (iar 2007 marca
aderarea la UE, ceea ce însemna transport fără autorizații), am decis să cumpăr o a treia mașină. Aveam 3 mașini
în leasing. Eram harnic și am lucrat mai
mult decât mi-aș fi imaginat vreodată.
În timp ce alții mergeau la petreceri, eu
trăgeam, pentru că îmi doream să realizez ceva. În 2008, venise criza, dar am
reușit să economisesc bani, pe care
i-am investit în transport. Pentru că piața
căzuse, am putut achiziționa camioane la un preț foarte bun. În acea perioadă, am reușit să lucrăm cu un client,
aflat, de asemenea, la început și am
crescut împreună.”

Două reguli de bază:
riscuri împărțite
și specializare
În 2012, Speed Line Impex avea
12 camioane și doi clienți principali: o
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care detaliu”, a explicat, la rândul său,
Mihai Talpeș.

Reașezare
de strategie,
în urmă cu 2 ani

casă de expediții autohtonă și o companie din Austria, care mișcau vehiculele pe relațiile Ungaria și Italia.
Chiar dacă nu avea o flotă mare, proprietarul companiei a decis că este
mult prea riscant să îți așezi toate
ouăle într-un singur coș și să lucrezi
pentru un unic client, oricât ar părea
el de promițător. Și viitorul a demonstrat că a avut dreptate!
Împărțirea riscurilor este, de altfel,
unul dintre principiile de bază după
care a fost croită compania Speed
Line Impex.
Cel de-al doilea principiu ține de
specializare. „Un camion specializat
va fi întotdeauna mai eficient, pentru
că îl vei putea folosi oricând și pentru
mărfuri generale”, a apreciat Dragoș
Holczingher, care își amintește că a
început să abordeze ideea de specializare a parcului, la sugestia clientului
austriac de a intra pe segmentul de
transport de cereale. Dezvoltarea
acestui segment s-a realizat sub coordonarea departamentului tur-retur,
condus de Lucian Hojda.
„Lucrurile au mers nesperat de
bine și am putut dezvolta puternic direcția de business. Bineînțeles, în tot
acest timp am fost foarte serioși și am
răspuns corect și prompt solicitărilor
clientului, ajungând, în prezent, la o
flotă de peste 70 de ansambluri destinate transportului de cereale”, a declarat Lucian Hojda.

Transport
intracomunitar...
În momentul în care a devenit o
oportunitate, Speed Line Impex a început să abordeze transportul intracomunitar. În 2015, Mihai Talpeș s-a alăturat

echipei, dezvoltând departamentul,
care, astăzi, numără peste 150 de ansambluri.
Compania a mers pe două direcții
de business, în acest context, transport
internațional bilateral specializat pe
zona Italia și transport intracomunitar.
„În tot acest timp, am mers, în strategia de achiziție, pe ideea de a cumpăra un camion nou la două secondhand. Am urmat aceeași idee de
specializare, având, astăzi, în flotă vehicule specializate în transportul de
băuturi, de anvelope, cereale, ADR,
precum și frigorifice, la care se adaugă
semiremorci mega sau double deck”,
ne-a explicat Dragoș Holczingher.
Astăzi, în parcul Speed Line
Impex sunt peste
220 de camioane active.
Și tocmai disponibilitatea flotei de
a lucra pentru mai multe industrii a
așezat-o la adăpost, în acest an, în
care pandemia a frânat roțile camioanelor.
„Lucrăm cu clienți mari, precum și
cu câteva case de expediții, ca să nu
avem o expunere mare, dar menținem, în cazul fiecărui beneficiar, un
parc disponibil suficient de mare, astfel
încât să fim, la rândul nostru, importanți pentru ei.” Un alt element caracteristic pentru compania arădeană
este că preferă să lucreze cu clienții
fără a avea neapărat contracte pe termen lung, care creează presiuni semnificative pe tariful de transport. „Se
muncește mai mult pentru a lega cursele, dar, în final, marja de profit este
mai mare. Urmărim, în gestiunea flotei,
să reducem numărul de kilometri în gol
și suntem atenți, în acest sens, la fie-

2020...
În 2020, flota de transport frigorific
a mers foarte bine, atât pentru clienți
din industria alimentară, cât și pentru
industria farmaceutică. Celelalte zone
de specializare au oferit, de asemenea, oportunități, chiar dacă mai mici.
Este motivul pentru care Speed Line
Impex va termina anul cu o flotă activă
cu 10% mai mare și cu o cifră de
afaceri de peste 100 de milioane de
lei, față de 83 de milioane în 2019.
„În 2020, am achiziționat un parc de
30 de camioane, o parte dintre ele la
mâna a doua, din cauza incertitudinii
mediului economic. Anul viitor, însă,
avem programată achiziția unei flote
de 30 de camioane noi, în sistem buyback.”
Pentru Speed Line Impex, pânzele
sunt umflate, în această perioadă, și
bazele bine așezate, după ce compania a investit în parcare, un service
cu stație ITP și atestare pentru verificarea aparatelor tahograf (care lucrează inclusiv pentru terți) și un sediu.
Roțile se învârt, iar acum echipa
deja creată lucrează în zona de reglaje
fine. „Firma a fost în creștere și este,
în continuare, în creștere. Am muncit
întotdeauna din greu pentru dezvoltare, am reușit să construim un mod
eficient de lucru, să creăm posturi, să
angajăm și să formăm specialiști”,
apreciază Dragoș Holczingher, care
va investi în perioada următoare în
zona de stabilizare.
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Echipa de management a Speed
Line Impex, a decis, în urmă cu doi
ani, să regândească strategia, care,
atunci, așeza transportul intracomunitar într-o poziție centrală. „Dacă, la
început, plăteam șoferii cu 40-45 de
euro pe zi, am ajuns la 80 de euro pe
zi, în ultimul timp, în condițiile în care
au crescut toate costurile. În plus, s-au
înmulțit furturile și problemele, iar
transportul intracomunitar nu a mai
prezentat aceeași rentabilitate. Am regândit, în acest context, departamentele pe transport comunitar și turretur”, a precizat directorul general.
Iar acest pas, făcut din timp, așază
compania într-o poziție mai puțin
expusă efectelor negative pe care le
va produce Pachetul Mobilitate 1.

Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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TN LOGISTIKA SK-RO

Încredere în
generația tânără
Formată în interiorul unui grup mare, cu rădăcini în Italia,
TN Logistika SK-RO și-a început activitatea în 2013, pornind
de la 2 camioane și ajungând, în prezent la 52 de unități.
Iar Grupul Torello, ca entitate principală, pune la dispoziția
companiei din România clienții, cel mai important fiind
o companie de comerț online la nivel mondial.

C

riza generată de coronavirus
a amânat, poate, câteva dintre planurile operatorului, dar,
după cum ne povestește Eduard
Florea, director general TN Logistika
SK-RO, activitatea continuă pe un
trend pozitiv. „Chiar dacă a fost greu,
în această perioadă am învățat foarte
multe lucruri, cum să ne comportăm,
cum să reacționăm în situații de criză...
Eu zic că, pentru noi, criza asta a avut
mai mute părți pozitive decât negative,
din punct de vedere educațional și
relațional, al oamenilor de business,
fiind un alt moment de maturizare
accelerată”.

Dar, într-o anumită măsură, situația pieței a adus la suprafață și anumite avantaje. „Nu ne-am bucurat de dificultățile celorlalți, dar am profitat de
faptul că s-a creat un plus de forță de
muncă pe piață”, spune Eduard Florea,
precizând că, în martie, compania a
trebuit să angajeze foarte mulți șoferi,
pentru că s-a schimbat metodologia
de lucru pe clientul principal, chiar dacă
pe aceeași flotă, de 52 de camioane.
La momentul de față, putem discuta
despre o dublare a numărului de șoferi,
46 de camioane fiind cu echipaje și
aproximativ 100 de șoferi în permanență în curse. Inevitabil, acest lucru

se leagă și de productivitate; clientul
cere o anumită specificitate a ansamblului, dar, automat, vine cu plus-valoare, iar rata de profit crește semnificativ.
Cu șoferii, 90% se comunică prin
intermediul aplicației puse la dispoziție
de către client, prin e-mail în special,
dar și voce. Șoferii au un program pe
care îl primesc de la începutul săptămânii și care se actualizează în timp
real, semnalând orice modificare. Sistemul este intuitiv și s-a actualizat, în
ultima perioadă, introducându-se aproape peste tot codul de bare, la încărcări și descărcări, iar interacțiunea
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„Anul trecut, Grupul Torello
a finalizat reînnoirea flotei de
remorci frigorifice, care era puțin
învechită. Acum, dacă lucrurile
vor decurge normal, prima la rând
la reînnoire ar fi flota companiei
din România, care are o medie
de vârstă de aproximativ 4 ani.”

„Media lunară parcursă este de 18-19.000 km per camion, cu doi șoferi
eficienți, pentru un client eficient. Kilometrii la gol sunt zero, timpii morți
la fel. Nu este strict meritul nostru, ci al sistemului în care lucrăm cu clientul.”

umană este redusă din ce în ce mai
mult.
Șoferii trec prin traininguri regulate
și și-au asumat partea de siguranță,
pe de o parte din cadrul companiei
TN Logistika, pe de altă parte de la
client, care realizează, la rândul său,
sesiuni de pregătire cu fiecare șofer
nou.
Firma continuă să asigure servicii
de dispecerat pentru toți șoferii români
angajați în cadrul grupului, atât în
Italia, cât și în Slovacia, iar, pe dispeceratul de noapte, are, la momentul
de față, în pregătire încă doi tineri,
pentru extinderea echipei. „Nu avem
probleme în a ne găsi personal, cred
în tineri și, în 90% dintre cazuri, angajez tineri fără experiență, care, foarte
probabil, își regăsesc primul loc de
muncă la noi, venind direct de pe băncile școlii. Nu întotdeauna experiența
face diferența. Voința, inteligenta pot
schimba mult mai multe, cu suportul
nostru, al celor care avem experiență.
Am interacțiuni foarte dese cu mediul
academic și este uimitor câți tineri care
urmează cursurile unor facultăți și-ar
dori să poată să lucreze în domeniul
transporturilor”.

fel și transmiterea către utilizatorul
final – conducătorul auto are claritate
în activitatea desfășurată, iar controlul
și eficiența sunt cu mult peste ceea
ce aveam anul trecut, pe vremea asta.
Iar acest lucru ne ușurează foarte mult
munca”, subliniază directorul general
TN Logistika SK-RO.
În afara eliminării greșelilor și a
reducerii timpului alocat de către un
dispecer fiecărui camion, prin integrarea sistemelor IT, se urmărește eficientizarea activității și eliminarea costurilor inutile. Lucrurile trebuie analizate
până la cel mai mic detaliu, inclusiv
din punctul de vedere al alimentării
cu combustibil. „Încercăm să alimentăm în propriile parcări ale grupului în
Europa, unde carburantul are un preț
mult mai scăzut. Rețeaua este foarte
bine dezvoltată pe teritoriul Italiei, pentru că acolo este baza, și pe măsură
ce se dezvoltă punctele de lucru ale
grupului pe teritoriul Europei, vor apărea tot mai multe parcări, în diferite
țări. Iar acolo unde nu există astfel de
parcări, încercăm să descoperim cele
mai eficiente soluții de alimentare cu
putință”, a spus Eduard Florea.

Stabilitatea contează
Lucrurile sunt în
evoluție firească
„Performanțele sistemelor pe care
le folosim sunt mult upgradate față de
ceea ce utilizam anul trecut. Dacă, la
vremea respectivă, ne puneam în plan
să sincronizăm platformele cu care lucrăm, baza de date, sistemul de urmărire GPS și platforma clientului principal, acum acestea au devenit un tot
unitar. Transmiterea de date între cele
3 sisteme se face în mod automat, la

Directorul general al TN Logistika
SK-RO precizează că, în ultima
perioadă, compania a crescut salariile
șoferilor. Calitatea și cantitatea sunt în
concordanță, adică dacă dorești să ai
niște șoferi de valoare, corecți, trebuie
să îi plătești în consecință. Eduard
Florea nu consideră că merită să „faci
economie” plătind mai puțin un șofer
de calitate îndoielnică și care, pe termen mediu și lung, îți creează pierderi
mai mari decât ai fi plătit la adevărata

Prezent... și viitor
„Dacă noi, pe România, din mai
multe motive cumulate, COVID-19,
PM 1 etc., am blocat puțin dezvoltarea
din punct de vedere al mijloacelor de
transport, entitatea din Italia își înnoiește și extinde, în continuare, flota.
Ultimele achiziții au fost de aproximativ
200 de camioane, înmatriculate pe
teritoriul Italiei. Sucursalele din Estul
Europei au preferat, la rândul lor, să
rămână în expectativă. În primele zile
ale lui 2021, urmează a se livra niște
camioane și pe Slovacia. Dar, din
tatonările pe care le avem cu diferiți
dealeri, în mod cert, investiții în camioane se vor face, până la 1 martie
anul viitor, și pe România, din estimările mele, între 30 și 50 de unități.
Practic, se va dubla flota”, a declarat
Eduard Florea.
De asemenea, TN Logistika SKRO are în vedere dezvoltarea unui
punct logistic, la Pitești, un proiect
care include spații de 10-12.000 mp,
de depozitare, antrepozitare, distribuție locală și regională, în domeniul
automotive.
„Pentru restul de proiecte, suntem
în expectativă, iar părerea mea este
că marile decizii se vor lua atunci când
se vor liniști lucrurile, în urma celui
de-al doilea val al pandemiei. Oamenii
încă așteaptă să vadă repercusiunile,
pentru că, din punct de vedere economic, cu toții am fost afectați, la nivel
global. Nu este suficient că eu, ca
entitate, încă respir bine. Dacă cei din
jurul meu au probleme, automat nu
mai pot interacționa cu ei”.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Eduard Florea,
director general TN Logistika SK-RO:

valoare un profesionist în adevăratul
sens al cuvântului. Și în zona de TESA
au crescut salariile, cu aproximativ
20%.
„În ultima perioadă, conducătorii
auto nu caută doar o diurnă mare, ci
și seriozitate și continuitate. Au început
să își schimbe optica, mai ales în contextul în care s-a schimbat puțin și
generația, iar acum șoferii știu să se
folosească de resursele internetului,
verifică firmele, consultă recenzii”, a
arătat Eduard Florea.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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TRANSALEX

Stabilitate,
la un nivel optim
Transalex a fost înființată de către Lucian Frățilă, în 1992,
și și-a început activitatea cu un camion Roman Diesel. Ajungând,
în scurt timp, la o flotă de 5-6 camioane, compania a mizat, încă
de la început, pe transportul internațional. Condusă, în prezent,
de către fiul fondatorului, Alexandru Frățilă, firma s-a reprofilat pe
transport frigorific și de containere.

A

lexandru Frățilă își amintește
că, pe parcursul anilor, până
la aderarea României la
Uniunea Europeană, cele mai dificile
momente au fost legate de autorizațiile
de tranzit și de CEMT-uri și de operațiunile de vămuire.
„După 2007, de când s-a liberalizat
piața, prețurile au căzut. Pe de o parte,
transportatorii erau mai liberi, dar, dar
pe de cealaltă parte, își săpau propria
groapă, la prețurile de dumping la care
se mergea. Exista totuși, un lucru care
ne susținea, și anume prețul motorinei”, și-a amintit Alexandru Frățilă.
„Am avut și perioade bune, și perioade
grele, am resimțit și noi criza din 2008,
dar de la sfârșitul lui 2009-începutul
lui 2010, firma a început din nou să
dea roade. Am pornit din nou de la un
singur camion, cu prelată.”
În 2014, compania s-a reprofilat
pe transport frigorific, în urma unor
teste de 3 săptămâni, realizate cu o
semiremorcă specializată, de la Krone.
„Ne-am dat seama că este altceva
decât transportul cu prelate. Am văzut
un impact pozitiv atât pentru șoferi,
cât și pentru companie. După 4 săptămâni de la returnarea vehiculului, am
achiziționat prima semiremorcă frigo-

rifică, ulterior înlocuind întreaga flotă.
Avem încă și semiremorcile cu prelată,
dar le folosim ocazional”, a arătat directorul general Transalex.
Cel mai vechi cap tractor aflat în
flota companiei este din 2015, iar cele
mai noi patru unități s-au alăturat flotei
la începutul lunii noiembrie 2020. „În
majoritate, camioanele noastre sunt
Mercedes-Benz Actros, dintre care
două cu MirrorCam. Lucrăm în sistem
de buy-back la 4 ani. Am ajuns la concluzia că nu ne mai dorim să fim proprietari de camioane, ultimele patru
unități fiind achiziționate într-un fel de
leasing operațional.”

Rute mai puțin
populare
În prezent, compania realizează
uneori și transport intracomunitar, dar
s-a decis să abordeze mai ales rute
cu încărcare din Germania, pentru
Sarajevo, Kosovo, Georgia și, mai
nou, Turcia, pe relații mai atipice, care
necesită, încă, autorizații. „De patru
ani, lucrăm din nou, anual, cu CEMTuri care, acum, sunt suficiente, se pot
comanda online și le primești prin intermediul serviciilor de curierat. Am

răspuns întotdeauna necesităților clienților noștri, mergând, astfel, pe relații
pe care mulți transportatori le-ar fi refuzat. Piața de transport către vest
este o piață aproape saturată, toată
lumea se bate pe prețuri de dumping
și își fură căciula unul altuia. Este inadmisibil ca, atunci când, pe Germania,
ai costuri per kilometru de 0,70 eurocenți, să mergi sub costuri, dar încă
mai sunt transportatori care practică
acest lucru, stricând piața. Și pe export
sunt prețuri care lasă de dorit”, a declarat Alexandru Frățilă.
Majoritatea curselor sunt pe sistem
„round trip”, nu necesită un efort extrem în administrare, iar 60% dintre ele
sunt bazate pe contracte, restul fiind
curse spot.
Camioanele Transalex parcurg, în
medie, între 12 și 15.000 km per camion per lună cu un singur șofer și
17-18.000 în echipaj. Pentru cursele
„Avem o cifră de afaceri de
aproape 3 milioane de euro pe an.
Avem o profitabilitate bună, mai
ales datorită faptului că ținem
foarte bine sub control fiecare
camion și facem calcule foarte
stricte.”
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expres în echipaj, compania dispune
de 5 șoferi de rezervă. „În ultima perioadă, nu am avut probleme cu șoferii, iar fluctuația, pe parcursul ultimilor
ani, a fost, oricum, scăzută. Pe partea
de TESA, suntem 3 persoane, dar urmează să mai angajăm, în viitorul
apropiat, încă una, pe partea de relații
cu clienții și de dezvoltare”.

