Doar regrupare...
ofensiva continuă
O
Prima companie este mai mult decât îngrijorată. Concurența puternică
a dus la pierderea unui procent important din volumele transportate și, ceea
ce este mai rău, oricât de mult a încercat să reducă costurile pentru a-și
păstra clienții, tot a ieșit cu 20% peste
oferta concurenților.
A doua firmă este precaută și afirmă că încearcă să stopeze investițiile
în această perioadă, invocând pandemia și Pachetul Mobilitate 1. Însă...
sub presiunea (pozitivă) a clienților, a
trebuit, până la urmă, să își crească
parcul de camioane și anul acesta...
Ați înțeles, bineînțeles, despre ce
este vorba. Prima companie este una
germană și proprietarul ei, ajuns
într-un moment în care nu mai găsește
soluții pentru viitor, a trimis o scrisoare
deschisă către presa de specialitate
din țara de origine. Dincolo de perspectivele sumbre cu care se confruntă, m-a impresionat tonul... Descurajat
și dezamăgit de autoritățile care nu
au putut opri declinul unei industrii și
revoltat de faptul că, și atunci când
apar acte normative favorabile operatorilor de transport vest-europeni,
efectul este zero, în condițiile în care
controalele sunt aproape inexistente.
Despre concurența est-europeană,
afirmă că nu are nicio șansă să îi facă
față – este vorba în primul rând despre
veniturile șoferilor, care antrenează
costuri mult mai mari, în Germania și,
în plus, șoferii, indiferent de unde ar
veni, au pretenții mult mai mari față
de angajatorii din vest.
Cea de-a doua companie este una
românească. A crescut repede, reușind, în câțiva ani, să atingă nivelul
pe care firma din Germania l-a dobândit în mai multe generații. Dacă Pachetul Mobilitate 1 nu va fi blocat în
justiție, vor apărea unele probleme,
dar este deja pregătită să își deschidă
o sucursală în Germania. Despre
amenzi... Evident că autoritățile din
vest (cel puțin unele dintre ele) vânea-

ză camioanele est-europene, dar asta
e! Toate amenzile sunt contestate și,
dacă unele chiar trebuie plătite, nu reprezintă acest aspect o problemă „de
viață și de moarte”.
Firmele est-europene sunt, în
continuare, în ofensivă la nivel european și, în ultima vreme, sunt țintite
tot mai mult segmentele de nișă. Practic, toate reținerile clienților din vest
au fost spulberate. Calitatea serviciului
oferit, încadrarea în program, seriozitatea, baza tehnică, pregătirea șoferilor, monitorizarea fiecărei curse...
sunt tot mai multe companii din est
care răspund celor mai stricte solicitări,
păstrând, totodată, un nivel al tarifelor
semnificativ sub cele practicate de
operatorii din occident.
Baza tehnică a fost adusă acolo
unde trebuie și discutăm, în primul
rând, de vehicule noi și performante.
A urmat utilizarea pe scară tot mai largă a soluțiilor IT și, astăzi, firmele românești ce operează în spațiul comunitar au la dispoziție măcar o soluție de
telematică pentru a furniza informații
destul de complexe pentru buna informare a clienților. Și mulți transportatori
au depășit de mult acest nivel... Experiența acumulată de șoferi și dispeceri
a fost ultima „lovitură” necesară pentru
a se crea parteneriate solide, de lungă
durată, cu clienții occidentali. Astăzi,
porțile par deschise și putem identifica
două aspecte semnificative, care vor
întări și mai mult poziția firmelor
românești de transport – pregătirea
continuă a șoferilor și, mai ales,
dezvoltarea capacităților și abilităților
de comunicare. Modul în care șoferii
și dispecerii comunică cu angajații
clientului reprezintă cheia pentru
evoluția viitoare a relațiilor contractuale.
Și acum vă invit să ne depărtăm
puțin de „încrâncenarea” naționalistă.

Este evident că estul este pe val,
pe zona transportului și motivele sunt
mai complexe decât cele strict legate
de nivelul salarial al șoferilor. Iar încercările, uneori prea fățișe, de a stopa
exportul de servicii dinspre est spre
vest nu pot schimba acest trend. O
construcție atât de vastă precum este
Uniunea Europeană trebuie să se concentreze, în primul rând, pe coeziunea
dintre diferitele regiuni și nu poate
permite derapaje semnificative de la
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experiență interesantă și grăitoare am trăit la începutul acestei luni. Este vorba despre
două firme de transport, cu dimensiuni
similare – ambele specializate pe un
segment de nișă și ambele având
activitatea concentrată pe zona centrală și de vest a Europei.

principiile de bază, care includ o piață
comună, fără restricții.
Evoluția firmelor românești de
transport are în spate o șansă istorică
și, dacă privim cu atenție, această
oportunitate a fost exploatată inclusiv
de transportatorii vest europeni, care
au înțeles schimbările și au deschis
puncte de lucru în est. Practic, în puține cuvinte, putem spune că au câștigat cei care au reușit să își dezvolte
o viziune europeană, lăsând în urmă
abordările și conceptele naționaliste.
Cei care nu au făcut acest pas...
Ce șanse de redresare mai are o firmă
occidentală de transport care pierde
teren, an de an? Să își deschidă astăzi
o sucursală în est? Ar putea fi prea
târziu, în condițiile în care rezervele
financiare nu mai sunt la fel de generoase ca în trecut și mirajul produs de
investitorii occidentali în țările din est
s-a diminuat mult, dacă nu a dispărut,
deja, în totalitate.
Astăzi, firmele din est (inclusiv din
cauza PM 1) sunt, de asemenea, în
fața unui test – vor deveni europene
în adevăratul sens al cuvântului, fiind
gata să se adapteze rapid la realitățile
pieței, fără a-și impune bariere legate
de granițe care, astăzi, nu mai există?
Avem un avantaj – putem vedea
erorile colegilor din vest! Să sperăm
că nu le vom repeta.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Dacă-ți plac numai lucrurile ușoare, o să ai
probleme; dacă-ți plac problemele, ai să le rezolvi.”
Proverb coreean

ȘTIRI

CE: ȘOFERII PROFESIONIȘTI ALEG UNDE SĂ-ȘI
EFECTUEZE ODIHNA LEGALĂ
UNTRR salută clarificările
Comisiei Europene privind
Pachetul Mobilitate 1, prin
care Executivul comunitar ține
cont de drepturile omului și
lasă la alegerea șoferilor
profesioniști unde să își
efectueze odihna legală.
Totodată, Comisia Europeană
reconfirmă precizările
transmise UNTRR și IRU –
Uniunea Internațională a
Transporturilor Rutiere, încă
din 2019, conform cărora
autoritățile naționale de
control nu pot solicita
șoferilor să prezinte
documente care să
dovedească faptul că repausul
lor săptămânal normal care
precedă inspecția rutieră nu a
fost efectuat în vehicul. Cu
toate acestea, CE nu a
răspuns încă întrebărilor
adresate de transportatorii
români, precum clarificarea
„locului de reședință” și a
posibilității de organizare a

O NOUĂ SOLUȚIE
DIGITALĂ BREXIT,
PENTRU
TRANSPORTATORI
Transportatorii de mărfuri către și
din Marea Britanie pot trece peste
controale rapide și fără probleme la
frontieră post-Brexit cu BEEMS,
noul instrument online special
conceput, produs furnizorul de
logistică inteligentă CNS. Serviciul
de mișcare a intrării și ieșirii la
frontieră (BEEMS) oferă o bandă
digitală pentru transportul de
mărfuri, utilizând procesul de
depunere vamală, conectând
birourile de transport și operatorii de
feriboturi cu șoferii, pentru a fluidiza
fluxul de mărfuri. Începând cu anul
viitor, o înregistrare a mișcării
mărfurilor (GMR), generată de
serviciul de transport al mărfurilor
de marfă (GVMS), va fi necesară
pentru fiecare vehicul care
transportă o sarcină utilă
comercială care intră în Marea
Britanie pe rutele de pre-depunere
– de la 1 ianuarie, pentru
deplasările din Marea Britanie în
Irlanda de Nord, și toate rutele de
pre-depunere în și din Marea
Britanie de la 1 iulie 2021. Lansarea
BEEMS introduce o interfață ușor
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întoarcerii acasă a șoferilor în
centrele logistice deținute de
firmele românești de transport
în Europa de Vest. UNTRR a
reluat aceste aspecte în setul
2 de întrebări care urmează să
fie adresate CE, alături de IRU.
Reamintim că UNTRR a
solicitat la CJUE anularea
obligației întoarcerii acasă a
șoferilor și a camioanelor,
precum și anularea interzicerii
repausului săptămânal normal
în cabină. Totodată, Uniunea a
solicitat suspendarea aplicării
obligației întoarcerii acasă a
șoferilor și interzicerii
repausului săptămânal normal
în cabină, până la o decizie
privind anularea acestora.

de utilizat pentru ca transportatorii
să își creeze GMR înainte de
fiecare călătorie, care comunică,
de asemenea, direct cu șoferul și
transportatorul, la fiecare pas.

IRU: PIERDERI DE PESTE
1 TRILION DE DOLARI,
ÎN 2020

Pierderile din transportul rutier vor
depăși 1 trilion de dolari, la nivel
global, în anul 2020, potrivit celui
mai recent raport al IRU, care
prezintă măsurile-cheie pe care
guvernele trebuie să le ia „chiar
acum”, pentru a asigura
supraviețuirea acestui sector
economic. Transportul rutier
comercial, atât de pasageri, cât și
de mărfuri, a fost grav afectat de
COVID-19, din cauza restricțiilor
instituite pentru a atenua
pandemia și recesiunea
economică generală. Peste 3,5

milioane de operatori de transport
rutier, reprezentați de IRU și
membrii săi de pe cele cinci
continente, suportă o povară
financiară din ce în ce mai severă,
cu semne îngrijorătoare pentru
viitorul acestor firme și pentru
economiile pe care le deservesc.