Prin seriozitate,
câștigi încredere
Consumul mediu lunar pe flotă
este de 25-26 l/100 km, lucru care se
datorează și faptului că se transportă
și marfă ușoară. Sistemul telematic
utilizat este cel de la WebEye, care șia dovedit eficiența, în decursul timpului, fiind primul sistem pentru care a
optat Transalex, în momentul în care
a făcut pasul spre digitalizare.
Avantajele competitive țin foarte
mult și de organizare, de costul per
kilometru. „Toată flota este Euro 6,
ceea ce ne ajută nu numai prin consumul scăzut de combustibil, ci și prin
avantajele legate de taxele de drum.
De cele mai multe ori, am câștigat încrederea clienților prin respectarea termenelor de descărcare, prin seriozitate, flexibilitate, promptitudine. Trebuie
să te mulezi pe necesitățile clienților
și să nu îl refuzi niciodată. Avem și
câteva companii cu care colaborăm,
atunci când avem surplusuri de marfă
de la clienți, dar au fost rare cazurile

în care nu am putut acoperi tot volumul necesar”, a spus Alexandru Frățilă.
Un alt aspect demn de remarcat
este că directorul general Transalex
și-a oferit întotdeauna sprijinul pentru
apărarea intereselor breslei, fiind
alături de APTE 2002, nu numai cu ocazia protestelor privind RCA, ci și participând la protestele de la Bruxelles
și Strasbourg.

Stabilitate
și echilibru
În ceea ce privește planurile de
viitor, directorul general al companiei
ne mărturisește că își dorește dezvoltare, dar cu măsură. „Până la o anumită limită, poți să susții și să păstrezi
controlul, din punct de vedere al flotei,
al clienților, al calității și al profitabilității.

Alexandru Frățilă, director general Transalex:
„Și noi am fost afectați de pandemie, am avut clienți care au oprit activitatea
timp de 2-3 luni, alții au blocat plățile, dar am mers înainte, ne-am reinventat,
am găsit variante pe moment – clienți spot, alte exporturi, totul ca să nu ne
oprim, să nu ținem camioanele acasă, șoferii să poată lucra etc. Impactul s-a
simțit, dar nu am avut nicio lună cu minus.”

În momentul în care ai trecut de acest
prag, situația devine cu două tăișuri.
Poți să ai o cifră de afaceri mai mare
și un profit mai mic, cu bătăi mai multe
de cap, sau să obții același profit, dar
cu mult mai multe probleme și cheltuieli”.
De asemenea, Alexandru Frățilă
consideră extrem de important și echilibrul între viața privată și cea profesională. „În momentul în care ajungi
să petreci majoritatea timpului la birou,
nu te mai bucuri de nimic. Nu vreau
să ajung un workaholic, vreau să învăț
din greșeli și să văd și cealaltă parte
a business-ului, adică satisfacția de
a închide biroul la ora 17, cu lucrurile
planificate și organizate pentru a doua
zi și, chiar, pentru următoarea săptămână, și să poți să iei și o gură de aer.
Căutăm stabilitate, echilibru, să ne
păstrăm clienții și să menținem un
standard înalt de calitate a serviciilor
pe care le oferim”.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

noiembrie 2020 ............................................................................................................................................

25

ACTUALITATE

OUG 181: noi
prorogări de taxe
Guvernul a aprobat noi prorogări de termene pentru plata unor
impozite și taxe, prin Ordonanța de Urgență (OUG) 181, care a
modificat și completat, totodată, unele acte normative, pe fondul
crizei provocate de pandemia de coronavirus.

A

stfel, firmele sau persoanele
fizice își vor putea amâna plata taxelor, până la data de 25
decembrie 2020, fără dobânzi și penalități de întârziere. Tot până la aceeași dată, se suspendă procedurile
de executare silită prin poprire.
Totodată, termenul privind rambursarea TVA cu control ulterior a fost
prorogat până la 25 ianuarie 2021.
O altă prevedere cuprinsă în OUG
181 privind unele măsuri fiscal-bugetare este scutirea de la plata impozitului specific unor activități și pentru
perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020. Contribuabilii care, până la
data intrării în vigoare a ordonanței
de urgență, au depus declarația privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020 vor trebui să depună declarații rectificative.

Eșalonarea datoriilor,
simplificată
Firmele și persoanele fizice vor
putea aplica pentru procedura alternativă simplificată de acordare a eșalonării la plată, pentru cel mult 12 luni,
a obligațiilor bugetare principale și accesorii, a căror scadență/termen de
plată s-a împlinit după data la care a
fost declanșată starea de urgență și
până la data eliberării certificatului de
atestare fiscală.

Încă o rectificare
bugetară

de a se decide cu privire la accesarea
facilităților fiscale oferite corespunzător
situației sale fiscale.

Guvernul a mai făcut o derogare
de la Legea responsabilității fiscalbugetare, pentru a putea face încă
o rectificare, în acest an.

Condiții și avantaje

Totodată, a fost prelungită până la
25 decembrie perioada în care nu se
percep dobânzi și penalități pentru
obligațiile fiscale neachitate la termen,
a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență.
„Întrucât eșalonarea
simplificată nu presupune
constituirea de garanții,
legiuitorul, în acord cu mediul
de afaceri și ceilalți parteneri
sociali, a instituit plata unei
dobânzi. Nivelul dobânzii este
redus la jumătate, respectiv
0,01% pe zi de întârziere,
adică la 3,65% pe an (față de
Codul de procedură fiscală,
care prevede nivelul dobânzii
de 0,02% pe zi de întârziere)”,
precizează Ministerul
Finanțelor.
Până la 25 decembrie 2020, organele fiscale nu vor începe executarea silită, dând posibilitatea debitorilor

Condiții:
a) să se depună cerere până la
data de 15 decembrie 2020, inclusiv.
La cerere, debitorul poate anexa graficul cuprinzând cuantumul propus al
ratelor de eșalonare
b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de
urgență și neachitate ulterior
c) să nu se afle în procedura insolvenței
d) să nu se afle în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare
e) să aibă depuse toate declarațiile
fiscale
f) să nu i se fi stabilit răspunderea
potrivit legislației privind insolvența
și/sau răspunderea solidară, potrivit
prevederilor art. 25 și 26 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările
ulterioare.
Avantaje:
• este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea
de urgență, pentru care perioada de
aplicare încetează la data de 25
octombrie 2020
• este o procedură simplificată de
acordare a eșalonării la plată, pentru
contribuabilii care au fost buni platnici
până la data intrării în starea de urgență. Față de procedura normală de
acordare a eșalonării, potrivit Codului
de procedură fiscală, procedura și documentele depuse de debitori sunt
simplificate, în sensul că se acordă
eșalonare numai în baza unei cereri,
fără a fi depuse alte documente
• termenul de soluționare este mult
diminuat – 5 zile de la data depunerii
cererii, întrucât nu este necesară o
Eșalonarea la plată nu se acordă
pentru sume de până la 500 de lei,
în cazul persoanelor fizice,
respectiv 5.000 de lei, în cazul
persoanelor juridice.
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Pot beneficia de eșalonarea
simplificată și debitorii aflați în
insolvență, pentru obligațiile
curente născute după declararea
stării de urgență, dar și cei care au
eșalonare la plată, conform
Codului de procedură fiscală.

analiză amplă asupra situației fiscale
a debitorului
• se suspendă executarea silită
pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată
• nu se constituie garanții, ținând
cont de termenul scurt de acordare
eșalonării la plată (12 luni), de situația
dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada
anterioară intrării în starea de urgență,
precum și de necesitatea susținerii
mediului de afaceri pentru revitalizarea
activității
• nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării
la plată
• pe perioada eșalonării la plată,
contribuabilii trebuie să achite toate
obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a
termenelor de plată
• debitorul poate solicita, o singură
dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării
la plată prin includerea în eșalonare
a obligațiilor ce constituie condiție de
menținere a valabilității acesteia
• debitorul poate menține eșalonarea la plată, pierdută, o singură dată
pe perioada de valabilitate a eșalonării
la plată, respectiv în cele 12 luni de
eșalonare.

Testele COVID-19,
cheltuieli deductibile
Testele COVID-19 vor reprezenta
cheltuieli deductibile. Contravaloarea
cheltuielilor este suportată de angaja-

tor/plătitor, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează
venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru asigurarea desfășurării activității
în condiții de securitate și sănătate în
muncă, pe perioada instituirii stării de
urgență sau de alertă, potrivit legii.

Reducerea
impozitului pe clădiri
Consiliile locale, respectiv CGMB,
pot decide, până la 2 decembrie 2020,
reducerea impozitului anual pe clădiri,
cu o cotă de până la 50%, pentru cele
nerezidențiale, aflate în proprietatea
persoanelor fizice sau juridice, folosite
pentru activitatea economică proprie
sau date în închiriere, comodat sau
prin alt tip de contract, și respectiv
scutirea de la taxa lunară pe clădiri.
Autoritățile locale care au adoptat
hotărâri primesc posibilitatea să aprobe reducerea impozitului pe clădiri cu
un procent mai mic de 50%, sau să
aprobe creșterea procentului de reducere cu diferența de până la 50%.

În acest sens, se va putea adopta o
nouă hotărâre de consiliu, în cazul
celor care au adoptat hotărâri de
scutire de la plata taxei pe clădiri doar
pe perioada stării de urgență, pentru
acordarea acestei facilități și pentru
perioada stării de alertă.
Până la 21 decembrie 2020, proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de
administrare sau de folosință, au obligația să depună o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Restructurarea
Totodată, a fost modificată Ordonanța 6/2019, astfel: debitorul care
dorește să își restructureze obligațiile
bugetare are obligația de a notifica
organul fiscal competent cu privire la
intenția sa, în perioada 8 august-31
octombrie 2019 și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum
și în perioada 1 noiembrie 2020-31
martie 2021, sub sancțiunea decăderii
din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și
se adresează unui expert independent, în vederea întocmirii unui plan
de restructurare și a testului creditorului privat prudent.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro

Debitorul poate solicita
modificarea eșalonării prin
includerea în eșalonare a
obligațiilor născute după acordarea
eșalonării la plată de 2 ori pe
perioada eșalonării. Dacă debitorul
pierde eșalonarea, poate solicita
menținerea acesteia tot de 2 ori.
Debitorul poate anexa graficul de
eșalonare cuprinzând cuantumul
propus al ratelor de eșalonare,
care poate cuprinde rate
diferențiate de plată.
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Cum alegi scenariul
potrivit?
M

ă voi opri asupra a cum facem astăzi cărțile pentru
mâine... cel puțin din punct
de vedere financiar.
Din păcate, 80% dintre IMM-urile
din România nu au o strategie financiară actualizată la contextul pandemiei. Cred că v-ați săturat deja să vi
se vorbească despre mediul instabil,
căruia trebuie să îi facem față. Tocmai
de aceea nu voi scrie despre provocări, ci despre modul în care le așezăm în scenarii.
Noua abordare financiară
implică o planificare cu
scenarii multiple.
Bineînțeles, veți avea în vedere,
atât scenariul cel mai prost, cât și pe
cel mai bun. Este înțelept să ne construim, astăzi, bugetul pe baza celui
mai nefavorabil scenariu, dar (atenție!), nu veți comunica niciodată vânzătorilor acest scenariu. Întotdeauna
vânzătorii vor avea în vedere o variantă mai bună, care să îi motiveze. Iar
un sistem de bonusare variabil bine
pus la punct va ajuta echipa să își
atingă potențialul.
Dar să ne întoarcem la antreprenori și la faptul că, în construcția bugetului, vor trebui să țină cont de cele
mai rele situații și să stabilească, în
acest context, la ce nivel trebuie să
se ridice vânzările, pentru a putea fi
acoperite costurile fixe și cele implicate
de nevoia de extindere (eventual).
În tot acest context,
trebuie să evaluăm corect
și descoperirea de cont
de care vom avea nevoie.

Ioana
Arsenie

turile, pentru că nu va fi niciodată eficient să negociem lunar cu banca,
pentru a majora linia de credit. Pe de
altă parte, o linie de credit prea mare,
pe care nu o vom utiliza în întregime,
va genera costuri de neutilizare pe
care banca le va impune.

Factori de luat
în calcul...
Dar, pentru a avea o previziune
corectă, trebuie luați în calcul factori
esențiali în situația actuală, precum
schimbările în nevoile clienților și
potențialilor clienți de transport, forța
de vânzare și modul în care acoperă
piața, mixul de tarife și servicii oferite,
productivitatea forței de muncă, costurile operaționale. Iar datele, cantitative și calitative, colectate atât din
surse interne, cât și externe, trebuie
analizate.

... persoane cheie...
Nu uitați să identificați persoanele
cheie din organizație, cu acces la informații esențiale și care ajută la luarea
rapidă a deciziilor. Am aici în vedere

vânzările, marketingul, supply chainul
sau HR. Managementul de top are
nevoie de input de la echipa sa, fie din
zona administrativă, fie din teren.
Acordați importanță cifrelor în totalitatea lor, nu doar P&L, cash flow sau
active și pasive. Și, nu uitați, un expert
cu ochiul format în industrii diverse
poate aduce valoare, prin corelații și
optimizări.

CONSULTANȚĂ

Întotdeauna, atunci când faci bugetul, iei în calcul mai multe
scenarii. Iar astăzi o strategie financiară clasică este, cel puțin,
perimată. Există, însă, instrumente care ne pot ajuta să
răspundem la întrebarea „Ce se potrivește companiei mele?”.

... și instrumente
financiare
Tocmai pentru a oferi antreprenorilor un instrument care să îi ajute să
își ia deciziile,TrustedAdvisor a lansat,
în această vară TrustedApp.
Aplicația este capabilă să stabilească categoriile de raportare (venituri/cheltuieli) în mod personalizat, pentru fiecare firmă, pornind de la balanța de
verificare contabilă. În fiecare lună, se
preiau datele prin import și sunt automat mapate și raportate, conform
categoriilor stabilite. Clientul vizualizează rezultatul financiar și sub formă grafică. Și a avea informațiile la îndemână (inclusiv grafic) este primul pas spre
a alege scenariul potrivit. Antreprenorul
român din transporturi nu trebuie să
plece dintr-o poziție dezavantajoasă,
atunci când își construiește bugetul.
Cum aleg scenariul potrivit pentru
compania mea, în această perioadă
de pandemie? Astăzi aveți instrumentele pentru a putea răspunde! Nu trebuie decât să le luați în calcul.
Ioana ARSENIE
strateg financiar Trusted Advisor
ioana@ioanaarsenie.ro

De exemplu, dacă am în vedere
o cifră de afaceri de 100 de milioane
de lei/lună, descoperirea de cont ar
trebui gândită la aproximativ 20-30 de
milioane de lei, în funcție de termenele
de plată, pentru că este necesar ca
unele plăți să fie făcute mai repede decât încasările. Atunci când scenariul
ia în calcul încasări de 50 de milioane
de lei, linia de credit va fi, evident, mai
mică. Este foarte important să estimăm corect, încă de la început, veni-
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De ce consiliere
psihologică în companii?
Am fost, în ultimii 5 ani, implicată în activitatea de training,
în companii, pe diverse teme, de la comunicare la gestionarea
conflictelor. Lucruri simple și tehnice. Strategii, idei, puncte de
urmărit și... cam atât. Parcă a lipsit ceva de la fiecare workshop,
și anume conexiunea reală cu omul din fața mea, ca întreg.

N

u doar cu abilitățile lui și cu
responsabilitățile de la job, ci
și cu fricile, cu nepăsarea, cu
neimplicarea, de multe ori cauzată de
problemele personale din familie, sau
de valorile lui.

Sunt oameni care nu
se potrivesc cu jobul
Mereu am văzut oameni care nu
se potrivesc cu jobul ales, valorile lor
sunt diferite de cele ale companiei,
potențialul lor e mult mai mare... sau
poate că nu.
Atunci când eram la un training,
aveam mereu în minte un conflict,
atunci când întâlneam o astfel de persoană. Daca era la cabinet, un obiectiv
comun ar fi fost schimbarea locului de
muncă, sau negocierea pentru alte responsabilități. Dar, fiind la un workshop
cu un departament al unei companii,
obiectivul meu alături de manager era
altul, poate de implicare, comunicare,
de o echipă mai sudată etc. Astfel de
lucruri ajută, pe moment, uneori chiar
și pe cel/cei care nu se integrează cu
sarcinile jobului. Alteori, exercițiile

provocative scot la lumină conflictele
existente în acea echipă. Le aduc în
față fără să vrea. Și asta înseamnă că
lucrurile se vor rezolva, pe de-o parte,
chiar dacă înseamnă plecarea unui om
din firmă. La astfel de activități, managerul este mereu surprins. Cunoaște
oamenii din echipa sa într-o lumină
nouă, descoperă potențialul ascuns,
inițiativa la unii angajați care erau puși
mereu în umbră și, poate, nepăsare la
cei care ar trebui să conducă.
Colaborarea cu un psihoterapeut,
în cadrul unei companii, este necesară
pentru consilierea psihologică pe care
o poate oferi angajaților, la un nivel
mai profund.
Unui angajat care nu
comunică bine îi poate fi
de folos un training
de comunicare, dar se va
întoarce la vechile tipare.
Trebuie explorate blocajele
lui de comunicare.
Iar aceasta pentru că nu este așa
doar la job. Probabil și cu familia, cu
prietenii se comportă la fel, în privința

comunicării. Comunicarea o învățăm
în familie. Dacă, în familie, lucrurile
erau spuse voalat, sau erau ascunse,
sau erau prea directe etc., tendința
persoanei este să repete inconștient
aceste tipare. De aceea, un training
nu rezolvă lucrurile, dacă se prezintă
5 pași pentru o comunicare eficientă.
Rațional înțelege, dar rădăcina comunicării este în emoțional, de multe
ori... adică în relația cu cei apropiați.
De aceea, consilierea psihologică are
un rol aparte.

Problemele în familie
contează!
Un alt exemplu este: un dispecer
află de un diagnostic grav al cuiva apropiat din familie. Pe de-o parte, este
posibil ca, venind la job, să se scufunde în muncă și, astfel, îl ajută să nu
se mai gândească. Pe de altă parte,
e posibil ca, în această situație, să fie
distras, să facă greșeli, randamentul
să nu mai fie același, cu colegii să
vorbească urât sau să se retragă.
Astfel de vești, în cazul unui șofer,
presupun comportamente și mai inten-
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se, ce se pot exprima la volan sau la
încărcare/descărcare. De la insomnie
sau somn neodihnitor, la neatenție
sau agresivitate în trafic.