FRANȚA: AUTOCOLANTE
PENTRU UNGHIURILE
MOARTE, DIN 2021

În Franța, a fost aprobat, în
noiembrie, un Decret care impune,
de la 1 ianuarie 2021, echiparea
camioanelor de pe șosele cu
semne care să indice unghiurile
moarte ale vehiculului. Decretul
vizează în special vehiculele care
operează în mediu urban, fiind
exceptate vehiculele agricole și
forestiere, cele de deszăpezire și
vehiculele de intervenție ale
departamentelor care
administrează infrastructura rutieră,
care nu sunt destinate utilizării în
zonele urbane dense.
Vehiculele de peste 3,5 tone
(inclusiv remorci) vor trebui să
prevăzute cu 3 autocolante. Pe
camioane și capete tractor, acestea
trebuie amplasate în partea din
dreapta spate (la o înălțime
cuprinsă între 0,9 și 1,5 m de sol) și
pe fiecare laterală față (între 0,9 și
1,5 m de sol). Pe remorci și
semiremorci, autocolantele trebuie
situate la o înălțime cuprinsă între
0,9 și 1,5 m în partea din spate
dreaptă, precum și pe fiecare parte.
Pentru remorci, semnalizarea
laterală trebuie fixată în primul
metru al caroseriei frontale la o
înălțime cuprinsă între 0,9 și 1,5 m.
Pentru remorci, semnalizarea
trebuie să fie amplasată în primul
metru din spatele cuplei, la o
înălțime cuprinsă între 0,9 și 1,5 m.
În ianuarie 2021, va fi publicat un
document de punere în aplicare,
care va preciza modalitățile de
amplasare și va indica modelul de
autocolant care trebuie aplicat.
Pentru o perioadă tranzitorie de 12
luni, vor fi acceptate și autocolante
neconforme modelului impus.
Nerespectarea acestei obligații va
duce la o amendă de clasa a patra.
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RENAULT TRUCKS D WIDE Z.E.
CU PANOURI SOLARE
Un camion Renault Trucks D
Wide Z.E. de 26 t integral
electric s-a alăturat flota de o
sută de camioane a
transportatorului elvețian
Rhyner Logistik. Acesta
aprovizionează, acum,
supermarketurile Denner din
Zurich și suburbii, respectând,
în același timp, mediul și
calitatea vieții rezidenților
locali. Pentru a duce această
abordare mai departe, Rhyner
Logistik a decis să monteze
panouri solare pe caroseria
vehiculului, pentru a furniza
energie verde unității
frigorifice. Sistemul este
potrivit în mod particular
transportului sub temperatură
controlată, deoarece, tocmai
atunci când temperaturile
exterioare sunt ridicate - și
soarele este puternic – este
cea mai mare nevoie de răcire.

VARIANTĂ DE
AUTOȘASIU A RANGER,
DIN 2021

Ford prezintă în premieră varianta
autoșasiu a modelului Ranger, care
oferă clienților din domenii variate,
de la construcții la apărare,
posibilitatea de a crea cu ușurință
vehicule personalizate. Robustul
autoșasiu Ranger are o structură de
tipul „caroserie pe șasiu”, rezultând
un autovehicul convertibil care
sporește la maximum paleta de
opțiuni de caroserii posibile. Clienții
autoșasiului Ranger vor beneficia și
de serviciile rețelei Ford formată din
peste 160 de prestatori de servicii de
carosare certificați pe 13 piețe, care
asigură vehicule personalizate, în
condiții de garanție, pentru aplicații
de specialitate. Șasiul modelului
Ranger este dotat cu suspensie
spate pe arcuri lamelare pentru
exploatare în regim dur și o
suprafață plană ce poate fi
dezvoltată de operatorii de servicii de
carosare, asigurând o bază versatilă
pentru conversii care pot crește
masa totală maximă autorizată până
la generoasa capacitate de 3.270 kg.
Designul cu cabină simplă permite o
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Convinsă fiind că mobilitatea
electrică este cea mai eficientă
modalitate de a obține
neutralitatea din punctul de
vedere al emisiilor de carbon,
Rhyner Logistik a achiziționat,
de asemenea, o stație de
încărcare rapidă. Pentru a
optimiza autonomia, camionul
este încărcat cu electricitate la
depozit, în timpul operațiunilor
de încărcare a mărfii. Deoarece
camionul este condus în
mediu urban, care necesită
frânări repetate, recuperarea
energiei conduce la economii
de 20-30%, care se traduc prin
kilometri adiționali. Este o
abordare globală care obține
un rezultat optim.

lungime maximă a conversiei de
2.518 mm în spatele cabinei.
Terenurile dificile nu vor pune
probleme conversiilor autoșasiului
Ranger, adâncimea maximă a
vadului prin care poate traversa fiind
de până la 800 mm, având o gardă
la sol de 237 mm înainte de
carosare și o consolă față scurtă
pentru unghiuri de atac optimizate.
Motorul diesel EcoBlue de 2 litri și
170 CP al autoșasiului Ranger
dezvoltă un cuplu de 420 Nm, asistat
de o cutie manuală în șase trepte cu
acționare facilă. Autoșasiul Ranger
va fi disponibil pentru comenzi
începând din ianuarie 2021.