Multe persoane care vin la cabinet
pentru anxietate, depresie sau depășirea unor dificultăți din momentul prezent, după câtva ședințe, nu doar că
își îmbunătățesc viața personală, dar
acest efect pozitiv personal se simte
și la locul de muncă, prin starea de
bine, disponibilitate, toleranță, calm, siguranță. Iar aceste sentimente personale, la locul de muncă, se traduc prin
gestionarea conflictelor cu colegii,
clienții, prin productivitate, prin claritate, o mai bună comunicare și prin
eficiență etc.
Consilierea psihologică în companii înseamnă ședințe individuale, confidențiale, pentru manageri, pentru
angajați care lucrează sub stres, tensiune, la care apare scăderea performanței, sau unde există o relație con-

Andreea
Gheorghe

Dacă managerul suferă de
depresie, imaginați-vă ce
efecte poate avea asupra
întregii companii.
Sau dacă dispecerul suferă
de anxietate...
Influențează și șoferul prin: „Vai, ce
cursă ai! Trebuie să intri pe niște străzi
foarte înguste. Nu știu dacă o să ai
loc.” Sau dacă șoferul are atacuri de
panică. Sunt mulți șoferi în această
situație, care nici nu știu uneori de ce
simt că nu mai pot respira sau sunt
neliniștiți, agitați. Primul gând este că
au probleme cu inima și e grav.

Cui se adresează
serviciile
de consiliere
psihologică
a angajaților?
Companiilor care înțeleg că „starea
de bine”, psihică, a angajaților influențează toate aspectele ce țin de con-

centrare, rutină, performanță, stres sau
creativitate, rapiditate, flexibilitate sau
comunicarea cu clienții, colegii, șefii.
Cifrele bat emoțiile, sau emoțiile
bat cifrele?
Andreea GHEORGHE
psiholog specializat
în psihologia transporturilor
gheorghe.andreeaioana@yahoo.com
PUBLICITATE
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De ce mai intens în cazul
șoferului? Pentru că apare
singurătatea, pentru că
intervine condusul pe pilot
automat și tot pe pilot automat
apar și gândurile... mult timp
pentru gânduri negative.

flictuală cu superiorul sau cu colegii,
ori atunci când cineva se află într-o perioadă dificilă în viața personală cum
ar fi boală, divorț, neînțelegeri, doliu,
burnout, anxietate, depresie.

SLS CARGO

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Creștem împreună!
Odată cu intrarea FAN Courier în acționariatul SLS Cargo,
compania s-a lansat într-o nouă etapă de dezvoltare.
Beneficiază de o forță de vânzare extrem de mare, și-a echilibrat
zona de cash flow și poate folosi la maximum tot ce a construit
în anii scurși de la înființare.

D

espre o echipă care știe ce greșeli nu trebuie să repete, pentru că a învățat din bune și din
rele, și despre o companie care este
gata să crească împreună cu firme de
transport profitabile, am stat de vorbă
cu Mihai Stoica, CEO SLS Cargo.
ZIUA CARGO:
Ce a însemnat pentru
SLS Cargo tranzacția
cu FAN Courier?
Mihai Stoica: Tranzacția a reprezentat completarea anilor de activitate
pe care i-am înregistrat până în acel
moment. Am construit business-ul tocmai în ideea de a avea, la un moment
dat, un parteneriat cu o companie puternică, dar nu ne-am gândit inițial că va
fi vorba despre una românească. Am
construit servicii, iar, în prezent, suntem
o companie completă de servicii pe zona
de forwarding. Operăm 30.000 mp de
depozite, unul dinte ele legat la rețeaua
feroviară, realizăm servicii de distribuție
națională și expediții pe segmentele
rutier, maritim și aerian. Dorim ca,
împreună cu FAN Courier, să dezvoltăm
aceste servicii și portofoliul de clienți.
Astăzi, prin apartenența la grupul FAN
Courier, beneficiem de o expunere mult
mai mare și de o echipă comună de
vânzări pe care nu o are nimeni în piață.
Vă veți concentra
asupra dezvoltării zonei
de transport internațional?
Ne interesează să creștem pe internațional, fără să scădem pe național.
Așa cum spuneam, dispunem de un
depozit cu cale ferată și tot ce vine pe
tren, în acest centru logistic, pleacă pe
camioane. Iar, în acest context, avem
volume pe zona de transport național,
care vin de la sine, fără să implice o
activitate activă de vânzări. Dacă, în
2016, 90% din activitate era de transport internațional, în prezent facem
60% transport național și 40% internațional. Evoluția s-a datorat, pe de o
parte, trenului și, pe de altă parte, unor
contracte de distribuție pe care le-am
câștigat. În privința zonei de transport
internațional, precizez că ne vom axa
asupra serviciilor de grupaj și LTL.
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S-a schimbat, acum, relația
cu transportatorii rutieri?
Va dura o perioadă până când lucrurile se vor așeza. Încă există o reținere din partea unor transportatori de
a lucra cu noi, pentru că am avut o
perioadă când a trebuit să lucrăm pe
credit furnizor, chiar dacă întotdeauna
am plătit, în final, facturile. După ce
FAN Courier a achiziționat SLS Cargo,
ne-am reașezat sistemul de plăți, însă
un mesaj pozitiv se transmite mai greu
decât unul negativ. În prezent, respectăm termenele plată pe care le stabilim
cu transportatorii, chiar dacă clienții
ne solicită termene de plată mai mari,
generând un dezechilibru. Oricum, nu
vom mai lucra cu clienți care vor dori
să plătească după intervale inacceptabile de timp (sunt inclusiv cereri pentru 120 de zile). Ne-am blocat o dată
pentru că le-am dat clienților termenele
pe care le-au vrut și nu vom repeta această greșeală. Vom menține pe o linie sănătoasă încasările, pentru a putea păstra pe aceeași linie și plățile
către furnizori.
Cum abordați zona
de tarifare în raport
cu cărăușii?
Formăm împreună cu transportatorul o echipă și nu avem niciun interes
să îi refuzăm partea de profitabilitate,
care să îi permită să se susțină. În
zona de contracte, lucrăm în sistem
open book. Este singura variantă, pentru a ne asigura că nu lucrăm cu un
transportator care pierde bani și că nu
intrăm într-un contract cu un client, în
colaborare cu un cărăuș, care nu știe
să își calculeze costurile. Calculăm

întotdeauna prețul împreună cu transportatorul, pentru că se merge pe un
contract back to back. Altfel spus, semnăm un contract pe 3 ani cu clientul
și un altul pentru aceeași perioadă cu
transportatorul. Pentru spoturi, urmărim tariful cel mai mic.
Lucrați cu un anumit tip
de transportator?
Nu. Partenerii noștri trebuie să aibă
aceeași mentalitate pe care o avem noi
față de clienții noștri. Trebuie să fim
corecți, să nu mințim, pentru că asta
încurcă cel mai mult. Ne dorim parteneri
care vor să crească alături de noi.
Avem un proiect la care lucrăm și
pe care vrem să îl implementăm de
anul viitor, ce ne va permite să preluăm, practic, camioaele cărăușilor cu
1-2 vehicule în parc și să le asigurăm
curse, atât pentru tur, cât și pentru
retur.
Cum vedeți viitorul?
Vom respecta partenerii (cărăușii),
care au fost până acum alături de noi.
În raport cu transportatorii, ne așteptăm
să ne sprijinim reciproc și să putem
să creștem împreună, ținând cont că
ne propunem să devenim unul dintre
cei mai importanți jucători din piață, în
următorii 5-10 ani. Trebuie să răspundem așteptărilor acționariatului, reprezentat, astăzi, de liderul pieței autohtone de curierat. Cred că putem să
discutăm peste 3 ani, să vedem dacă
am reușit să păstrăm traiectoria pe
care ne-am propus-o inițial.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

............................................................................................................................................ noiembrie 2020

Livrare de flotă Ford Trucks
către Tempo Invest

L

ivrarea de la începutul lunii noiembrie a reprezentat o primă
parte dintr-o flotă de 100 de
unități Ford Trucks. Restul unităților vor
fi livrate pe parcursul anului 2021, până
cel târziu la începutul anului 2022.
Modelul Ford Trucks 1842T este
echipat cu un motor nou Ecotorque,
de 13 litri, 420 CP, cu o putere de tracțiune ridicată, care se distinge prin
economia de combustibil. Capabil să
îndeplinească diferitele cerințe ale
remorcii cu opțiuni de transmisie și
priză de putere pe motor, Ford Trucks
1842T vine, de asemenea, cu o transmisie automată cu 12 trepte, cu moduri de conducere economice și performante, în funcție de preferințe. Se
adaptează cu ușurință pe diferite
șantiere de construcții, datorită barei
de protecție frontală de curând concepute, care previne posibile daune
minore. Unitățile livrate sunt echipate
cu semiremorci pentru mărfuri pulverulente, cum ar fi ciment, carbonat de
calciu, făină etc.
Livrarea a fost făcută în prezența
unor oficiali ai mediului de afaceri turcoromân. Excelența Sa Füsun Aramaz,
Ambasador al Republicii Turcia în
România, Ömer Süsli – CEO Tempo
Invest, Güven Güngör – președinte
TIAD (Asociația Oamenilor de Afaceri
Turci din România), Koray Kuvvet –
managing director Ford Trucks Europa
de Est și Regiunea Balcani.

Evoluţie accelerată,
pe piața românească
Luna mai 2017 a marcat o etapă
importantă în evoluţia companiei, prin

lansarea oficială a activității de importator Ford Trucks. În primul an de activitate, Cefin Trucks, în calitate de
importator și distribuitor al Ford Trucks,
a înregistrat vânzări de 157 de unităţi
(1% pentru segmentul de transport,
17% pentru segmentul de construcţii
și 7% pentru segmentul de vehicule
specializate), cu o cotă de 2,36%. În
al doilea an, compania și-a îndeplinit
și depășit obiectivul stabilit, surclasând, deja, în semestrul al doilea, doi
competitori cu o prezenţă tradiţională
pe piaţă. Numărul unităţilor vândute
s-a dublat, ajungând la 357, iar cota
de piaţă la 4,1%. Vânzările au crescut
și mai mult, în 2019, cu peste 555 de
unități livrate și o cotă totală de piață
de peste 8%, cumulând, în noiembrie
2029, un total de peste 1.000 de unități
Ford Trucks. Datorită lansării F-MAX,
un vehicul perfect potrivit pentru transportul internațional, Cefin Trucks inten-

Koray Kuvvet, managing director Ford Trucks
Europa de Est și Regiunea Balcani:
„Am început discuțiile pentru această colaborare acum trei ani, Tempo Invest
făcând parte dintre primele noastre obiective în lista de clienți de flotă, încă din
primele zile în care am inaugurat în România marca Ford Trucks. Acest tip de
colaborări nu sunt ușor de încheiat, necesită timp, dar acesta este un parteneriat
de lungă durată, de aceea este foarte important pentru noi. Suntem cu adevărat
norocoși să avem un astfel de distribuitor precum Cefin Trucks, care are deja
o acoperire de 360 de grade în domeniul vehiculelor comerciale – vânzări, rețea
de service și vânzări camioane rulate. Am reușit acest succes al brandului Ford
Trucks în România, ajungând la cota de piață existentă și datorită acoperirii rețelei
de service. Ne propunem să creștem pe segmentul regional și internațional, care
este segmentul ce deține cota majoritară pe piața vehiculelor utilitare, cu aproape
60%, ajungând, deja, la cotele naționale dorite în alte segmente (construcții și
municipale).”
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Cefin Trucks a demarat livrarea unei flote de 10 capete tractor
Ford Trucks de tip 1842T, echipate cu semiremorci pentru mărfuri
pulverulente, către compania Tempo Invest.

Ömer Süsli,
CEO Tempo Invest:
„Colaborarea noastră cu Cefin
Trucks se desfășoară de peste
12 ani, odată cu programul de
urmărire a flotei, iar anul acesta
am decis să reînnoim flota noastră
de camioane cu 100 unități Ford
Trucks; aceste 10 unități sunt prima
parte a întregii flote Tempo Invest,
care rămâne de livrat până în prima
parte a anului 2022. Aceste capete
tractor vor fi utilizate pentru
transportul produselor sub formă
de pulbere, precum ciment,
carbonat de calciu, făină etc.
Așteptăm și alte 5 unități, în
următoarele săptămâni, pentru
transport bunuri generale.”

ționează să-și mărească cota de piață
în segmentul respectiv, unde potențialul de creștere rămâne foarte ridicat.
Cefin Trucks mizează pe păstrarea
poziției de lider în segmentul Construcții și Vehicule Municipale, în 2020.
Tot în 2020, Cefin Trucks și-a extins
rețeaua de service, ajungând la 19
centre service în România, adăugând
la o dimensiune multibrand a acesteia,
prin inaugurarea serviciilor de reparatii
Ford LCV în centrul din București.
Ford Trucks a atins o cotă de piață
de 12,2%, la sfârșitul lunii octombrie
2020, ocupând locul 4 în topul mărcilor
de vehicule comerciale.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Electricitatea
câștigă teren
În ciuda unui an atipic și a unei situații mondiale care a dat peste
cap planurile multor companii, se pare că, totuși, preocuparea
pentru protecția mediului și pentru decarbonizarea graduală
a transporturilor a rămas constantă. Mulți operatori de transport,
la nivel european, se gândesc să facă un pas în direcția
electrificării, iar alții l-au făcut, deja. Iar Renault Trucks vine
în sprijinul acestora cu produse și soluții atent dezvoltate.

C

onform unui studiu al Asociației Europene a Producătorilor
de Autovehicule (ACEA), vânzările de vehicule electrice în Uniunea
Europeană au crescut, în ultimii ani,
cu 110%, în ciuda faptului că infrastructura de încărcare nu ține încă pasul cu această dezvoltare. Deși studiul
se referă, în special, la automobile,
n-am putut să nu remarcăm o intensificare a acestei tendințe și în domeniul vehiculelor comerciale, mai ales
în contextul în care gamele electrice
ale producătorilor de camioane, destinate aplicațiilor urbane, se află, deja,
în mare parte, în producția de serie.
Astfel, gama Renault Trucks 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 măr-

furi, la colectarea deșeurilor. Master
Z.E. este disponibil, deja, din 2018,
iar modelele D și D Wide Z.E. au început în ultimul an, să fie produse în fabrica de la Blainville-sur-Orne.
Versiunea 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.

Produse proaspete,
cu zero emisii
În contextul popularității tot mai
crescute a electromobilității, reamintim
faptul că Grupul Delanchy, unul dintre
cei mai mari operatori francezi de
transport de fructe de mare și produse
proaspete, a avut ambiția de a coman-

da primul camion de serie model D
Z.E. care a ieșit de pe linia de producție de la Blainville-sur-Orne (Calvados).
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 de serie D
Z.E. de 16 t, convins fiind nu numai
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de partea ecologică, ci și de eficiența
și fiabilitatea acestui vehicul, testat în
condiții reale de operare.

Și Carlsberg se
decarbonizează

Sprijin pentru
operatori
Având în vedere aceste tendințe,
pentru a le permite clienților săi din
vestul Europei să-și îndeplinească mai
ușor obiectivele de decarbonizare,
producătorul francez de vehicule comerciale le oferă acestora o gamă de
opțiuni de finanțare pentru achiziția
unui camion electric, prin intermediul
Renault Trucks Financial Services.

D și D Wide Z.E.
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.
Datorită încărcării rapide DC, bateriile litiu-ion ale Renault Trucks D 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 suficientă 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.

Costul unui vehicul electric trebuie
privit ca pe un ansamblu și luat în considerare mai degrabă costul total de
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Nu este vorba despre lansarea unui
nou tip de bere fără acid... ci de transportul fără dioxid de carbon. Renault
Trucks a semnat, la începutul acestui
an, un contract cu Grupul Carlsberg,
pentru livrarea a 20 de unități D Wide
Z.E.. Aceste camioane 100% electrice,
de 26 t, care au fost livrate gradual, pe
parcursul anului, sunt operate de către
fabrica de bere Feldschlösschen,
subsidiara elvețiană a Grupului.
Cele 20 de unități Renault Trucks
D Wide Z.E. de 26 t parcurg rute zilnice de livrare între 100 și 200 km,
pentru aprovizionarea clienților fabricii
de bere de la cele 15 centre logistice
ale producătorului, din Elveția.
Feldschlösschen și-a luat angajamentul unor operațiuni logistice cu
zero emisii, lucru realizat parțial prin
deservirea centrelor de producție prin
intermediul căilor ferate.

operare, decât cel de achiziție. Deși
un camion electric este mai scump decât unul diesel, utilizarea sa este
economică, necesitând mai puține operațiuni de întreținere, iar costurile cu
consumul energetic fiind mai reduse.
Specialiștii Renault Trucks sunt de
părere că problema finanțării și a asigurării pentru vehiculele electrice trebuie abordată de timpuriu în procesul
de achiziție. Astfel, producătorul studiază soluții financiare personalizate
pentru fiecare client, de natură să îi
ofere un control optim asupra costurilor de operare.
Soluțiile de finanțare disponibile
în Europa de Vest pot varia de la țară
la țară, în funcție de specificitățile și
regulamentele locale, dar, în principiu,
există trei oferte generale: credit standard (clientul devine proprietarul camionului la sfârșitul perioadei contractuale), leasing financiar (clientul poate
decide să restituie vehiculul sau să îl
cumpere, la finalul perioadei contractuale) și leasing operațional (clientul
returnează vehiculul, la sfârșitul perioadei contractuale).
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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VOLVO TRUCKS

Camioanele electrice
pentru construcții merg
pe teren
În luna octombrie a acestui an, Volvo Trucks a început testarea
unei soluții de transport integral electrice pentru industria
construcțiilor. Două camioane grele au fost livrate companiei
Swerock, pentru a răspunde cerințelor tot mai mari pentru zgomot
și emisii reduse – în special în zone urbane sensibile.

D

upă introducerea cu succes
a camioanelor electrice de serie pentru transportul urban și
colectarea deșeurilor, acum Volvo
Trucks alocă două camioane de construcții în întregime electrice pentru a
fi testate în condiții reale de operare.
„Camioanele din segmentul construcțiilor necesită mai multă putere și
robustețe decât în multe alte sectoare,
iar camioanele electrice nu fac excepție”, spune Jonas Odermalm, vicepreședinte pentru electromobilitate la
Volvo Trucks. Soluțiile comerciale Volvo
trebuie să îndeplinească necesitățile și
cerințele pentru înaltă productivitate și
disponibilitate, furnizând, în același timp,
beneficiile emisiilor și zgomotului mai
reduse, care vin la pachet cu un lanț
cinematic integral electric. Testele de

teren și colaborarea cu clienții sunt foarte
importante in procesul de dezvoltare.

Cea mai bună
evaluare
În cadrul acestor teste, un camion
electric Volvo FM echipat cu mixer va
livra ciment către clienți iar un Volvo
FMX electric cu hooklift (cârlig hidraulic) va fi utilizat în proiecte mai mari
de infrastructură.
Proiectul va evalua modul în care
camioanele electrice pot fi folosite pentru a crește eficiența și a reduce impactul asupra mediului. În afară de
analiza performanței vehiculelor în
sine, testul va viza ecosistemul general al electromobilității, pentru a sprijini
identificarea unor oportunități de ali-

mentare în linie cu cerințele de productivitate. Beneficiile vehiculelor electrice
pentru mediile urbane vor fi măsurate
în termenii unui transport mai silențios,
ai siguranței pe șantier și ai confortului
pentru șofer.
„Aceste tipuri de teste sunt valoroase, ajutându-ne să înțelegem mai
bine operațiunile clienților și modul în
care electrificarea va avea un impact zilnic asupra acestora, în termenii ciclurilor de conducere, ai capacității de încărcare, disponibilității, distanței parcurse
și ai altor parametri – și cu toate beneficiile utilizării unui transport mai curat
și mai silențios,” spune Ebba Bergbom
Wallin, Electromobility Business Manager
la Volvo Trucks.
Testarea celor două camioane
electrice în condiții reale de operare

Primul test Volvo Trucks împreună cu clienți,
cu camioane grele electrice
• Colaborarea include testarea a două vehicule electrice: un Volvo FM cu mixer de beton
și un Volvo FMX cu hooklift (cârlig hidraulic).
• Proiectul este condus, în colaborare, de către Volvo Trucks și Swerock, cu sprijinul
JOAB și al Saraka.
• Camionul Volvo FM electric va livra beton către clienții Swerock din zone urbane.
• Camionul Volvo FMX electric cu hooklift va fi utilizat în principal în proiecte mai mari
de infrastructură și în construcții urbane.
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oferă oportunitatea de a evalua modul
în care vor fi utilizare și de a sublinia
potențialele îmbunătățiri necesare
înainte de a fi posibilă o adaptare la
scară mai largă.
„Împreună cu Volvo Trucks, facem
un mare pas înainte către un transport
care să protejeze mediul în mod inteligent. Aceasta ne va aduce semnificativ mai aproape de camioanele viitorului, care vor reduce emisiile cauzate
de combustibilii fosili. Avem deja 15
mixere de beton hibride și, prin acest
proiect, testăm, acum, vehicule care
merg complet pe electricitate,” spune
Hans Orest, division manager la
Swerock.

Despre
Swerock
Swerock este unul dintre cei mai
mari furnizori scandinavi de material
și servicii pentru industria construcțiilor, cu peste 360 de cariere și 60 de
fabrici de beton. Swerock realizează,

de asemenea, reciclare, pentru a-și
asuma responsabilitatea pentru climat
și mediu și pentru a reduce extracția
de noi materiale. Swerock este parte
a Grupului Peab, care are aproximativ

17.000 de angajați și vânzări nete de
5,4 miliarde de euro.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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DRIVE-TEST MERCEDES-BENZ

eVito, furgonul complet
electric
Divizia Mercedes-Benz Vans a conceput, având la bază modelul
de succes Vito, un furgon complet electric, eVito, onorând
promisiunea de a oferi modele electrice pentru toată gamele de
vehicule comerciale ușoare. Mai mult decât atât, am avut ocazia
să-l încercăm pe drumurile din România.

M

ercedes-Benz Vans se ghidează după o strategia de
mobilitate electrică ce se bazează pe cele cinci elemente principale – un ecosistem holistic, experiență în industrie, profitabilitate,
co-crearea și dezvoltarea tehnologiei,
împreună cu specialiștii Daimler.

Croit pentru România
Modelul de despre care discutăm,
eVito 111, tracțiune față 4×2, are o
autonomie combinată de aproximativ
150 de kilometri, putând să atingă o
viteză maximă de până la 160 km/h.
În habitaclu pot călători până la trei
persoane (2+1), iar în ceea ce privește
abilitățile sale de vehicul comercial,
sarcina utilă ce poate fi transportată
este de aproximativ 1.000 de kilograme, iar volumul de încărcare poate
ajunge până la 6,6 mc. Accesul în
zona cargo este facilitat de cele două
uși batante din spate și de ușa glisantă
montantă pe lateralul din dreapta al
vehiculului.
Masa maximă a vehiculului este
de 3.200 de kilograme, iar ampata-

mentul măsoară 3.200 mm. Astfel,
autoutilitara de dimensiuni medii este
perfect configurată pentru utilizare în
localități urbane de către companiile
de livrare, antreprenorii din HoReCa
și servicii hoteliere sau furnizorii de
transport public.

Latura electrică
Capacitatea de înmagazinare a
energiei este de 40 kWh și oferă modelului electric eVito o autonomie de
aproximativ 150 km. Chiar și în condiții
nefavorabile, cum ar fi temperaturi
scăzute, cu bateria încărcată complet,
autonomia poate ajunge la 100 km.
Bateria poate fi complet încărcată în
aproximativ șase ore, însă la o stație
rapidă de încărcare, datorită capacității
sale maxime de 85 kW, această
durată poate fi redusă. Producătorul
recomandă ca bateria să fie menținută
în plaja de capacitate 20-80% între
încărcări, pentru a prelungi durata de
viață a acesteia.
În ceea ce privește viteza de deplasare, conducătorul auto poate
alege între două opțiuni: o viteză maxi-

mă de 80 km/h, care îndeplinește toate cerințele din traficul urban, păstrând,
în același timp, energia și creșterea
autonomiei, iar, dacă este nevoie de
o viteză mai mare, se poate opta pentru o viteză maximă de până la 120
km/h. Consumul combinat de energie
este de 26,6 kWh/100 km.

Moduri de condus
Mercedes-Benz a creionat trei
moduri de conducere a utilitarei: Eco,
Eco+ și Confort. Eco este cel default,
în care mașina pornește, apoi poți
alege să te „bucuri de toți caii” cu modul Confort, care oferă energia doar
pentru consum, dar autonomia scade,
sau poți opta pentru Eco+, unde o parte din consumatorii mașinii sunt afectați, asemenea și dinamica mașinii,
dar autonomia crește. În principiu, la
ridicarea piciorului de pe accelerație
și la frânare sistemul de recuperare a
energiei intră în acțiune și, cu ajutorul
unui invertor, energia recuperată este
trimisă către acumulator. Sistemul de
recuperare are 4 moduri, reglabile cu
ajutorul padelelor amplasate la volan.
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Pe drum de/din țară
Van-ul pe care l-am testat s-a comportat asemenea unui Vito pe șosea,
adică exemplar. Dinamica, manevrabilitatea și confortul sunt de nivel
ridicat, așa cum ne și așteptam de la
producătorul german. Caracteristica
sa electrică este cea care face diferența. Accelerația este una impresionată, motorul electric, ce dezvoltă o
putere de echivalentă cu 116 CP, pare

a fi suficient de potent pentru orice
nevoi cotidiene, atâta vreme cât ții
cont, totuși, că ești la volanul unei
mașini electrice și activezi sistemul
de recuperare a energiei, care influențează și frâna de motor. Aceasta este
mai pronunțată când selectezi modul
maxim de recuperare a energiei
(Eco+). Particularitatea acestui model
este echiparea sa cu o baterie de capacitate redusă, combinată cu lipsa
unor dotări precum radio (dar există
boxe și pregătire pentru a putea instala ulterior un sistem audio, la nevoie),
ceea ce se materializează într-un preț
redus de achiziție, ținând cont că dis-

cutăm de un vehicul utilitar comercial
complet electric și cu capacitatea de
a fi încărcat și de la o priză normală,
dacă ai cablurile potrivite. Acesta este
de 49.587 de euro, cu TVA inclus.

CAMIOANE ȘI SERVICII

D-, D, D+ și D++. Primul este cel în
care recuperarea este maximă, iar la
D++ este minimă.

Siguranță și confort
Opțional, cu noua suspensie
AIRMATIC, eVito Furgon își extinde
spectrul de aplicații. Fie că este vorba
despre un drum rural accidentat sau
de o autostradă perfect plană, sistemul
AIRMATIC ajustează suspensia la
condițiile necesare. De asemenea,
Active Brake Assist, DISTRONIC și
oglinda retrovizoare digitală extind gama de sisteme de asistență din dotarea eVito, oferind o experiență de conducere cât mai plăcută.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
Mercedes-Benz eVito 111
Putere motor: 116 CP
Capacitate baterie: 40 kWh
Durată încărcare: 6 h
Consum: 26,6 kWh/100 km
Autonomie combinată: 151 km
Emisii CO2: 0 g/km
Sarcină utilă: 1.032 kg
Volum util: 6,6 mc
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PREMIERĂ

Dacia a lansat
Duster Pick-Up
Dacia nu stă pe loc și își extinde gama, propunând utilitara Duster
Pick-Up, ce poate transporta o sarcină utilă de 500 de kg,
versiunea fiind disponibilă imediat pentru vânzare.

P

ick-Up-ul proaspăt lansat are
la bază modelul Dacia Duster
4×4 și, păstrând cotele de gabarit ale acestuia, dispune de o benă
cu o lungime de 1,65 metri, ce poate
transporta o sarcină utilă de 500 kg.
Fabricat din materiale compozite,
pe o structură metalică și beneficiind de
un sistem de acționare simplu și practic, oblonul benei păstrează designul
exterior al hayonului care echipează
modelul standard și integrează, în partea
superioară, a treia lampă pentru stop.

Liber la comenzi
Comenzile pentru noua versiune
sunt deschise începând din data de
22 octombrie, în întreaga rețea comercială Dacia din România. Prețul de
achiziție al modelului Duster Pick-Up
este de 22.546 de euro, cu TVA inclus.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Aspectul tehnic
Duster-ul Pick-Up a primit un motor
Blue dCi, cu o putere de 115 CP. Grație
cuplului maxim de 260 Nm disponibil la 2.000 rpm, această variantă de propulsie este adaptată
oricărui regim de exploatare – în sarcină, la drum
întins sau pe teren dificil. Consumul de carburant (diesel) este
unul de redus, de
numai 5,02 litri/100
km în regim urban și
de 4,93 litri/100 km
în ciclu mixt, ceea
ce constituie un
avantaj major în
utilizare.

Echipat
„la zi”
Paleta de
culori nu este una
variată, cel puțin
pentru moment mașina putând fi comandată doar în culoarea
Blanc Glacier (alb) și
dotată cu jante din aliaj, de
16”. Vehiculul beneficiază de
toate elementele de siguranță aflate
în dotarea modelului Dacia Docker
standard, printre care airbag-uri frontale și laterale pentru șofer și pasager,
ABS cu repartitor electronic al forței de
frânare, ESP și funcție anti-patinaj, sistem
de asistență la demarajul în rampă,
sistem de asistență la coborârea pantei.
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DIMENSIUNI
Lungime: 4.341 mm
Lățime: 1.822 mm (2.052 mm cu
oglinzile retrovizoare)
Înălțime: 1.678 mm
Ampatament: 2.673 mm
Gardă la sol (gol): 224 mm
Lungime încărcare benă: 1.650 mm
Volum util benă: 1.000 litri
Sarcina utilă: 500 kg

Parteneriat cu Romturgia
„Transformarea” Duster-ului în Pick-Up a fost dezvoltată de Dacia în
colaborare cu Romturgia, unul dintre cei mai importanți carosieri din
România. Compania are sediul în Câmpulung Muscel, județul Argeș, și este
specializată în producția, în conversia și în amenajarea de caroserii pentru
autovehicule. Societatea, certificată ISO 9001, este parteneră a Groupe
Renault încă din anul 2013.
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VOLKSWAGEN

A cincea generație
de Caddy
Volkswagen Vehicule Comerciale a „adus pe lume” un nou membru al
familiei, anume Caddy. Ajunsă la generația cu numărul cinci, utilitara
ușoară a producătorului german a fost prezentată la jumătatea lunii
octombrie, bucurându-se de o serie de caracteristici noi.

B

aza tehnică folosită este inovatoare, această generație de
Caddy folosind platforma modulară MQB, iar designul a fost creat
ținând cont de funcționalitate, în primul
rând. Germanii oferă noul Caddy ca
o utilitară ușoară, dedicată livrărilor
urbane, dar poate fi livrat la fel de bine
și în versiuni Kombi, MPV compact
sau camper. Spațiul disponibil este
unul dintre avantajele sale majore, varianta Caddy Cargo Maxi putând să
transporte 2 paleți euro.
După cum aminteam mai devreme, platforma folosită este MQB, prezentă și pe modelul Golf 8. Odată cu
această platformă, numeroase noi tehnologii își fac intrarea în gama Caddy:
sisteme de asistență, sisteme de infotainment conectate și comenzile digitalizate fac din Caddy un smartphone pe roți, în timp ce tehologia
Twin Dosing transformă emisiile de
NOx în apă și azot inofensiv. Exteriorul
are un design nou și carismatic, dar
și interiorul a fost planificat inteligent
până la ultimul detaliu.

Versiuni multiple
În „hainele” de Kombi sau de MPV,
vor exista mai multe niveluri de echipare (Kombi, Caddy, Life, Style și
Move), iar, în ceea ce privește segmentul utilitar, noul Caddy va putea fi
livrat în variantele Cargo și Caddy
Maxi (cu ampatament mărit). Din
2021, se va putea comanda și camperul Caddy California (pentru prima
dată cu mini bucătărie, trapă panoramică și cort, ca opțiuni). Tot de anul
viitor o să fie disponibilă și o tracțiune
integrală de tip 4MOTION. Din punct
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de vedere vizual, trecerea la platforma
MQB este evidentă, deja, de la ampatamentul mai lung (de la 2.682 la
2.755 mm), care oferă noilor proporții
Caddy un aspect mai dinamic. Tot
legat de aspect, trebuie să remarcăm
prezența (opțională) a trapei panoramice, ce oferă o suprafață transparentă de 1,4 mp, asemenea și posibilitatea acționării electrice a ușilor glisante.
Pentru prima dată este disponibil sistemul de „Keyless Access”.

Transport marfă
Aici regăsim noi soluții de înaltă
tehnologie și mai mult spațiu utilizabil.
Caddy Cargo oferă 3,1 mc de volum
util, iar fratele său mai mare, Cargo
Maxi, ajunge la 3,7 mc. Folosirea unei
punți spate complet reproiectate îmbunătățește spațiul oferit și face ca un
palet euro să poată fi acum încărcat
lateral, în spatele vehiculului. Datorită
creșterii lățimii ușilor glisante la peste
840 mm (anterior 701 mm), noul
Caddy Cargo Maxi poate transporta
acum un al doilea palet euro. Lungimea maximă a spațiului de încărcare
până la pereții etanși este de 1.797
mm (Cargo) și 2.150 mm (Cargo Maxi).

Transport persoane
În standard, vehiculele oferă 5 locuri
dar, opțional, se poate comanda un al
treilea rând de scaune, ce poate extinde
capacitatea la 7 locuri în total. Scaunele de pe al treilea rând pot fi îndepărtate individual, oferind, astfel, flexibilitate maximă. Și scaunele din rândul
al doilea pot fi scoase, volumul pentru
bagaje putând ajunge la 2.556 litri.

Digitalizare
și siguranță
Planșa de bord a fost reconcepută,
făcându-și loc fie instrumente analogice, cu afișaj digital multifuncțional, fie
(ca opțiune, dar standard în versiunea
Style) noul Cockpit digital (instrumentar de bord complet digital). Standard
sau opțional, în funcție de versiune,
Caddy se bucură de sisteme de radio
și de navigație cu ecrane tactile de 6,5,
8,25 sau 10 inch.
În materie de siguranță și asistență, 5 din cele 19 sisteme de asistență
sunt complet noi pe Caddy, iar celelalte
au fost actualizate și extinse prin diferite funcții. Noua funcție Travel Assist
și noua funcție de frânare a vehiculului
care se apropie de viraj fac ca viața
la bordul noului Caddy să fie mai ușoară și mai sigură.

Motorizări
Propulsoarele TDI în 4 cilindri se
bucură de tehnologia Twin Dosing
(disponibilă atât pentru versiunea manuală în șase trepte, cât și pentru
transmisia automată) și oferă puteri
cuprinse între 75 și 122 CP. Nu lipsește din portofoliu nici benzina, propulsorul TSI de 114 CP fiind disponibil
de asemenea.
Prețul de bază pentru varianta
Cargo (75 CP) este de aproximativ
20.200 de euro, cu TVA. Mai multe
tipuri de motoare vor fi dezvăluite anul
viitor, asemenea mai multor variante
de caroserie.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo,ro
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Conștient, conștiință,
conștientizare
Un maestru ZEN povestește următoarea întâmplare: un împărat a dat zvon în
țară că dorește să își mărite una dintre fete. Pretendenții trebuiau să fure un
obiect, fără însă a fi văzuți sau descoperiți, dintr-un sat păzit foarte bine de
soldații împăratului. Toți pețitorii au reușit să aducă împăratului un obiect
furat, fără a fi descoperiți, însă unul singur nu a adus nimic. Când împăratul l-a
întrebat cum de ceilalți pretendenți au reușit să fure fără a fi descoperiți, deși
satul era foarte bine păzit, pețitorul a spus că toți ceilalți mint, pentru că, deși
au reușit să fure acel obiect fără a fi descoperiți (poate cu complicitatea
soldaților sau prin mituirea lor), există cineva care i-a văzut și care, mai
devreme sau mai târziu, va ,,vorbi” și îi va ,,acuza”: propria lor CONȘTIINȚĂ.