DEFOSILIZARE,
PÂNĂ ÎN 2040
În cadrul unei declarații pe baze
științifice, producătorii europeni de
camioane au concluzionat că, până
în anul 2040, toate camioanele noi
vândute ar trebui să fie propulsate
cu ajutorul combustibililor non-fosili,
pentru a putea obține o neutralitate
completă din punctul de vedere al
emisiilor de carbon până în 2050.
Pentru a-și dezvolta foaia de
parcurs către neutralitate până cel
târziu în 2050, președinții
companiilor producătoare de
vehicule comerciale din Europa, sub
umbrela ACEA, și-au reunit forțele
cu cercetători de marcă din cadrul
Institutului pentru Cercetarea

Impactului asupra Climatului din
Potsdam (PIK). Declarația publicată
de către ACEA și PIK conturează
condițiile pentru transformarea
sistemului de transport de marfă.
Alături de investițiile pe care trebuie
să le realizeze industria vehiculelor
comerciale, acestea includ opțiuni
de ordin politic, cum ar fi taxe de
drumuri bazate pe emisiile de CO2 și
un sistem de taxare bazat pe
conținutul de carbon și de energie.
Conform ACEA și PIK, un sistem
sănătos de tarifare al emisiilor de
CO2 ar putea reprezenta unul dintre
cele mai eficiente instrumente,
deoarece vehiculele cu zero emisii
nu pot să câștige teren în condițiile
în care dieselul rămâne varianta mai
ieftină.

VÂNZĂRILE DE MAȘINI
ELECTRICE VOR CREȘTE
ANUAL CU 30%
Vânzările de mașini electrice vor
crește anual cu aproape 30%, în
următorii zece ani, astfel încât, la
finalul deceniului, una din trei mașini
nou vândute la nivel global va fi
electrică, reiese din raportul Deloitte
„Electric Vehicles. Setting a course
for 2030”. Astfel, numărul total de
mașini electrice vândute anual în
întreaga lume va crește de la 2,5
milioane în 2020, la 11,2 milioane în
2025 și la 31,1 milioane în 2030.
Raportul previzionează că, pe
măsură ce economiile lumii își vor
reveni în urma crizei generate de
pandemia de COVID-19, vânzările
de mașini cu motor pe combustie
internă își vor relua creșterea și vor
ajunge la 81,7 milioane în 2025 la
nivel global, însă vor înregistra un
declin în anii care vor urma.
„Măsurile pe care guvernele le
adoptă pentru revenirea economică
post-pandemie ar putea influența
atitudinea consumatorilor cu privire
la mașinile electrice. Spre exemplu,
ca parte a planului de redresare
economică, Germania a alocat 2,8
miliarde de dolari pentru
îmbunătățirea infrastructurii de
încărcare a mașinilor electrice și a
anunțat măsuri prin care toate
stațiile de alimentare sunt obligate
să se doteze și cu un punct de
încărcare pentru astfel de
autovehicule. România se poate
inspira din acest exemplu, dar și din
cele legate de facilitățile oferite de
alte state la achiziția unei mașini
electrice, atât pentru persoane
fizice, cât și pentru companii”, a
declarat Ciprian Gavriliu, Partener
Servicii Fiscale, Deloitte România.
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Mai pregătiți,
mai precauți,
mai stabili
Evoluția pieței de transport românești este certă. Și, chiar dacă,
anul acesta, puțini se pot lăuda cu cifrele (profit sau cifră de
afaceri), evoluția, din punct de vedere managerial, creează
premisele pentru o piață mai stabilă și cu un grad de
adaptabilitate ridicat.
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Câștigătorii RTCY

P

andemia a pus la încercare
întreaga piață și doar puține
firme au trecut neafectate prin
această provocare. Concursul Romanian Transport Company of the Year
reprezintă, an de an, o bună oportunitate de a lua pulsul pieței, iar această
a 11-a ediție a fost, din câteva puncte
de vedere, specială. În primul rând,
am putut trece în revistă modul în care
firmele de transport au reacționat la
criza surprinzătoare provocată de pandemie. Iar, la acest capitol, este impresionantă capacitate de adaptare...
Practic, sunt multe companii care au

trecut (în regim de urgență) printr-un
adevărat proces de reinventare. Iar
acest lucru s-a făcut, în general, calculat. Chiar dacă planurile de redresare au fost realizate în timp scurt, au
fost, totuși, planuri complexe, bine
gândite, și acum, la final de an, rezultatele sunt vizibile. Nu puține sunt firmele care, deja, au depășit perioada
de „stabilizare” și trec la „dezvoltare”.
Este adevărat, la acest aspect a contribuit și revenirea cererii de transport la
un nivel bun, chiar dacă, în continuare,
nu există predictibilitate, nici măcar
pe termen scurt.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

2010 – Com Divers Auto Ro
2011 – edy International Spedition
2012 – International Lazăr
Company
2013 – Dianthus
2014 – Com Divers Auto Ro
2015 – Vio Trans Grup
Flote mici – Marvi Logistic
2016 – International Lazăr
Company
Flote mici – Onci Eurotrans ’96
2017 – International Alexander
Flote mici – Denis Spedition
2018 – H.Essers
Flote mici – Asexpress
2019 – Agexim Spedition
Flote mici – Tuțu Trans
2020 – Internațional Lazăr
Company
Flote mici – AC Mobile

Gala ZIUA CARGO s-a desfășurat în cadrul primei expoziții online dedicată
pieței de transport și logistică, ZIUA CARGO Virtual Show.
Înregistrarea integrală a Galei ZIUA CARGO poate fi urmărită pe virtualzc.ro
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Câștigătorul RTCY 2020 este International Lazăr
Company. Cătălin Lazăr, director comercial
International Lazăr Company, a primit trofeul, oferit
de Cristian Tudor, coordinator product performance &
quality sales engineering department Bridgestone.