N

u știm ce decizie a luat împăratul și cine a câștigat mâna
fetei, însă lecția pe care ne-o
transmite povestea maestrului ar trebui să fie una esențială: suntem stăpâni
și responsabili pentru faptele/alegerile
noastre, bune sau rele. Noi hotărâm,
cu voia noastră, orice acțiune/inacțiune
pe care-o întreprindem și tot noi, mai
devreme sau mai târziu, putem regreta
deciziile pe care le luăm, gândindu-ne
că am fi putut alege altă cale. Și atunci,
deși tardiv și doar după ce apar
consecințele și repercusiunile (uneori
foarte grave) ale propriilor fapte, intervine CONȘTIENTIZAREA. Conștientizarea faptului că am avut libertatea și
puterea de a alege binele, dar nu am
făcut-o. Că am fi putut să ascultăm sfaturile, îndemnurile/regulile impuse de
contextul social/profesional/personal în
care ne-am aflat, într-un anumit moment, dar le-am ignorat în mod voit.
Napoleon Bonaparte a numit conștiința ,,Raiul, paradisul libertății omului”; literatura populară este plină de
pilde și învățături despre conștiință:
,,Poți să îți speli haina, dar nu și conștiința”; ,,Cerul curat de trăsnete nu se
teme”; ,,Cea mai bună pernă este o
conștiință curată” etc.
Într-un interviu acordat Direcției
Generale Anticorupție, preotul profesor
Constantin Valer Necula spune: ,,Tot
omul e coruptibil, câtă vreme este dispus să aleagă o cale mai ușoară pentru realizarea idealurilor sale”. Și tot
el spune ,,De fapt, omul e de vină
când încalcă el însuși propria lui menire. Menirea noastră nu este să corupem și să fim corupți.”
Psihologii consideră CONȘTIINȚA
cea mai înaltă formă de reflectare asupra propriului EU, dar și a realității înconjurătoare (spațiu, timp, ambient
etc.). Poate că nu întotdeauna avem
puterea și voința necesară de a discer-

Mariana
Mirea

ne asupra deciziilor noastre, din varii
motive, uneori pentru care nu suntem
direct responsabili, dar, cu siguranță,
putem să fim întotdeauna conștienți că
libertatea personală este cel mai de
preț dar pe care l-am primit în mod
gratuit. Nicio faptă necugetată nu justifică pierderea acesteia.

Momentul
conștientizării...
... este unul foarte important, pentru că el poate decide consecințele
acțiunilor/inacțiunilor noastre:
„Un polițist din Dolj a refuzat sa
primească 500 de euro mită de la un
bărbat cercetat pentru contrabanda
cu țigări.”
„Un polițist a refuzat mita oferită
de un șofer pentru restituirea permisului de conducere.”
„Un polițist de frontieră a refuzat
1.000 de euro mită de la un cetățean
român, pentru a nu lua măsurile legale
cu privire la doi sirieni.”
„Doi polițiști de la Rutieră au denunțat un șofer drogat, care a vrut să-i
mituiască cu 7.000 de lei.”
„Un bărbat de 29 de ani s-a ales
cu un dosar penal pentru dare de mită,
după ce a încercat să mituiască doi
agenți din cadrul Biroului Rutier. În
schimbul banilor, șoferul de 29 de ani
a încercat să scape de un dosar penal

pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive,”
Sunt doar câteva exemple ale unor
funcționari MAI, conștienți de riscurile
și repercusiunile pe care le-ar putea
suporta, atât ei, cât și colegii sau familiile lor, sau care ar fi putut afecta
imaginea instituției, dacă nu ar fi luat
atitudine și nu ar fi sesizat Direcția
Generală Anticorupție la Call-center-ul
anticorupție 0800.806.806.
De asemenea, este important ca și
cetățenii să conștientizeze urmările săvârșirii unei fapte de corupție, iar, în
acest sens, unul din principalele obiective ale activității de prevenire desfășurate de Direcția Generală Anticorupție
este ,,creșterea gradului de conștientizare a personalului Ministerului Afacerilor Interne și a cetățenilor (cu accent
pe cele mai vulnerabile grupuri la corupție) referitor la riscurile implicării în fapte
de corupție și schimbarea mentalității
în raporturile cu serviciile administrative.”
Suntem stăpânii și, în același timp,
judecătorii ,,neadormiți” ai acțiunilor
și alegerilor noastre. Nimeni nu e responsabil în locul nostru, nimeni nu ne
poate cumpăra acest dar al conștiinței,
care ne avertizează dacă este bine
sau nu să săvârșim o faptă, sau ne
pedepsește după săvârșirea ei.
Alegeți între o conștiință curată,
care ne dă liniște și bucurie, sau o
conștiință încărcată care ne dă neliniște și mult stres.
Iar, în situația în care vă confruntați
cu o faptă de corupție, ALEGEȚI să
sunați la Call-center-ul anticorupție
0800.806.806.
CONȘTIINȚA dumneavoastră vă
va răsplăti!
Mariana MIREA
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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Preluare
în timp de
pandemie
© William Beaucardet

ȘTIRI

PIAȚA DE BIROURI DIN BUCUREȘTI,
ÎN REVENIRE
Piața de birouri din București
continuă să se dezvolte, pe
fondul unei ușoare reveniri
a cererii în T3 2020, potrivit
Cushman&Wakefield Echinox.
Piața de birouri din București
continuă să se dezvolte, în
primele nouă luni ale anului
fiind livrate spații noi cu o
suprafață cumulată de 124.000
mp, iar dezvoltatorii au în
diverse faze de construcție
clădiri cu o suprafață
cumulată de 388.000 mp.
Stocul comercial de clădiri de
birouri din București se ridică
la 2,9 milioane mp, alte
imobile cu o suprafață de
150.000 mp fiind ocupate de
către proprietari. În același
timp, cererea din primele trei
trimestre s-a ridicat la 160.000
mp, în scădere cu 43% față de
2019, activitatea
tranzacțională fiind dominată
de contractele de reînnoire și
renegociere a chiriilor, ce au
reprezentat aproape 46% din

91% DINTRE CHIRIAȘI
ȘI-AU ACHITAT
OBLIGAȚIILE, ÎN T3

Peste 90% dintre chiriași și-au
plătit la timp obligațiile către
proprietarii clădirilor de birouri
administrate de Colliers
International și în perioada iulieseptembrie a „anului pandemic”,
arată datele companiei. Plata
s-a făcut chiar dacă multe dintre
companii au funcționat în sistem
hibrid, îmbinând prezența la birou
cu telemunca. Astfel, în T3,
ponderea chiriașilor care și-au
plătit la timp datoriile a fost de
91%, față de 87%, în 2019, în
ciuda efectelor pandemiei asupra
activității lor. Chiriașii din clădirile
de birouri de clasă A confirmă și în
T3 bunele intenții și practici în
raport cu obligațiile pe care și
le-au asumat. În luna septembrie,
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cerere. T2 a fost unul dintre
cele mai slabe pentru piața de
birouri din capitală din ultimii
10 ani, cu un volum
tranzacționat de doar
44.500 mp. Au apărut semne
de revenire în T3, când
volumul tranzacționat s-a
ridicat la 63.600 mp. Gradul
de utilizare a birourilor
din capitală este la 40-50%
din nivelul obișnuit înainte
de declanșarea pandemiei,
în condițiile în care marea
majoritate a companiilor
continuă să funcționeze în
sistem work-from-home
(telemuncă) sau hibrid.

de exemplu, 88% dintre chiriași
și-au plătit la timp obligațiile către
proprietarii clădirilor de birouri,
față de 81% în septembrie 2019,
când activitățile business-urilor nu
erau lovite de criza provocată de
pandemia de COVID-19. Chiar
dacă au fost cei mai afectați în
ultima perioadă, 76% din chiriași
au reușit să-și respecte obligațiile
contractuale, care includ chiria,
utilitățile și costurile cu serviciile,
și le-au achitat la termen în
trimestrul trei al „anului
pandemic”, procent în ușoară
creștere în comparație cu 2019.

PESTE 4 MILIOANE
DE SPAȚII DE RETAIL
MODERN, ÎN ROMÂNIA

Stocul de spații de retail modern
din România a depășit nivelul de
4 milioane mp, după cele mai

recente livrări de centre
comerciale, dar ritmul de
dezvoltare al pieței va încetini,
în perioada următoare, potrivit
Cushman&Wakefield Echinox.
În ultimele trei luni au fost finalizate
două proiecte importante,
Dâmbovița Mall, primul centru
comercial modern din Târgoviște,
dezvoltat de Prime Kapital și MAS
Real Estate, precum și AFI Palace
Brașov, parte a unui proiect mixt
care cuprinde și spații de birouri.
Pe componente, centrul comercial
are o suprafață închiriabilă de
45.000 mp, în timp ce prima etapă
a proiectului de birouri dispune de
15.000 mp. Ca urmare a acestor
livrări, stocul total de spații de retail
modern din România a ajuns la
4,03 milioane mp, reflectând o
densitate medie de 200 mp/1.000
locuitori. Stocul cuprinde atât
centre comerciale (57%), cât și
parcuri de retail (36%) și galerii
comerciale (7%). Cele mai
importante proiecte aflate în acest
moment în construcție și a căror
livrare este planificată în 2021 sunt
extinderea centrului comercial
Colosseum din zona de nord-vest
a Capitalei, prima faza a centrului
comercial de tip outlet Fashion
House Outlet Centre Pallady
dezvoltat de Liebrecht&wooD și
Sepsi Value Center din Sfântu
Gheorghe, cele trei proiecte
însumând o suprafață închiriabilă
de 40.000 mp.

DPD, NOI SPAȚII
DE DEPOZITARE
ÎN ȚARĂ

Compania de curierat DPD a
închiriat noi spații de depozitare în
Arad, București și Brașov, cu o
suprafață totală de 5.500 mp,
potrivit JLL, care a reprezentat
compania în procesul de
identificare a celor mai bune
soluții pentru extinderea
capacității de depozitare și în cel
de negociere a contractelor de
închiriere. Piața de comerț
electronic din România are
potențialul să înregistreze cea mai
mare creștere din UE, în acest an,
în condițiile în care tot mai mulți
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NOU CENTRU
LOGISTIC PROFI

de păduri în imediata apropiere a
spațiilor nou construite. Prin acest
add-on al noii clădirii destinate
Profi România, CTP confirmă
angajamentul său pe termen lung
pentru protejarea mediului
înconjurător și desfășurarea cu
responsabilitate a activităților
specifice business-ului său.

GEFCO ROMÂNIA
INTRODUCE
ASISTENTUL
DIGITAL
PERSONAL

GEFCO România, o subsidiară a
grupului internațional GEFCO,
lider mondial în soluții

multimodale pentru lanțul de
aprovizionare, a finalizat procesul
de implementare a PDA (asistent
digital personal) în toate
platformele implicate în schema
sa de distribuție Groupage (GRP),
îmbunătățind nivelul serviciului
oferit clienților săi locali și
internaționali. Platformele situate
în Joița (jud. Giurgiu), Arad,
Bacău, Sibiu și Cluj – marile orașe
implicate în soluția GEFCO
Groupage – au fost echipate cu
cele mai bune echipamente
tehnologice. Soluția tehnică vine
ca răspuns la creșterea numărului
de livrări de mărfuri, dar și a
exigenței clienților, care vor livrări
rapide și precise, ușor de urmărit
în timp real. Ca urmare a rolului
tot mai mare al transporturilor de
grupaj din portofoliul de servicii al
GEFCO România și prin
intensificarea digitalizării în toate
industriile, declanșată de
epidemia COVID-19, finalizarea
implementării PDA pe toate
platformele GRP va aduce
beneficii tuturor părților implicate
în această soluție.

ȘTIRI

retaileri au ales să migreze spre
online. Astfel, a crescut și
business-ul de curierat, operatorii
fiind activi pe piața închirierilor de
spații de depozitare. „DPD a
investit, anul acesta, în noi centre
de distribuție, în orașe importante
din țară, pentru a asigura un timp
de răspuns mai rapid și o
acoperire mai bună a diferitelor
zone din țară. Astfel, DPD, cu
ajutorul JLL, a reușit să își
stabilească noi locații în România,
în orașe cheie precum Arad,
București și Brașov, proiecte care
au venit în completarea celor deja
existente din Timișoara și Iași”,
a declarat Valentin Achim,
consultant Industrial Department
JLL România. În primele nouă luni
ale anului, cererea de spații
industriale și de logistică s-a situat
la aproape 380.000 mp, din care
46,2% (175.300 mp) au
reprezentat tranzacții intermediate
de JLL.

PUBLICITATE

CTP a inaugurat un nou spațiu
logistic, destinat uneia dintre cele
mai mari companii de retail din
România: Profi. Clădirea livrată
este una performantă, monobloc
și single tenant, ce acoperă nevoi
extinse de depozitare, atât din
punct de vedere al temperaturilor,
cât și al capacității de încărcare.
Noua hală construită în cadrul
CTPark Bucharest West, aflat pe
Autostrada A1, la km 23, permite
depozitarea produselor alimentare
în cadrul a trei categorii de
temperatură: ambiental,
temperatură controlată, între zero
și zece grade, și temperatură
negativă, generată pe bază de
amoniac, între -24 și -30 de
grade. Noul depozit, cu o
suprafață de 56.500 mp, deține,
ca toate clădirile CTP, certificarea
BREEAM, dar și 30.000 mp de
spații verzi. În încercarea sa de a
neutraliza amprenta de carbon
până în 2023, grupul CTP
mizează pe două direcții
strategice principale: certificarea
BREEAM a întregului portofoliu de
clădiri și crearea și conservarea
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PROIECTUL ANULUI ÎN LOGISTICĂ A FOST
CONSTRUIT DE LOXXESS AG

Trofeul ELA 2020
merge în Germania
„SMILE – Smart and Innovative: Logistics for eCommerce Project”,
aparținând LOXXESS AG, a primit marele trofeu acordat de
Asociația Europeană de Logistică (ELA). Festivitatea a avut loc,
în premieră, online.

D

upă ce s-a plasat, în 2019, în
finala premiilor pentru logistică din Germania, LOXXESS
AG s-a urcat pe cea mai înaltă poziție
a podiumului european, fiindu-i decernat marele premiu oferit de ELA.
Proiectul câștigător poartă denumirea „SMILE”, integrând optimizări
de procese, elemente de inteligență
artificială, de automatizare precum și
management al inovației, ca facilitator
pentru creșterea comerțului electronic.
LOXXESS a convins juriul că
merită să câștige în fața altor
cinci finaliști europeni.
Prin intermediul conceptului logistic „SMILE – Smart and Innovative:
Logistics for E-Commerce”, LOXXESS
a dezvoltat o soluție inovatoare care
răspunde nevoilor generate de creșterea complexității în gestionarea segmentului de logistică destinat comerțului electronic. Conceptul a fost dezvoltat
în 2019, ca parte a dezvoltării unui
canal de vânzări online, aparținând
unei cunoscute companii farmaceutice
germane, pentru care LOXXESS lucrează din 2017, în cadrul campusului
multi-utilizator din Bor, lângă granița
germano-cehă.
SMILE propune o abordare inovatoare pentru dezvoltarea și implementarea de concepte privind soluții individuale în contract logistics, și interacțiune
integrativă a 3 componente: omul, inteli-
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Dr. Claus-Peter Amberger, CEO LOXXESS, și Patrick Mense BA, membru
al Consiliului de Administrație al LOXXESS

gența artificială (AI) și soluțiile automatizate.
Echipa de proiect LOXXESS a
reușit să răspundă cu succes
provocărilor generate de o
creștere dinamică, în
condițiile unei game complexe
și eterogene de produse.
Îmbunătățirea flexibilității și agilității
s-au aflat între obiectivele prioritare în
proiectarea de soluții, alături de optimizarea termenelor, fără să existe compromisuri privind livrarea de calitate clienților.
Optimizarea soluției software folosite în depozit, LOS, oferite de Heureka

Business Solutions, a jucat un rol important. Astfel, softul, care se bazează
pe date în timp real, permite optimizări
utilizând proceduri algoritmice. Prin
construcția unui „geamăn digital”, comenzile primite sunt așezate în
simulări care permit crearea unei
ordini optime a comenzilor într-un tur
de picking. Astfel, se câștigă timp, iar
distanța parcursă este mai mică. Metodele predictive sunt utilizate, de
altfel, în zonele de topografie și planificare în depozit, pentru așezarea
articolelor astfel încât să fie generată
o densitate optimă pentru picking, De
asemenea, au fost luate în considerare aspectele ergonomice.
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În cadrul interacțiunii dintre
LOS și WMS, excepțiile sunt
monitorizate în timp real și
gestionate.

LOXXESS AG este specializată
în proiecte complexe de logistică
pentru industrie și comerț.
Compania oferă soluții personalizate
bazate pe concepte individuale.
Ca specialist în logistică, LOXXESS
nu numai că optimizează achizițiile
și distribuția de bunuri pentru
parteneri, ci oferă și valoare
adăugată în domeniile serviciului
pentru clienți, finisarea produselor,
e-business. LOXXESS AG are sediul
în Tegernsee, la care se adaugă alte
26 de locații în Germania, Republica
Cehă și Polonia, unde operează
600.000 mp de depozit.

rândul său, Christina Thurner, membru
al Comitetului Executiv LOXXESS.
Premiul din partea publicului
pentru cea mai bună
prezentare a anului a revenit
INTERLOG GROUP din Franța.
Câștigătorul publicului, MG2+, este
un proiect în care colaborează patru producători concurenți (Carambar&Co,
Cémoi, Ferrero și Mondelez) și doi furnizori de logistică (Interlog Logistic și FM
Logistic). Obiectivul comun este acela de

a reduce numărul de camioane pe
șosele și emisiile de gaze poluante. Acest
proces inovator de pooling EDI duce la
utilizarea, în regim de reciprocitate, a
camioanelor, în relația cu comercianții
cu amănuntul și alte canale de distribuție.
Sunt, astfel, aliniate comenzile, având
aceeași dată, ale unui comerciant, pentru
toți cei patru producători, care fac parte
din proiect, potrivit pentru companiile de
retail care nu lucrează în sistem VMI
(Vendor Managed Inventory) partajat.
Această colaborare este posibilă datorită
managementului procesului de pooling
EDI, realizat prin intermediul turnului de
control Interlog Logistic, cu sprijinul unui
software dedicat.
Reamintim, ELA Award utilizează
un format similar cu al „Ligii Campionilor”. Fiecare asociație națională membră
este invitată să înscrie în competiție
proiectul câștigător din țara respectivă,
iar Proiectul Anului va fi selectat de un
juriu european, format din 26 de specialiști de înalt nivel din logistică, retail,
industrie, consultanță, servicii sau din
domeniul academic. Fiecare asociație
membră ELA poate nominaliza un
membru în juriu, care se poate angaja
pentru o perioadă de trei ani.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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Astfel, controlul convențional „expost” este transformat într-unul în timp
real, care îmbunătățește semnificativ
calitatea și eficiența serviciilor.
„Suntem deosebit de încântați că
putem sărbători un alt succes important
cu SMILE, acum și la nivel internațional”, a afirmat dr. Claus-Peter Amberger,
membru în Consiliul de Administrație
LOXXESS AG. „Comerțul online se
confruntă cu un boom de ani de zile,
ceea ce, în logistică, se traduce în provocări, care necesită concepte noi. Cu
SMILE, noi am implementat o abordare
de succes, care nu numai că ia în considerare complexitatea comerțului
online, dar asigură și satisfacția clienților
și a angajaților”, a continuat el.
„La LOXXESS, inovația este o
componentă integrală a ADN-ului nostru corporativ. Acest mare premiu confirmă strategia noastră de a dezvolta
noi soluții, care oferă o eficiență mai
mare și sunt capabile să reflecte, în
special, creșterea rapidă a volumului
clienților noștri de comerț electronic.
În același timp, dorim să felicităm toate
companiile finaliste”, a declarat, la

Despre LOXXESS
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H.ESSERS

Specializarea
continuă...
Cum arată cifrele aferente perioadei de pandemie? Unde se
plasează transportul internațional? Cum se așază depozitele
în grafice? În ce direcție o ia trenul? Am discutat (online) cu
Jeroen Fabry, director general al H.Essers România.
ZIUA CARGO:
Reprezentați o companie
care mizează pe
nișele de piață.
Ați continuat, în această
perioadă, în aceeași
direcție?
Jeroen Fabry: H.Essers a preluat relativ recent compania franconorvegiană Tank Management, specializată în transportul de produse
chimice în sistem vrac, achiziție care
crește capacitatea grupului pe acest
segment. Reamintesc, ne-am lansat,
în urmă cu 3 ani, în domeniu, prin achiziția Huktra, companie specializată, de
asemenea, în transportul vrac de produse chimice. H.Essers România are,
în acest moment, 4 clienți ficși pentru
care asigură transport vrac de produse
chimice, utilizând trenul, între Belgia și
Curtici, de unde marfa este preluată
de camioane până la destinație.

Este vorba despre produse
chimice, care presupun
inclusiv respectarea unui
regim de temperatură
controlată, pe care noi îl
putem oferi pe tren.

Jeroen
Fabry

Pe scurt, fiecare tren beneficiază
de un vagon care funcționează în sistem de generator (pentru care există
inclusiv backup) și la care se leagă
toate vagoanele care au nevoie de
electricitate, pentru a asigura regimul
corect de temperatură necesar produselor chimice sau farmaceutice.
Acestei facilități i se adaugă și posibilitatea de a păstra vagoanele
într-un regim de securitate strict, necesar bunurilor de mare valoare, transportate în sistem TAPA.

Ați lansat, în acest an,
un tren Curtici-Istanbul.
De ce acum?
După mai bine de 10 ani în care
a fost așteptat momentul potrivit, am
lansat, în acest an, un tren CurticiIstanbul. Am reușit să punem la punct
o soluție competitivă din punctul de
vedere al termenelor de livrare, care
asigură un lead-time de 48 de ore
între cele două orașe. Trenul devine,
astfel, mai rapid decât camionul, pe
această relație, în condițiile în care
timpii de așteptare în frontiere pot fi
semnificativi. Din punctul meu de
vedere, câștigăm o jumătate de zi în
fiecare zi, în comparație cu camionul,
în funcție de aglomerația din graniță.
Soluția răspunde inclusiv obiectivelor de dezvoltare sustenabilă pe
care și le-a impus grupul. Concret,
H.Essers a preluat 5 dintre cele 17
obiective (SDGs – Sustainable Development Goals) pe care ONU le-a
adoptat în 2015, pentru a construi o
societate mai bună până în 2030.
Una dintre aceste ținte are în prim
plan protecția mediului și răspunde, în
același timp, strategiilor clienților. Avem
beneficiari care își propun ca până în
2030-2040 să se plaseze într-un regim
de neutralitate din punctul de vedere
al emisiilor de CO2.
Sunt clienții dispuși să
plătească în plus pentru
o soluție care protejează
mediul?
Bineînțeles, prețul este important,
dar ideea este că trebuie să ai în spate
o strategie, prin care să arăți că deții
modalități pentru a reduce emisiile dăunătoare mediului. Este un motiv pentru care, în prezent, avem trenuri care
merg din Europa de Vest către Polonia,
Italia, România și Turcia. În plus, în
Belgia, folosim inclusiv canalele, foarte
utile din cauza traficului extrem de congestionat. Unul dintre site-urile noastre
din Genk a devenit chiar port.
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Suntem o companie de familie cu
alură de multinațională și, pentru că
și clienții noștri sunt multinaționale,
gândim împreună astfel de programe.

În acest context, am elaborat un
tabel în care sunt trecute toate elementele necesare pentru luarea unei
decizii. Strategia noastră a fost să ne
ascultăm clienții și să dezvoltăm împreună proiecte. Iar, în acest context,
am beneficiat de multe idei. Suntem
un furnizor de servicii. Avem propriile
camioane sau depozite, dar nu le vindem ca atare, ci livrăm soluții adaptate
la cerințele clientului.
Pe partea de transport rutier
facem, în această perioadă, în
Belgia, primele teste cu panouri
solare amplasate pe camion.
Mai exact, este vorba despre amplasarea panourilor pe plafonul trailerului, pentru a furniza energia necesară pentru funcționarea agregatului
frigorific. Ținând cont de faptul că testele arată bine, vom extinde soluția la
mai multe semiremorci, în ideea de a
reduce consumul de motorină și de a
proteja mediul. Soluția aparține departamentului nostru de inovare.
Panourile solare sunt utilizate și
în cazul depozitelor, fiind dublate, în
Belgia, de eoliene.
Anul viitor, vom monta
panouri solare, în centrul
logistic de lângă București.
Investiția îi succede celei făcute
în cursul acestui an, când am extins
depozitul cu 10.000 mp destinați, în
exclusivitate, produselor chimice. Investiția a fost făcută în plină pandemie,
dar 85% din noul depozit sunt deja
ocupate, iar, până la finalul anului,
vom demara alte 2 proiecte noi, care
vor acoperi capacitatea rămasă.
În acest moment, centrul H.Essers
de la km 23 de pe A1 dispune de
60.000 mp de depozit, destinați produselor chimice, industriei farmaceutice sau mărfurilor generale.
Ce s-a întâmplat, din
punctul de vedere al
cererii și al volumului
de activitate,
pentru H.Essers România?
Părerea mea este că au fost amânate multe decizii. Ca orice transportator, am fost afectați pe segmentul

de transport rutier internațional, care
a generat venituri reduse cu 10%.
Pandemia a generat dificultăți, dar
sperăm ca, în prima jumătate a anului
viitor, să ne revenim și să atingem volumele pe care le aveam înainte de
pandemie. Am ajuns, deja, la un nivel
constant al cifrei de afaceri și sperăm
ca, de acum încolo, să creștem.
Pe segmentul de logistică, lucrurile
sunt puțin diferite, pentru că aici vorbim despre contracte semnate în urmă
cu jumătate de an sau cu un an. Întrebarea este dacă pornim acum sau în
3-4 luni. Dar și aici este vorba despre
clienți, unii dintre ei fiind confruntați
cu scăderi de volume. Cifra de afaceri
a consemnat o diminuare de 5-6%.
Este vorba despre reduceri sustenabile și cred că am fost feriți, datorită
faptului că nu suntem focusați pe industria auto.
În privința trenului, pot spune că
am ajuns deja la nivelul înregistrat
înainte de pandemie.
V-ați confruntat cu
îmbolnăviri cu COVID-19?
Încercăm să menținem reguli stricte privind protecția sănătății, dar ne-am
confruntat cu îmbolnăviri și am fost
controlați de DSP, care a confirmat că
am abordat o conduită corectă, în
acest sens. Din păcate, chiar dacă la
serviciu respectăm distanțarea socială, nu avem niciun control cu privire
la ceea ce fac oamenii acasă. A fost
și perioada de vacanță, de care avem
cu toții nevoie, am avut angajați care
s-au întors bolnavi și ne-am confruntat
inclusiv cu cazuri asimptomatice.

În prezent, nu mai facem
ședințe (nici la nivel intern și
nici la nivel extern), unde să
participe mai mult de
4 persoane.

Avem măști și nimeni nu are acces
în companie fără a fi verificată temperatura. De altfel, am dezactivat badge-urile, ca să nu se mai poată intra
decât cu ajutorul celor de la pază, care
realizează controlul temperaturii. În
plus, o dată pe săptămână dezinfectăm
tot spațiul comun.
Cei care sunt din afara companiei
(șoferi, personal de mentenanță etc.)
beneficiază de spații sanitare externe,
pentru a nu intra în contact cu angajații
din depozit.
Dar, dacă, la început, în luna martie, lumea era speriată, acum ne-am
obișnuit și oamenii s-au relaxat. Avem
o procedură bine pusă la punct și o
urmăm de fiecare dată când un angajat este bolnav. Nu mai este nimic
ieșit din comun.
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Ne dorim să lăsăm clientul să
aleagă varianta potrivită de
transport pentru strategia sa,
optând pentru camion, tren,
sau transport pe canale.

Ați vorbit despre
preluarea unor obiective
ONU. Ne mai puteți da un
exemplu?
Un alt obiectiv preluat de la ONU
vizează sănătatea, iar în acest context
am demarat, în urmă cu 4 ani, un program destinat angajaților, care sunt
antrenați în activități sportive și motivați să mănânce sănătos și să renunțe
la fumat.
De exemplu, în acest an am făcut
un „Tour de France”, unde competiția
s-a dat între 13 echipe reprezentând
tot grupul. Echipa din Oradea a câștigat concursul.
De asemenea, anul trecut am
direcționat 60.000 de euro, din cei 2%
din impozitul pe profit, pentru construcția unui spital, în București, pentru
copiii bolnavi de cancer.
Încercăm ca, prin aceste acțiuni,
să îmbunătățim calitatea vieții.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Preluare în timp
de pandemie
O perioadă plină de învățăminte… așa caracterizează Paul Niță,
director general ID Logistics Romania, ultimele luni, când
furnizorul de servicii logistice a acomodat o echipă nouă,
de 350 de persoane, într-un depozit de 52.000 mp.
ZIUA CARGO: ID Logistics
Romania a preluat,
în perioada pandemiei,
organizarea zonei de
logistică pentru un nume
important din zona de
retail. Despre ce este
vorba?
Paul Niță: Da, într-adevăr, ID Logistics a lansat operațiunile logistice
pentru un mare retailer din România,
la noua lor platforma ambientală, de
52.000 mp, de produse food și nonfood. A fost vorba de consolidarea
operațiunilor care, anterior, se derulau
în 3 depozite cu 3 locații diferite.
Cât de mare este echipa
nouă?
În Ștefănești, am pus pe picioare
o echipă de peste 350 de oameni,
care acoperă toate activitățile din depozit (inclusiv pregătirea coletelor din
zona de stocaj, cât și a celor din zona
de cross).
Care au fost principalele
provocări?
Pe lângă provocările operaționale,
legate de consolidarea a 3 platforme
într-una singură, a trebuit să ținem
cont și de măsurile suplimentare necesare pornirii și susținerii unei activități
logistice de asemenea anvergură, pe
timp de criză sanitară. În plus, distanțarea fizică la locul de muncă, activi-

tățile legate de dezinfecția locurilor cu
trafic sporit, decalarea schimburilor,
astfel încât interacțiunea oamenilor să
fie cât mai redusă au făcut ca productivitatea oamenilor să scadă și, deci,
perioada de ramp-up să fie una mai
dificilă pentru noi.
Cum ați gestionat criza din
sănătate? Ați făcut
angajări suplimentare?
La început, am fost puțin stresați
de modificările pe care a trebuit să le
facem într-un timp atât de scurt, pentru
a asigura continuitatea activității. Însă
planul creat ne-a permis să nu avem
disfuncționalități majore, în cazul apariției de probleme sanitare, în cazul
vreunui angajat și a contacților săi direcți. Am lucrat cu echipe mai mici,
tocmai din acest motiv.
Cum s-a desfășurat
activitatea de recrutare?
A fost mai greu decât
înaintea pandemiei?
Continuați angajările?
Cu siguranță, a fost mai greu. Deși
avem oameni care activează pe teren,
pentru recrutări directe, în zonele teritoriale de interes, perioada de început a fost una foarte grea, oamenii ferindu-se să înceapă un job nou, în
această perioadă. Ulterior, când s-au
obișnuit cu măsurile de prevenție și
și-au dat seama că nu putem funcționa dacă toți stăm acasă, lucrurile au

„Cu o felie de tort și zâmbete pe
sub mască – așa am aniversat
3 ani de activitate în România.”
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reintrat pe făgașul normal. La momentul actual, încă facem angajări, dar nu
în ritmul de astă vară.
Ați preluat echipe noi,
odată cu preluarea noului
client. Cum ați reușit să
integrați personalul nou în
cultura și modul de lucru
al ID Logistics?
Am preluat o parte din echipele
existente, însă în procent mic (pentru
că distanța față de domiciliu a crescut
considerabil). Au avut loc discuții individuale cu fiecare angajat care a dorit
să rămână în echipa noastră logistică.
Li s-a explicat modul de lucru, modul
de salarizare, faptul că munca suplimentară este recompensată corect,
șefii le acordă respectul cuvenit iar
activitatea fiecăruia dintre ei este importantă. Cultura ID Logistics este
foarte simplă și transparentă: activăm
ca antreprenori la locul de muncă,
suntem responsabili și ne comportăm
cu profesionalism, credem și tindem
către excelență operațională și acordăm suport clienților, colegilor, atât din
România cât și celor de la grup, dacă
este cazul.
Care sunt elementele
cheie care v-au ajutat
(sau prin care încercați) să
obțineți rezultatele dorite?
Cred ca elementul cheie este comunicarea, frecventă și din ambele
sensuri. Atâta timp cât oamenii simt
că fac parte din obiectivele companiei,
nu doar li se spune ce au de făcut, pun
umărul zi de zi să ajungă la acele rezultate. Și vin și cu idei de îmbunătățire
a activității lor, care se pot, apoi, transpune și in alte depozite IDL.
Purtați discuții cu
angajații? Sunt alte lucruri
pe care le așteaptă în
această perioadă de la
angajator?
Discuții au loc zilnic între managerul de depozit și cei de departamente,
apoi între managerii de departamente
și șefii de echipă, care, mai departe,
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Ați schimbat sistemul de
motivare?
Nu, nu am schimbat sistemul; criteriul nostru de motivare se bazează
pe performanță și implicare, folosind
date clare. Am ținut cont de efectele
protecției sanitare în activitatea zilnică
și am ajustat obiectivele, păstrând
același sistem.
Cum organizați transportul
angajaților, ținând cont de
noile cerințe sanitare?
Transportul este organizat cu respectarea normelor sanitare în vigoare:
fiecare pasager și șoferul cu mască,
fără pornirea aerului condiționat, cu
aerisire prin intermediul deschiderii
geamurilor, dezinfectare după fiecare

Paul Niță

cursă, utilizarea unor mașini de capacitate mai mică pentru evitarea riscului
de contaminare a unei echipe mari de
oameni etc.
V-ați confruntat cu situații
de îmbolnăvire cu COVID19? Cum au fost gestionate?
Da, am avut cazuri, însă izolate și
ele au fost gestionate conform legii:
anunțarea DSP, efectuarea unei anchete de contacți direcți, izolarea lor la
domiciliu, dezinfectarea locurilor de acces, aplicarea planului de urgență etc.
S-a redus productivitatea
în această perioadă?
Productivitatea a scăzut simțitor
(mai mult timp consumat pe activități
suplimentare), însă, cu implicare și
efort, impactul a fost minim.

Ce aveți în vedere,
în perioada ur mătoare,
în relație cu angajații?
Vom continua să valorizăm și să
ne prețuim angajații care au rezultate
și sunt dedicați companiei. Credem
cu tărie că doar fiind o echipă unită
putem avea rezultate și dezvolta business-ul ID Logistics în România, atât
pentru clienții noștri, cât și pentru noi.
Cum puteți caracteriza
2020, față de 2019?
Anul 2020 a fost unul atipic pentru
toată lumea, un an care ne-a arătat că
acele „contingency plans” chiar se aplică, uneori, și vor fi necesare în planificarea bugetelor pe anii următori. Din punctul de vedere al volumelor, ele au fost
peste estimări, având în vedere domeniul în care activăm. La modul general,
a fost un an de introspecție și de planificare pentru viitor, am angajat oameni
pe poziții importante în cadrul companiei
și continuăm să ne dezvoltăm echipa,
dorind să fim pregătiți pentru obiectivele
noastre care urmează. Față de 2019, aș
putea spune ca a fost un an care ne-a
testat limitele, dar plin de învățăminte.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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discută cu oamenii lor. Discuțiile sunt
scurte și eficiente, punând pe „panou”
obiectivele zilnice sau eventuale probleme care trebuie rezolvate. În această perioadă, așteptările lor s-au
îndreptat către bonusurile de performanță și de implicare, dar și către o
vorbă bună de la manageri, care au
știut să aprecieze eforturile majore făcute de către oameni în perioadele
de vârf. Uneori, un simplu „mulțumesc”
îți face ziua mai frumoasă.

LOGISTICĂ

STILL
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Nouă versiune
electrică RX 60
Prin lansarea noului stivuitor electric RX 60, cu o capacitate între
3,5 și 5 t, STILL își prezintă cel mai „proaspăt” membru al familiei
RX 60 și scrie un nou capitol al istoriei echipamentelor electrice,
în anul său aniversar.

P

entru prima dată, clienții care
manipulează în special mărfuri
la interior, dar au nevoie și să
transporte încărcături grele în aer liber
pot beneficia de avantajele electrizante ale seriei R 60. În plus față de agilitate, manevrabilitate și de gradul înalt
de confort, stivuitorul compact, de 80
de volți, impresionează prin performanțele înalte în manipulare și prin
disponibilitate, și toate acestea... fără
gaze de eșapament!
Utilizarea resurselor în mod optim
și eficient este inerentă ADN-ului producătorului cu sediul la Hamburg. Încă
de la înființarea companiei, acum 100
de ani, (aproape) totul s-a învârtit în
jurul combinației inovative între energia electrică și mobilitate, precum și
a unui spirit de pionierat și a pasiunii
pentru progres, cu multă atenție pentru
cerințele pieței. În perioada postbelică,
lipsa combustibililor, combinată cu mobilitatea în creștere a economiei, a
condus la succes – întâi în 1946, cu
căruciorul electric STILL EK 2000,

apoi, câțiva ani mai târziu, cu primul
stivuitor electric STILL EGS 1000. Mai
târziu cu multe serii de stivuitoare electrice, concentrarea asupra clientului
și asupra nevoilor industriei încă stă
la baza dezvoltării produselor STILL,
în 2020: performanțe puternice, ergonomie, combinate cu un grad înalt de
eficiență și cu posibilitatea implementării unei funcționări cu emisii zero, în
operațiunile logistice.