Locul II a fost adjudecat de
Speed Line Impex. Dragoș Holczingher,
director general Speed Line Impex,
a primit trofeul, oferit de Claudia Iordache,
CEO MHS Truck & Bus.

Marvicon a câștigat locul III
în cadrul concursului RTCY.
Trofeul a fost primit de Ilie Ilea,
director general Marvicon. Premiul a fost oferit de
Stefano Albarosa, CEO Cefin Trucks.

AC Mobile (Corina Cleps, manager)
a câștigat Premiul pentru Flote Mici,
oferit de Valeriu Zaharia,
CEO Mercedes-Benz Trucks
& Buses Romania.
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Premiul pentru Stabiitate Financiară,
câștigat de Speed Line Impex
(Dragoș Holczingher, director general),
a fost oferit de Emanuel Irimia,
director de vânzări Garanti Leasing.

Premiul pentru Popularitate a fost oferit de
Alexandru Sântămarian, Commercial Trucks
Manager Volvo Trucks Romania. Cea mai votată
companie a fost AC Mobile. Trofeul a fost primit de
Corina Cleps, manager al companiei.

ZIUA CARGO a acordat Premiul pentru
Responsabilitate Socială. Trofeul a fost „ridicat” de
Costi Ciordaș, administrator al grupului
Transportatorii Bucuriei.

PIAȚĂ ȘI COMPANIIV

Premiul pentru Siguranță Rutieră
a fost oferit de Gabor Sandor,
președinte IFPTR. Cătălin Lazăr,
director comercial International Lazăr Company
a primit trofeul.

Transportatorii Bucuriei sunt implicați în acțiunea
#Ro-omenia parte a campaniei #ajutEU a Asociației
„Voluntari în Europa”, desfășurată împreună cu mai
multe asociații din România și diaspora. Acțiunea
constă în colectarea și distribuirea a câtorva mii de
cadouri pentru copiii și bătrânii nevoiași de pe tot
teritoriul României. Pachetele au, de cele mai multe ori,
dimensiunea unei cutii de pantofi și conțin dulciuri,
jucării, un articol vestimentar (mănuși, căciuli, fular...).
Toate coletele vin din diaspora și sunt adunate, inițial,
în anumite centre de colectare din marile orașe ale
Europei, iar de acolo sunt trimise în România la Arad,
Timișoara, Oradea, de unde sunt trimise la destinație
cu ajutorul mai multor oameni de bine – șoferi, firme
de transport și persoane particulare.

decembrie 2020 ..........................................................................................................................................
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Cea de-a 11-a ediție a RTCY a fost
specială și pentru că tradiționala Gală
ZIUA CARGO, care reunea câteva sute
de participanți, nu a mai putut fi organizată sub forma unui eveniment clasic.
RTCY 2020 a devenit un eveniment integral online și am căutat să folosim
toate avantajele ce decurg de aici. Prezentările companiilor finaliste, procesul
de jurizare, votul și, bineînțeles, Gala
au fost toate online. Mai mult decât atât,
ediția 2020 s-a împletit cu o ambițioasă
premieră – ZIUA CARGO Virtual Show,
prima expoziție online dedicată pieței de
transport și logistică. Standuri expoziționale, interviuri cu jucători importanți
din piață, o conferință live și Gala de
premiere, de asemenea live sunt „capetele de afiș” care au alcătuit programul
celor trei zile expoziționale. Și, foarte
convenabil, toate sunt în continuare
disponibile. Practic, virtualzc.ro poate
fi accesat oricând și de oriunde, pentru
a revedea întregul program. Iar cel mai
important aspect este legat de numărul
mare de vizitatori, încă o dovadă a
faptului că piața de transport și logistică
este pregătită pentru schimbare.

International Lazăr
Company este
Transportatorul
Anului 2020
Compania din Argeș a câștigat competiția Romanian Transport Company
of the Year 2020, fiind premiată în cadrul
Galei ZIUA CARGO, ce s-a desfășurat,
pentru prima dată, online. O premieră
este și faptul că International Lazăr
Company este prima companie care a
câștigat de trei ori acest trofeu. Amintim
faptul că regulamentul concursului
interzice firmelor care câștigă competiția
să mai candideze în următorii trei ani.
Locul al doilea a fost adjudecat de
compania Speed Line Impex, din Arad,
iar pe locul trei s-a plasat compania
bihoreană Marvicon.