Pachet dinamic,
pentru orice aplicație
Sistemul de Performanță STILL
reprezintă conectarea inteligentă a tuturor componentelor hard și software
pentru ridicare și deplasare. Ca rezultat, noul RX 60-35/50 este un pachet
bine „asortat” de componente de propulsie puternice și funcțiuni sensibile
de operare. În cadrul seriei, sunt incluse șapte variante diferite de vehicule,
cu un centru de greutate de 500 mm
în standard sau 600 mm la cerere.

Mai mult decât atât, sunt disponibile
atât baterii cu acid, cât și cu tehnologie
litiu-ion. Disponibilă este și o variantă
de înaltă performanță, pe toate clasele
de masă, care excelează în aplicații
solicitante, având o și mai mare capacitate de manipulare, mai multă putere
și accelerație.
În 2019, un test independent a certificat că fratele mai mic din cadrul
seriei, RX 60-25, s-a situat printre cele
mai bune echipamente, cu o performanță de manipulare similară cu
aceea a unui stivuitor diesel comparabil. Conceptul de succes folosit a
fost transferat noii serii de până la 5 t.
Acesta se bazează pe două motoare
încapsulate, trifazice, cu răcire activă,
pe puntea față. În versiunea de înaltă
performanță, cele două motoare de
11 kW oferă și mai multă putere. Acestea cresc puterea motorului de propulsie cu 46% comparativ cu generația
anterioară. Pentru că ambele motoare
funcționează chiar și în viraj complet,
echipamentul este extrem de mane-
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vrabil. Sistemul de răcire activă asigură un grad înalt de stabilitate termică, chiar și la performanțe maxime de
manipulare. Ventilatoarele robuste,
care nu necesită întreținere, răcesc
componentele încapsulate ale sistemelor electronice, precum și motoarele de ridicare și de propulsie prin intermediul unui sistem de control al
temperaturii.

Autonomie și
disponibilitate optime
RX 60 nu numai că este dinamic și
rapid, cu o viteză maximă de 20 km/h,
ci este și foarte rezistent. Indiferent de
aplicație, te poți baza pe disponibilitatea
lui, datorită modului rapid de pornire și
a frânei de parcare automate, dar și
computerului intuitiv de bord STILL Easy
Control. Acesta permite ca echipamentul să fie gata de lucru în câteva secunde, iar șoferul dobândește imediat
o imagine clară și completă a tuturor
funcțiunilor și informațiilor relevante.
Datorită consumului redus și capacității bateriilor, de 930 Ah (59,5
kWh), sau de până la 118,4 kWh în
cazul versiunii Li-Ion RX 60-50, „pachetul de putere” se poate descurca
ușor cu două schimburi de lucru unul
după altul, fără încărcare intermediară.
Iar, atunci când trebuie schimbată bateria, ușa laterală deschide, la modul
propriu, noi perspective. Ușa din oțel
cu grosime de 4 mm poate fi deschisă
cu ușurință la 180 de grade, iar bateria
poate fi schimbată de către o singură
persoană, cu un transpalet, economisind spațiu, timp, energie și resurse.
Opțional, un încărcător integrat oferă
un plus de flexibilitate, pentru o încărcare intermediară, în timpul lucrului.

Un loc de muncă
ergonomic
Un loc de muncă proiectat ergonomic, parte a plus-valorii care rezultă

în angajați mulțumiți și sănătoși, devine din ce în ce mai important în contextul conceptelor sustenabile de lucru
și al crizei tot mai pronunțate de personal. Vizibilitatea pentru operator
joacă un rol important în acest context.
Și cu cât mai mare este încărcătura,
ca dimensiuni, cu atât mai dificil este
să o ai tot timpul în câmpul vizual. Acesta este punctul în care RX 60 se
remarcă, având o caroserie joasă în
partea din față și elementele de control
și display-urile bine proiectate ca poziție. Mai presus de toate, profilele catargului, proiectate pentru vizibilitate
optimă, creează un câmp vizual deosebit de larg asupra încărcăturii și
dincolo de catarg.
RC 60-35/50 beneficiază, de asemenea, de conceptul de succes al
seriei în termenii confortului și siguranței. Cabina operatorului nu numai că
oferă 16 mm în plus de spațiu la nivelul capului, ci și un spațiu mărit pentru
picioare, pentru a-i oferi operatorului
o poziție mai puțin obositoare și spațiu
suficient chiar și pentru măsura 50 la
pantofi. Pentru mai multă siguranță și
confort la urcarea în și coborârea din

echipament, treapta a fost mărită și
are o ramă anti-alunecare suplimentară. Capota de deasupra bateriei oferă, la rândul ei, confort: chiar cu scaunul împins complet către partea din
spate, operatorul nu atinge capota cu
gambele. Poziția pedalelor ușurează
tensiunea la nivelul picioarelor și oferă
o mișcare nestânjenită între accelerație și frână.

Management
inteligent al energiei
Alegerea stivuitorului potrivit este,
astăzi, mult mai mult decât o decizie
în privința mărcii și a tonajului. Este
mai degrabă vorba despre organizarea eficientă a logisticii interne, având
în vedere valoarea adăugată, în cadrul
circumstanțelor companiei respective.
Alegerea sistemului energetic potrivit
joacă un rol important, în această privință. Acest lucru poate varia, în funcție de aplicație și de perspectiva individuală – de exemplu, costuri de
operare, sustenabilitate, digitalizare
sau service. În plus față de bateriile
cu acid, în special bateriile Li-Ion devin
din ce în ce mai importante. În contextul politicilor europene, care țintesc
către o reducere radicală a emisiilor
ce CO2 ale vehiculelor comerciale
grele până în 2030, acestea conservă
resurse prin creșterea eficienței generale a sistemului. Astfel, acestea sunt
sustenabile, cu disponibilitate aproape
nelimitată și pot fi încărcate rapid. Cu
stivuitoarele RX 60 de până la 5 t, un
alt segment al pieței echipamentelor
primește, astăzi, oportunitatea de a
lua în considerare stivuitoarele electrice în managementul lor al energiei
și de a beneficia de numeroasele lor
avantaje.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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NOUL RENAULT TRAFIC

Combi și SpaceClass
PASAGERI

ȘTIRI

RESTRUCTURARE LA TAROM
TAROM se află în plin
proces de reorganizare,
iar peste 100 de angajați
au accesat varianta plecării
voluntare. În proiectul
aprobat de Consiliul de
Administrație, erau vizate
aproximativ 600 de
persoane, care vor primi
salarii compensatorii între
6 și 8 salarii medii. Ministrul
Transporturilor, Lucian
Bode, a extins perioada în
care se poate opta pentru
acest demers. „Din păcate,
în companie, avem un șef la
9 angajați. Sunt 192 de șefi”,
a anunțat demnitarul. În
paralel, s-a renunțat la 7 rute
neprofitabile externe, a fost
redus de la 14, la două
numărul agențiilor externe
și urmează un proces
similar în cazul celor
interne. De asemenea,

MAI MULTE AUTOBUZE
ȘI MICROBUZE NOI

Înmatriculările de vehicule rutiere
pentru transportul pasagerilor au
crescut cu 60%, la categoriile
autobuze și microbuze noi,
respectiv la 296 de unități, în T3 din
acest an, față de perioada similară
din 2019, când au fost 185 de
unități noi, potrivit INS. Dacă
adăugăm, însă, autobuzele și
microbuzele second-hand, se
înregistrează o scădere: 547 de
unități au fost înscrise în circulație,
față de 569 de unități, în T3 din
2019. Creșteri cu 37,4% au fost la
mopede și motociclete noi: 1.684 de
unități (4.519 cu cele rulate), față de
1.226 de unități în T3 din 2019.
La categoria autoturisme noi, a fost
înregistrată o scădere cu 33,3%,
respectiv 34.985 de unități, față de
52.427, în T3 din 2019. Cu tot cu
autoturismele rulate, au fost
înmatriculate 129.192 de unități,
față de 163.943, anul trecut.
Ponderea înmatriculărilor noi de
autoturisme importate second-hand
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vor fi renegociate toate
contractele pentru
combustibil. În ceea ce
privește flota, TAROM va
avea, la finele anului viitor,
23 de aeronave: 9 ATR noi,
4 Airbus și 10 Boeing.
„32 de milioane de dolari ar
trebui să încasăm pe cele
nouă ATR-uri vechi. Ne-am
gândit să creștem veniturile
auxiliare prin acele vânzări
la bord”, a precizat
ministrul, asigurând că
TAROM „va merge înainte”.

în totalul înmatriculărilor noi a fost
de 72,9%. Față de T2 din 2020,
când au fost înscrise în circulație
37.637 de vehicule pentru
transportul pasagerilor, în trimestrul
3, numărul înmatriculărilor noi a
înregistrat o creștere cu 36,6%.
Cu tot cu cele second-hand,
sunt 134.258 de vehicule, față de
168.445 înmatriculate în T3
din 2019.

AUTOCARE GAL
SPEDITION & FLIXBUS

FlixBus a lansat, în noiembrie, curse
zilnice cu autocarul pe ruta
București-Chișinău, în cadrul unui
parteneriat încheiat cu
transportatorul local, Gal Spedition.
Pentru confortul pasagerilor,
autocarele au scaune cu spațiu
confortabil pentru picioare, Wi-Fi
gratuit pe teritoriul României și prize
electrice. În cei 7 ani de activitate,
FlixBus a încheiat contracte cu 500
de parteneri din întreaga lume.
Compania se ocupă de soluțiile

tehnologice pentru a optimiza
serviciul în cel mai bun mod posibil,
cât și de marketing și de vânzări,
iar partenerii locali sunt responsabili
pentru operarea autocarelor. Cu
ajutorul acestui model, start-up-ul a
reușit să creeze cea mai mare rețea
de autobuze interurbane din
Europa.

TRANSPORT JUDEȚEAN
GRATUIT PENTRU ELEVI
Începând cu 5 noiembrie,
transportul rutier județean de
persoane este gratuit pentru elevi,
pe baza carnetului de note, potrivit
modificărilor și completărilor aduse
Legii educației naționale 1/2011.
Astfel, a fost rezolvată problema
transportului elevilor pe cale rutieră
între localități, fiind extinsă
gratuitatea, după ce fusese
acordată numai pentru transportul
public local, inclusiv feroviar, naval
și cu metroul. „Elevii din
învățământul preuniversitar
acreditat/autorizat beneficiază de
gratuitate la servicii publice de
transport local și județean, rutier,
naval, cu metroul, precum și feroviar
la toate categoriile de trenuri, clasa
a II-a, pe tot parcursul anului
calendaristic”, prevede acum Legea
1/2011. În actul normativ, a fost
schimbat și modul în care se acordă
gratuitatea: decontarea cheltuielilor
se face de la bugetul de stat către
primării, care, la rândul lor, vor plăti
subvenție operatorului de transport.

STB MONTEAZĂ
ADĂPOSTURI MODULARE

Societatea de Transport București
a început montarea primelor 500
de adăposturi modulare, din totalul
celor 2.000 achiziționate pentru
înlocuirea celor vechi din stațiile
destinate călătorilor. Termenul de
finalizare a amplasării acestor
adăposturi este sfârșitul anului.
„Achiziția a fost inițiată pentru a
înlocui adăposturile de stații vechi,
uzate moral și fizic, cu adăposturi
moderne, dotate cu instalație de
iluminat LED, mobilier urban,
echipament de afișaj pentru
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ZBORURI ANULATE,
LA TAROM

TAROM anulează mai multe zboruri,
în lunile noiembrie și decembrie,
„din cauza contextului actual
complicat”. Astfel, în perioada 7-30
noiembrie, compania suspendă
zborurile către și dinspre Londra.
De asemenea, în zilele de 2, 9 și
16 noiembrie se vor anula zborurile
către și dinspre Bruxelles, în zilele
de 11, 18 și 25 noiembrie cele către
și dinspre München, iar în zilele de
13, 20, 27 noiembrie și 4 decembrie,
cursele către și dinspre Amsterdam.
Totodată, vor fi anulate și curse
interne, în zilele de 3, 5, 10, 12, 17,
19, 24, 25 noiembrie și 1, 3, 8, 10,
15 decembrie, cele către și dinspre
Oradea și în zilele de 4 și 6
noiembrie zborurile către și dinspre
Suceava, se arată pe pagina de
Facebook a companiei.

NORME NOI ÎN
SECTORUL FEROVIAR UE

Sectorul feroviar european
beneficiază, de la începutul lui
noiembrie, de noi proceduri
armonizate de reducere a costurilor
și a sarcinilor administrative. Aceste
norme noi completează cel de-al
patrulea pachet feroviar, care
prevede că Agenția Uniunii

Europene pentru Căile Ferate
(ERA) devine organismul unic
european de certificare pentru
vehiculele feroviare și operatorii
de trafic feroviar. Agenția va fi
responsabilă cu autorizarea
vehiculelor, certificarea în materie
de siguranță, precum și cu
aprobările pentru proiectele terestre
legate de Sistemul European de
Management al Traficului Feroviar
(ERTMS) din toate statele membre.

VAGON CUȘETĂ PE
RUTA IAȘI-CONSTANȚA

CFR Călători a introdus un vagon
cușetă la trenurile InterRegio de
noapte pe ruta Iași-Constanța,

pentru a adapta capacitatea de
transport la necesitățile de trafic.
Trenurile care au cușetă sunt: IR
1862 Iași (plecare 22:30)-Constanța
(sosire 06:47) și IR 1861 Constanța
(plecare 22:00)-Iași (sosire 06:27).
Costul unui bilet este 126,9 lei.
De asemenea, compania poate
dimensiona mai bine capacitatea
trenurilor la numărul de locuri
solicitat, dacă sunt făcute rezervări
din timp. Mai mult, la cumpărarea
cu anticipație, se acordă o reducere
de 5 până la 10%, iar pentru biletul
dus-întors reducerea este de 10%.
CFR Călători face apel la pasageri
să nu urce în tren, dacă la casa de
bilete li se comunică faptul că nu
mai sunt locuri. Recomandarea
este valabilă și pentru persoanele
posesoare de
abonamente/autorizații. Biletele pot
fi achiziționate online sau de la
automatele din gări, iar dacă nu
este posibil altfel, direct de la casele
de bilete și agențiile de turism.
Purtarea măștii de protecție la
bordul trenurilor este obligatorie pe
toată durata călătoriei, precum și în
gări, peroane, săli de așteptare.
PUBLICITATE

ȘTIRI

reclame și informații utile”,
precizează reprezentanții STB.
În paralel, au demarat lucrările
de reparare și reabilitare a
adăposturilor, copertinelor și
mobilierului urban din stațiile de
tramvai. Acțiunea se desfășoară
în paralel cu derularea proiectului
Primăriei Capitalei de modernizare
a stațiilor de autobuz și troleibuz
amplasate pe trotuare.
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130 DE CITARO HYBRID, ÎN PARCUL
CAPITALEI
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Final de livrare
Mercedes-Benz finalizează, în luna noiembrie, livrarea celor 130 de
autobuze Citaro Hybrid achiziționate de Primăria București pentru
Societatea de Transport București (STB).

U

ltima tranșă din contract este
de 11 vehicule ecologice,
după ce, în luna octombrie,
a sosit un lot de 29 de autobuze. Începând din luna iulie, au fost puse în
circulație primele autobuze hibrid din
Capitala, pe liniile 131 și 105, iar celelalte au intrat etapizat, după recepție,
pe liniile 178, 133 și 123.
Acest tip de vehicul, din gama de 12
metri, a primit, în cadrul IAA 2018, premiul „Bus of the Year 2019”. Interiorul
autobuzelor este modern, practic, dotat
cu scaune tapițate, vehiculele dispunând
de instalație de climatizare automată.
Autobuzele ultramoderne sunt prevăzute cu funcții special destinate persoanelor cu dizabilități, prize USB pentru
încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile,
precum și un sistem informatic performant, care permite furnizarea informațiilor despre călătorie pasagerilor, în timp
real, precum și furnizarea unor date importante despre starea de funcționare
a autobuzului către Societatea de Transport București.
Vehiculele au o capacitate de până
la 107 pasageri, 27 așezați și 80 în picioare. Motorul este Euro 6, cu emisii
scăzute de noxe. Autobuzele respectă
normele de poluare fonică, valoarea
nivelului sonor în mers fiind mai mică
de 77 dB(A). Noile autobuze MercedesBenz Citaro hibrid au o garanție de tip
Full Warranty, de 8 ani și 480.000 km.
Valoarea contractului a fost de
aproximativ 195,3 milioane de lei (50
de milioane de euro), fără TVA, iar
finanțarea a provenit de la Administrația Fondului pentru Mediu, în cadrul
Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de

gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane.

100 de troleibuze noi
Contractul de finanțare prin AFM prevede și achiziționarea a 100 de troleibuze
noi. Primăria Municipiului București a
semnat, în luna martie a acestui an,
contractul cu singurul ofertant la licitație:
asocierea turco-germană Bozankaya
Otomotiv Makina Imalat Ithalat Ve
Ihracat-Sileo GmbH, care a și îndeplinit
cerințele solicitate în caietul de sarcini.
Potrivit contractului, livrarea trebuie
începută în luna noiembrie 2020 și se
va întinde pe o perioadă de 16 luni, după
cum urmează: primul troleibuz va fi livrat
în această lună, pentru omologare, iar,
ulterior, restul troleibuzelor vor fi livrate
până în februarie 2022.

100 de tramvaie
de la Astra
Municipalitatea trebuie să semneze și contractul cu Astra Vagoane Călători, care îi va livra 100 de tramvaie
noi, în valoare de 840 de milioane de

lei, după ce Curtea de Apel București
a dat câștig de cauză companiei, definitiv, în urma contestației formulate
împotriva câștigătorului desemnat de
PMB, compania turcească Durmazlar.
Astra Vagoane Călători a participat la
licitație în asociere cu compania CRRC
Qingdao Sifang, din China.
Primăria Capitalei a lansat și două
licitații pentru achiziționarea a 100 de
autobuze electrice, însă le-a anulat pe
amândouă. La ultima procedură, a
respins, în 22 iulie, toate cele trei oferte, ca inacceptabile și/sau neconforme,
conform informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Ofertele au fost depuse de doi producători
din Turcia (asocierea Temsa Ulasim
Araclari San Tic-Anadolu Automobil
ROM și Bozankaya Otomotiv), precum
și de o asociere formată dintr-un importator de tractoare și o firmă din China
(Asocierea Costa Utilaje-Zhengzhou
Yutong Bus).
Parcul auto al STB a fost înnoit,
în anii trecuți, cu 400 de autobuze
Otokar Euro 6.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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STUDIU DELOITTE

Blocajul produs de pandemia de COVID-19 pare să fi accelerat
schimbările care erau, deja, analizate anterior de autoritățile
locale, cum ar fi transformarea centrelor orașelor în zone mai
prietenoase cu pietonii și bicicliștii, potrivit studiului Deloitte 2020
City Mobility Index.

D

eloitte arată, într-un comunicat
de presă remis redacției, că
orașele care au recuperat din
spațiul alocat mașinilor, pentru a permite distanțarea fizică pentru plimbări
și ciclism, intenționează să mențină
aceste schimbări și după pandemie.
Aceasta este concluzia studiului, care
măsoară performanța mobilității din 21
de orașe din întreaga lume, printre care
șapte orașe europene – Amsterdam,
Barcelona, Dublin, Lisabona, Londra,
Manchester, Roma și Stockholm.

sens, se află Melbourne, Sydney și
Riyadh.
Tot un oraș european conduce clasamentul în ceea ce privește inovația
în domeniul mobilității, prin măsuri precum asigurarea accesului la tehnologie 5G, utilizarea plăților digitale, susținere pentru autovehiculele autonome.
La acest capitol, Londra este considerată lider global. Dintre celelalte orașe europene analizate de studiu,
Amsterdam și Stockholm sunt privite
ca performante în domeniu, în timp ce
Roma este cel mai slab clasată la
capitolul inovație.

Restricții pentru
automobilele private
Potrivit studiului, automobilele private, considerate, în trecut, un simbol
al mediului urban, sunt supuse tot mai
multor restricții, având în vedere că
dezavantajele unui oraș centrat pe
transportul privat devin din ce în ce
mai acute – congestie, calitate slabă
a aerului, accidente de circulație.
Barcelona, care, în urmă cu câțiva
ani, a interzis traficul în anumite zone,
Stockholm, Londra și New York, care
au impus taxe consistente pentru accesul în centrul orașului cu mașina
personală, dar și Berlinul, care a interzis intrarea mașinilor diesel în anumite
zone ale orașului, sunt doar câteva
exemple în acest sens.
„Marile orașe din România se confruntă, de asemenea, cu un trafic rutier
tot mai aglomerat și, implicit, tot mai
poluant. Cu toate acestea, infrastructura pentru deplasarea activă, de genul pistelor de biciclete sau al arterelor
pietonale, este încă precară. Spre
exemplu, în Capitală, autoritățile au
anunțat derularea unui proiect care cuprinde patru trasee de piste de biciclete, în total 48 de kilometri, care
să lege pista deja existentă pe Calea
Victoriei de cele mai importante patru
puncte din București. Implementarea
decurge, însă, lent, iar, în multe cazuri,

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Pandemia grăbește
deciziile în favoarea
bicicliștilor

Igiena, parte
a siguranței

pistele trasate sunt greu de utilizat de
către bicicliști”, susține Ciprian Gavriliu,
partener Servicii Fiscale, Deloitte
România.

Clasamentul orașelor
Din cele 21 de orașe analizate în
studiu, șase sunt considerate performante în privința inițiativelor privind protecția mediului (printre care se numără infrastructura de biciclete și măsurile
de limitare a emisiilor poluante), iar cinci
dintre acestea sunt din Europa, respectiv Amsterdam, Barcelona, Dublin,
Lisabona și Stockholm. La polul opus,
cu cele mai puține măsuri luate în acest

Pe de altă parte, pandemia a impus
o nouă definiție a siguranței, care acum
include și igiena, mai arată studiul. În
trecut, siguranța în trafic presupunea
doar evitarea accidentelor și prevenirea
infracțiunilor în mijloacele de transport
în comun. Însă, pe măsură ce numărul
călătorilor va crește, după pandemie, o
călătorie va fi considerată sigură dacă
vor fi respectate și condițiile sanitare.
Pentru operatorii de transport, acest aspect va presupune implementarea anumitor măsuri, de la sisteme de verificare
a temperaturii și o reconfigurare a vehiculelor, la înmulțirea curselor pentru a
reduce aglomerația. Riscul revenirii la
normalitate fără adoptarea unor astfel
de măsuri este clar, având în vedere că
populația rămâne reticentă față de utilizarea transportului în comun, din cauza pericolului de îmbolnăvire.
Studiul Deloitte City Mobility Index,
efectuat anual, începând din 2018, își
propune să măsoare performanța mobilității urbane pe baza a trei indicatori,
respectiv performanță, viziune și accesibilitate.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Noul Renault Trafic –
Combi și SpaceClass
Producătorul francez a hotărât să împrospăteze gama Trafic,
dedicată transportului de persoane, și așa au apărut noile
versiuni Combi și SpaceClass. Avanpremiera acum, vânzarea
din martie 2021.

E

ste dezvăluit un design dinamic, cu o parte frontală expresivă, o nouă culoare – Rouge
Carmin –, iar tabloul este completat
de interiorul optimizat. În afară de ceea
ce se poate vedea cu ochiul liber, sunt
disponibile și cele mai noi sisteme de
asistență la condus, precum și Renault
EASY LINK, sistemul multimedia.
Avem parte de noutăți și sub capotă;
un nou motor dCi 150 completează
gama de propulsoare diesel.
Noul Trafic Combi se adresează în
special profesioniștilor din transportul
de pasageri (companii sau comunități)
și familiilor numeroase. Modelul satisface cererea lor de volum și modularitate, fără a compromite confortul și
numărul de locuri.
Modelul Trafic SpaceClass răspunde așteptărilor celor mai exigenți șoferi
și pasageri, care caută versatilitate,
spațiu și confort exclusiv. Specialiștii
în transportul VIP și turistic vor putea
profita de versiunea sa Signature și
de spațiul său de nivel „business

class”, producătorul francez considerând că acei clienți ce caută o evadare
nu vor fi dezamăgiți de versiunea
Escapade.

Exterior expresiv,
cu Rouge Carmin
Noile Trafic Combi și Trafic
SpaceClass se fac remarcate printr-un
design robust, oferit de noua geometrie
grilei și capotei. În același timp, designul
câștigă în finețe și expresivitate, cu
bare de protecție noi și faruri ce folosesc integral tehnologia LED, completate de o linie cromată, care urmează
semnătura luminoasă în forma literei C,
deja foarte cunoscută pentru marca
Renault. Noile Combi și SpaceClass
au oglinzi pliabile electric, roți noi, de
17 inch – cu efect de diamant pe
SpaceClass –, capace ornamentale cu
un design nou, mai elegant, pentru
roțile de oțel. Sunt disponibile în șapte
nuanțe, inclusiv noul Rouge Carmin,
care aduce un aspect avangardist

designului. Toate aceste caracteristici
fac ca Noile Trafic Combi și Trafic
SpaceClass să poată fi adaptate tuturor
nevoilor pe care clienții le pot avea.

Interior regândit,
spațiu optimizat
O nouă planșă de bord, evidențiată de o bandă orizontală ce se continuă în panourile ușilor, oferă impresia
că există mai mult spațiu în habitaclu.
Interiorul încorporează noi spații de
depozitare. Noul schimbător de viteze
și contururile comenzilor de aer condiționat au accente cromate, pentru o
mai mare armonie. Noile culori și materiale îmbunătățesc opțiunile de personalizare pe care clienții le au la dispoziție. Noul Trafic SpaceClass iese
în evidență cu un tablou de bord exclusiv în culoarea Gris Météor (gri), penru mai multă eleganță. Din punct de
vedere al spațiului util, noua utilitară
franțuzească poate oferi un volum de
marfă de până la 1,8 mc și, mulțumită
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Interiorul lui Trafic SpaceClass

Interiorul modular al spațiului destinat pasagerilor oferit de noul Renault Trafic SpaceClass

modularității exemplare, acesta poate
fi transformat într-un habitaclu generos, ce poate primi până la 9 pasageri.

Inovație și
conectivitate la bord
Sistemul multimedia Renault EASY
LINK, care incorporează navigația, își
face apariția la bordul noilor modele.
Compatibil cu Android Auto și Apple
CarPlay, acesta este transpus pe bord
printr-un ecran de 8 inch și vine cu un
încărcător de smartphone cu inducție,
pentru a-l ajuta pe conducătorul auto
să rămână conectat pe toată durata
zilei. Bucurându-se de spații de depozitare ce însumează de 86 de litri în
cabină, Noile Trafic Combi și Trafic
SpaceClass oferă acces simplificat la
compartimentele de depozitare, mergând chiar mai departe cu noul sertar

EasyLife, care oferă mai mult de 6 litri
de depozitare la îndemână.

Sisteme de asistență
la condus,
siguranță și confort
Pentru a veni în sprijinul șoferului,
punând accentul pe siguranță, Renault
oferă noi sisteme de asistență la condus, de ultimă generație. Acestea includ Adaptive Cruise Control pentru
a menține viteza selectată, Active
Inter-City Emergency Braking pentru
a avertiza șoferul și chiar frâna în locul
său, pentru a evita coliziunile, și Lane
Departure Warning pentru a avertiza
atunci când părăsesc banda de circulație în mod neintenționat. O altă caracteristică nouă este Blind Spot
Warning, cel care facilitează schimbarea benzii, atenționând asupra unui

vehicul aflat în zona fără vizibilitate.
A fost conceput și un nou airbag frontal, potrivit pentru doi pasageri, care
sporește, de asemenea, siguranța la
bordul vehiculului.
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Interiorul lui Trafic Combi

Motoare diesel noi
și transmisie
automată EDC
Noile Trafic Combi și SpaceClass
oferă trei motoare diesel: noul motor
dCi 150 (cutie de viteze manuală și
automată EDC), nou motor dCi 110
(cutie de viteze manuală) și motorul
dCi 170 (cutie de viteze automată
EDC). Noile modele oferă o acoperire
mai largă a gamei, adaptate la utilizările multiple ale clienților. Transmisia
automată cu dublu ambreiaj EDC, cu
6 trepte, disponibilă atât pentru motoarele de 150 CP, cât și pentru cele de
170 CP, îmbunătățește confortul și capacitatea de reacție, cu un răspuns
precis și rapid la schimbările treptelor
de viteză. Echipată cu tehnologia Stop
& Start, gama este compatibilă cu noile reglementări stabilite de standardul
Euro 6D FULL.
Detaliile despre noua gamă Trafic
destinată transportului de pasageri, ce
include Noul Renault Trafic Combi și
Noul Renault Trafic SpaceClass, vor
fi prezentate la începutul anului viitor,
înainte de startul vânzărilor, care sunt
programate să înceapă în martie 2021.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

noiembrie 2020 ............................................................................................................................................

63

INEDIT

MERCEDES-BENZ

EQV – MPV-ul
electric premium
A fost anunțată lansarea, în România, a primului MPV
(Multi Purpose Vehicle) premium, complet electric, din portofoliul
Mercedes-Benz Vans. Noul EQV unește toate punctele forte
ale Clasei V cu avantajele mobilității electrice.

L

ansat deja pe unele piețe europene încă din 2019, EQV-ul
aduce, pe lângă zero emisii, și
inteligență electrică, făcând parte
dintr-un ecosistem inteligent de mobilitate electrică de navigație, care încorporează managementul activ al gamei
și servicii și aplicații localizate în cloud.
Cu o autonomie de 350+ km, acoperind un spectru larg de utilizare și o
gamă diversă de necesități ale clienților, EQV este la fel de potrivit pentru
uz personal, cât și profesional. Consumul combinat de energie, în regim
mixt, este de 26,1-26,2 kWh/100 km.
Bateria este amplasată sub podea,
ocupând puțin spațiu, fiind protejată și,
totodată, poziționată benefic pentru
centrul de greutate al vehiculului. Astfel, EQV oferă același nivel de versatilitate și funcționalitate interioară precum
Clasa V, cu alimentare convențională.
Poate avea până la opt locuri în mai
multe configurații, iar capacitatea pentru
bagaje este substanțială și flexibilă,
volumul fiind de până la 1.410 litri.
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Aceste elemente fac ca EQV să fie
potrivit pentru familii, activități de agrement, precum și pentru companiile care
au nevoie de servicii de transport VIP
sau shuttle.
Mercedes-Benz a decis ca EQV
să fie produs la Vitoria, în Spania, pe
aceeași linie cu Clasa V, pentru a facilita producția flexibilă, ca răspuns la
cererea clienților.

Motorizare puternică
Pe lângă nivelul ridicat de funcționalitate, EQV oferă și o experiență de
conducere plăcută. MVP-ul german
se bucură de un motor electric ce poate dezvolta până la echivalentul a 204
CP și un cuplu de 362 Nm, iar bateria
care alimentează acest propulsor are
o capacitate de 90 kWh, este de tip
litiu-ion și este răcită cu apă. Pentru
un surplus de confort, există, opțional,
suspensia pneumatică AIRMATIC, cu
control automat. Vehiculele echipate
cu această suspensie beneficiază de

funcția Lift, care ridică autovehiculul
la viteze mici pentru o gardă la sol
mai mare. Se poate crește garda la
sol după nevoie și reduce, în același
timp, înălțimea de deplasare la viteze
mai mari, micșorând, astfel, rezistența
aerodinamică, fapt ce are un impact
pozitiv asupra consumului de energie
electrică și, implicit, asupra autonomiei
vehiculului.

Inteligența electrică
După cum aminteam mai sus,
Mercedes-Benz ne pune în vedere că
EQV face parte dintr-un ecosistem de
mobilitate electrică, care îl ajută pe șofer
să ajungă la destinație fără probleme.
Unitatea centrală este reprezentată de
sistemul de infotainment MBUX inovator
și de aplicația Mercedes me. Toate
afișajele și setările specifice EQ sunt
controlate prin intermediul ecranului
cu touch de 10,25 inch, utilizând meniul MBUX EQ. De exemplu, utilizatorii
pot activa de la distanță aerul condi-
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ționat, pot adapta setările de încărcare
și pot opera navigarea cu inteligență
electrică, precum și funcțiile de încărcare Mercedes me.
Inteligența electrică intră în acțiune
imediat ce utilizatorul începe să planifice o călătorie, fie prin MBUX din
interiorul autovehiculului, fie în avans,
prin aplicația Mercedes me. La începutul călătoriei, MBUX actualizează
traseul transmis autovehiculului de
către aplicație, pe baza mai multor
factori, cum ar fi: datele actuale privind
traficul, vremea, topografia traseului,
autonomia curentă și stațiile de încărcare disponibile.

Încărcare
și recuperare
de energie
EQV oferă posibilitatea de a alege
tipul de încărcare – prin curent alternativ (CA) acasă sau la stațiile de
încărcare publice cu până la 11 kW,

precum și prin curent continuu (CC),
la stațiile de încărcare rapidă cu până
la 110 kW. Funcția de încărcare rapidă
permite, spre exemplu, șoferilor de
taxi sau shuttle să reîncarce frecvent
între curse sau în timp ce vehiculul
este pregătit, fără a pierde timp. Pe
lângă încărcarea de la rețea, bateria
poate recupera energie la frânare și
la ridicarea piciorului de pe pedala de
accelerație. Intensitatea recuperării
poate fi setată individual folosind padelele de schimbare din spatele volanului. Pot alege unul dintre cele cinci
niveluri de recuperare: D Auto, D+, D,
D- sau D- -. Există, de asemenea,
patru programe de conducere, șoferul
putând alege între confort maxim și
autonomie maximă:
• Setarea standard C (Confort)
oferă o putere totală de 204 CP și un
cuplu de 362 Nm, cu performanțe
ridicate de încălzire și aer condiționat.
• Programul E oferă încălzire și
AC la normal, o gamă optimizată și o

putere de 135 de cai putere, cu un
cuplu maxim de 293 Nm.
• Programul E+ este configurat
pentru a obține maxim de autonomie.
Puterea este de 107 CP (204 la
kickdown) și cuplul maxim ajunge la
293 Nm. AC-ul și încălzirea sunt considerabil reduse.
• Setarea S pune accentul pe cea
mai bună reacție pentru performanța
de condus sportiv. Aceasta oferă 204
CP și un cuplu maxim de 362 Nm, încălzire și aer condiționat la nivel ridicat.

În România
Noul EQV este disponibil pe piața
autohtonă în două variante de caroserie, standard și lungă. Acestea poartă
numele e de EQV 300 Lung și EQV
300 Extra-Lung, iar prețurile pornesc
de la 73.877, respectiv 74.642 de euro.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre 2020
Ce impact a avut 2020 asupra activității
companiei dumneavoastră?
1. La finalul anului, cifrele arată o scădere importantă.
2. Consemnăm o reducere ușoară a activității.
3. În final, am reușit să menținem volumul activității la nivelul anului
trecut.
4. Am înregistrat o ușoară creștere.
5. Am înregistrat o creștere importantă.

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

Nevoia de bani a statului,
baza controalelor privind diurnele

C

el puțin aceasta este opinia
celor mai mulți dintre cei care
au răspuns la întrebarea lunii
octombrie. 60% dintre ei au așezat nevoia de bani a statului ca fiind motivul
principal pentru care Fiscul verifică modul de încadrare a diurnelor acordate de
companiile de transport șoferilor, asimilându-le veniturilor salariale și stabilind
impozite și penalități, în consecință. Cea

mai mare parte a respondenților este,
astfel, de părere că, prin aceste controale, inspectorii fiscali pot acoperi cu
ușurință eventualele ținte impuse, privind
un anumit volum al sancțiunilor. Un procent de 26% apreciază, însă, că sunt
țintite firmele suspecte de evaziune
fiscală, iar reîncadrarea diurnelor ca venituri salariale reprezintă doar o metodă
(simplă) pentru atingerea scopului, ace-
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la de oprire a activității unor firme. Doar
7% afirmă că, în spatele controalelor,
stau reclamațiile venite din occident, care
au transformat firmele românești de
transport în ținte, inclusiv pentru autoritățile din țara noastră. De asemenea, un
procent de 7% opinează că este doar o
coincidență și firmele sancționate reprezintă cazuri particulare, care nu se aplică
la majoritatea pieței de transport.
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