Adriana Pălășan,
președinte
ARILOG, membru
în juriul RTCY:
„RTCY 2020 a fost o
ediție mult mai
interesantă. De 11 ani,
văd evoluția companiilor
care participă la concurs
(parte dintre ele
participante, de-a lungul
anilor, de mai multe ori)
și pot afirma că, în acest an, a fost o ediție a companiilor mature
– și din punct de vedere al structurii și al istoricului lor, cât și al
deciziilor și acțiunilor pe care le-au luat în ultima perioadă. Am
observat cu mare plăcere că, în sfârșit, companiile de transport
sunt atente la controlul costurilor și au o orientare mult mai bună
către analiză și identificarea potențialelor îmbunătățiri și,
într-adevăr, toate companiile prezente dovedesc un grad mare de
responsabilitate în toate acțiunile, departamentele și direcțiile pe
care au decis să le parcurgă. Utilizarea instrumentelor IT nu se
realizează doar în scop de înregistrare, ci au primit și un rol de
raportare financiară și devin un suport important în luarea
deciziilor. Am observat, de asemenea, că resursele financiare
sunt utilizate nu doar în scop lucrativ, ci există o tendință de
securizare a resurselor umane și de revizuire a politicilor
salariale pe care aceste companii le au.
Companiile care au dovedit stabilitate bună și predictibilitate în
activitate au fost cele care și-au construit portofoliul de clienți
stabili, care să le asigure cash-flow-ul curent, pe contracte cu
durate lungi de timp. De asemenea, am văzut că au pornit la o
diversificare a activităților care să susțină transportul. Clienții
sunt din ce în ce mai sofisticați și cer să primească pachete de
servicii și nu numai un simplu transport. Sunt solicitate servicii
complete și asta înseamnă că orientarea către cross-docking,
către servicii multiple de transport reprezintă zone care trebuie
acoperite. Totodată, am observat că există o atenție deosebită la
expunere și la gradul de îndatorare. Încetinirea contractelor (a
planurilor investiționale) reprezintă un instrument de precauție, în
alocarea resurselor. Discutăm doar de o încetinire și dezvoltarea
se va relua imediat ce lucrurile se mai stabilizează. Companiile de
transport încearcă să treacă perioadele dificile precum ursul
peste iarnă, iar utilizarea capitalurilor proprii este mult mai
eficientă în ultima perioadă. Cei care utilizează capitaluri proprii
le utilizează mai bine, mai atent și nu se mai expun atât de mult
la îndatorări externe.”

Marin Lepădatu,
director general
IFPTR, membru în
juriul RTCY:
„Am apreciat prezentările
finaliștilor, care au fost
dinamice, optimiste,
încurajatoare pentru
întreaga breaslă a
transportatorilor. Ne-am
bucurat să vedem
rezultatele obținute de
aceste companii, asemănătoare cu cele din 2019 și, în cazul unora,
chiar peste 2019. Sunt firme care au profitat de oportunitățile
oferite și de faptul că unii operatori de transport din țările vesteuropene s-au retras. Astfel, cursele acestora au fost efectuate de
operatori de transport români, care au fost inventivi, curajoși și
prompți.”

La categoria flote mici, câștigătoare a fost compania AC Mobile, din
Suceava, care a obținut, de asemenea, Premiul pentru Popularitate, fiind
cea mai votată firmă de către cititorii
ZIUA CARGO.
Premiul Special pentru Stabilitate
Financiară a fost acordat companiei
Speed Line Impex, iar Premiul Special
pentru Siguranță Rutieră a mers la
International Lazăr Company.
Premiul pentru Responsabilitate
Socială a fost acordat unui grup de
firme, care au inițiat proiectul Transportatorii Bucuriei.
Juriul competiției este format din
reprezentanți ai autorităților, asociații
patronale și specialiști.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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BUSINESSUL DE TRANSPORT, ÎNCOTRO?

2020
în 5 cuvinte
Un an atipic. Provocări, adaptare, dar și oportunități. Poate că
tuturor ne-a fost teamă, sau încă ne este, dar găsim, în fiecare
clipă, resursele de energie și de curaj pentru a merge înainte,
ba chiar pentru a găsi „combustibilul” necesar unei dezvoltări,
chiar și într-un an care s-a dovedit a fi mai greu decât ne-am
putut vreodată imagina.

A

m aflat cele 5 cuvinte care pot caracteriza cel mai bine
această perioadă, în cadrul Dialogurilor ZIUA CARGO,
care au fost parte a primei expoziții online de
transporturi și logistică, ZIUA CARGO Virtual Show, de la
manageri de marcă din cadrul unora dintre cele mai flexibile
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și eficiente companii de transport din țara noastră. Au realizat
schimbări organizatorice, în acest an? Au trebuit să se
reorienteze, din cauza scăderii volumelor clienților tradiționali?
S-au mai putut gândi și la investiții? Iată încotro se îndreaptă,
zilele acestea, businessul de transport.

............................................................................................................................................ decembrie 2020

Loredana Apreutese, director
general International Alexander
Provocări, organizare, inovație,
adaptabilitate, empatie
„Cele mai importante provocări, în perioada COVID-19, ce
a afectat întreaga economie, la nivel mondial, au fost legate
de fluxul organizațional al personalului și de acțiuni strategice
cu privire la întregul business. Mai mult decât atât, clienții au
solicitat flexibilitate sporită, în ceea ce privește asigurarea
capacităților de producție și de transport, indiferent de variația
de volume care a existat. Am fost nevoiți să ne adaptăm rapid
la noua tendință și ne-am reorientat, pentru a îmbina segmentul
în care activăm cu alte sectoare. Cu toate că a fost o perioadă
plină de provocări, managementul a decis să păstreze toți angajații și, mai mult decât atât, după primul lockdown, am suplimentat numărul de locuri de muncă, având, în prezent, aproximativ 1.450 de angajați. Cel mai interesant lucru, în perioada
aceasta, a fost elementul de unitate, care și-a spus, din nou,
cuvântul, în ceea ce privește echipa International Alexander.

Dan Ananovici, director executiv
Vectra International
Adaptabilitate, provocare, surpriză,
oportunitate, viteză de reacție

PIAȚĂ ȘI COMPANII

În final, succesul companiei înseamnă stabilitate pentru fiecare
persoană care face parte din această poveste, indiferent că vorbim despre furnizori, subcontractori, angajați sau clienți finali.
La începutul pandemiei, ne-am confruntat cu o scădere
masivă a volumelor, în sectorul automotive, mai ales că nimeni
nu se aștepta să se întâmple asta peste noapte. Decizia a fost
de a ne reorienta rapid, mai ales că nu lucram, nici la momentul
respectiv, exclusiv în acest domeniu. Astfel, am crescut
expunerea în FMCG și ne-am reorientat către pharma și food.
În mod paradoxal, anul acesta am continuat investițiile.
Am mărit flota, am achiziționat suplimentar 30 de capete tractor,
80 de semiremorci, 10 Sprinter și câteva transportoare”.

„Am început schimbările devreme, în luna martie, și nu
numai organizaționale sau de infrastructură. În primul rând, nePUBLICITATE
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am gândit la clienții noștri; indiferent că exista sau nu un focar,
noi trebuia să funcționăm, să livrăm. Ținând cont de acest
lucru, am creat 3 echipe separate, care să poată funcționa independent una față de cealaltă, în autobază, beneficiind și de
avantajul a trei corpuri diferite de clădire. Am rămas conectați,
cu toții, online, prin sistemele de comunicare, și am reușit să
funcționăm fără sincope.
Au existat reduceri de volume, începând din luna aprilie
mulți clienți «de casă» din zona automotive oprind, pur și
simplu, activitatea și repornind abia în iunie-iulie. Industria a
continuat să funcționeze, mai ales în zona centrală a țării, și
ne-am reorientat către producătorii de piese pentru industria
grea. Dacă înainte aveam 80% pe automotive și 20% pe
industrie, acest raport s-a modificat, în prezent având activitate
de 60% pentru auto și 40% industrie.
Am continuat investițiile și anul acesta, dar la un nivel mult
redus. Un mare punct strategic pe care îl avem, acum, în
dezvoltare este un centru logistic, a cărui construcție am
demarat-o în luna august și pentru care chiar am apăsat pedala
de accelerație, în ceea ce privește investițiile. Pe partea de
flotă și de transport, am diminuat investițiile, majoritatea
proiectelor fiind amânate pentru 2021”.

Zsolt Gogucz, managing director
Kefren Expres
Investițiile au continuat precaut,
în 2020
„Din punctul nostru de vedere, nu a fost un an special.
Evident, au existat noi provocări, cărora a trebuit să răspundem prompt și eficient, dar mari schimbări în organigrama
companiei nu s-au produs. Din fericire, nu am fost nevoiți să
suspendăm activitatea, să concediem sau să trimitem în șomaj
tehnic niciun angajat. Nu a fost nevoie să facem schimbări în
organizarea firmei sau a activității zilnice.
Din punct de vedere al evoluției volumelor, săptămânile 122 din 2019 arată foarte clar sezonalitatea din domeniul nostru.
Anul începe întotdeauna cu o cerere mai scăzută, după care,
de la finalul lunii februarie și începutul lunii martie, începe să
aibă o creștere. În aceeași perioadă din 2020, putem observa
o schimbare. Primele săptămâni ale lunii ianuarie au pornit cu
cereri foarte puternice pentru transporturi expres, ca rezultat
al declanșării pandemiei, după care se pot observa problemele
generate de către lockdownul de până la sfârșitul lunii mai.
Evoluția săptămânilor 23-47 arată că, în momentul în care
companiile și-au reluat activitatea, a apărut o ușoară creștere,
care s-a accentuat din luna iulie și a avut un vârf în luna
septembrie, după care s-a înregistrat, din nou, o scădere,
odată cu apariția valului 2 al pandemiei. După percepția noastră,
intrăm iarăși într-o zonă în care lucrurile se vor schimba de pe
o zi pe alta. Putem spera la o revenire a cererilor, sau putem
să ne așteptăm la aceeași tendință din lunile februarie-martie.
La începutul anului, am demarat un proiect IT, denumit
SmartAssist360. Acest soft, care va ajuta colegii din branșă,
oferă anumite comunicări automatizate cu clienții, pentru a
facilita interacțiunea și pentru a eficientiza organizarea
companiilor. Celălalt proiect pe care l-am inițiat recent este
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trecerea către sectorul de 40 t. Investițiile au continuat, în 2020,
însă foarte precaut. Pe perioadă scurtă sau medie, capitalizarea
contează foarte mult, însă am făcut numai investițiile strict
necesare, sau cele care pot fi susținute pe termen mediu și
lung, în așa fel încât structura cheltuielilor să nu ne afecteze
și să ne dea posibilitatea să gândim în perspectivă, pe 2-3 ani
de zile, din punctul de vedere al capitalului de lucru”.

George Niță, managing director
Holleman Romania
Mai ciudat, mai provocator, mai greu,
mai orientat spre adaptabilitate
„Ca toată lumea, am avut schimbări organizatorice, pentru
protecție, și se pare că respectăm regulile în mod temeinic,
neavând niciun caz de îmbolnăvire până acum. Schimbări în
organigrama companiei nu au avut loc.
Avem clienți care lucrează cu noi de mult timp și s-au mai
întâmplat fluctuații de volume. Avem atât proiecte multianuale,
cât și clienți care apar ad-hoc, astfel încât nu aș spune că am
pierdut clienți, pe parcursul acestui an, ci că ne-am adaptat la
ce li s-a întâmplat și lor.
În 2020, am început să lucrăm în Scandinavia, Suedia. Una
dintre activitățile noastre este transportul de componente pentru
turbine eoliene și vom continua și anul viitor.
În general, pe piața de transporturi agabaritice au scăzut
volumele. A fost și secetă, ceea ce s-a răsfrânt asupra dealerilor
de utilaje agricole, dar au crescut puțin volumele în zona
utilajelor de construcții; în schimb, exercițiile militare au avut
o pondere mai mică, anul acesta, și am simțit și de aici o
scădere de volume.
Am continuat să reînnoim flota și în 2020, să achiziționăm
trailere mai ușoare, mai inteligente, care să ne ajute să facem
față pe piață, respectiv să obținem permise mai ușor și să
abordăm mai ușor anumite drumuri”.

Alexandru Păun, director general
Blue River
Un an atipic
„Ca la toată lumea, prima perioadă a pandemiei a fost cu
multe semne de întrebare. Nu știam ce ne va oferi ziua de
mâine, așa că am fost nevoiți să stăm în alertă 24 h din 24.
Nu a fost ușor, dar, cu ajutorul echipei mele, am reușit să
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noi. De asemenea, am investit în partea de IT, un domeniu în
care investim indiferent de perioadă, pentru a putea controla
foarte bine afacerea”.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

oferim aceeași promptitudine și calitate a serviciilor clienților
noștri. Știam că suntem un lanț important în această pandemie,
iar de noi depindeau milioane de oameni. În birourile de acasă
s-a lucrat la foc continuu, șoferii noștri au fost la înălțime, iar
clientul final a fost mulțumit. Am depus, poate, o muncă de
zece ori mai mare, în această perioadă, dar satisfacția că am
putut să păstrăm toate locurile de muncă, fără schimbări majore
în organigrama companiei, a fost pe măsură.
Deși au fost clienți care au mai diminuat numărul de curse
în lockdown, ne-am reorientat repede și am reușit să avem
toate camioanele pe traseu. După o perioadă de aproximativ
două luni, lucrurile au revenit la normal și cu cei care opriseră
activitatea.
Chiar înaintea pandemiei, toată lumea anunța că va veni
o criză și am realizat că este nevoie de reorientări în cadrul
business-ului de transport, intrând pe segmentul pharma.
Pandemia ne-a prins cu 30 de camioane care lucrau în acest
domeniu, ceea ce a fost favorabil pentru noi, nefiind schimbări
substanțiale de volume în acest domeniu.
Deși mulți au oprit investițiile in 2020, noi le-am continuat.
Aveam camioane comandate înainte de începerea pandemiei,
propulsate cu CNG, iar acestea trebuiau livrate pe 1 aprilie.
Nu a fost respectat termenul, pentru că fabricile s-au închis,
iar camioanele au fost livrate mult mai târziu. În afară de
comanda inițială, am mai achiziționat încă 4 CNG. Am învățat
că, în acest business, trebuie să fii mereu prezent, mereu cu
un pas înainte și disponibil să te reinventezi. Evident, fără o
echipă puternică, lucrul acesta nu ar fi posibil.”

Ciprian Cristea, director Logistics
RO TIR
Încetinire a ritmului de creștere
economică globală
„Mergând pe principiul cauzalității, a trebuit să ne adaptăm la noile condiții de piață și să regândim organizarea
companiei, pentru a fi mai maleabili, în condițiile actuale.
Clienții au rămas aceiași, dar au existat scăderi de volume
în primăvară, cauzate, în marea parte, de carantină, dar, pe
parcurs, volumele au ajuns aproape de normalul anului 2019.
Am câștigat și clienți noi, care, prin volumele lor, ne-au ajutat
să trecem mai ușor peste perioada critică.

PUBLICITATE

Mircea Vlah, CEO Dumagas
Transport
Imprevizibil, dificil, provocator, un an
cu oportunități și un an prin care am
trecut cu bine
„Fiind într-un business în care marjele sunt tot mai mici,
de la an la an, viteza de reacție contează cel mai mult. Am
mizat pe avantajul de a fi foarte flexibili, de a putea lua decizii
rapid, și până acum a fost o strategie de succes. Nu am
așteptat foarte mult, am acționat mereu din timp și am trecut
cu bine prin momentul pandemiei.
Cel mai tare ne-a fost frică pentru clienții noștri din zona
automotive. Acolo s-a simțit cel mai puternic impactul pandemiei;
la începutul anului, s-au și oprit câteva fabrici, au fost și sincope
în transporturi, blocaje în granițe etc. Nu am pierdut clienți, dar
ne întrebam cât de repede își vor reveni și ce se va întâmpla
după primul val. Ne bucurăm că lucrurile s-au îmbunătățit și
că păstrează un trend normal, ceea ce a contat foarte mult și
pentru revenirea noastră în piață cu camioanele. Am restructurat
o parte din mașini, dar am căpătat încrederea că vom trece
peste această etapă mai bine decât am estimat inițial.
Nu ne-am îndreptat către segmente noi de piață. Suntem
în situația în care avem cereri, dar suntem circumspecți, deoarece sunt multe variabile pe care, deocamdată, nu le controlăm.
Am continuat să investim și în 2020, deoarece avem
businessuri care merg și, în special pentru transportul specializat
cu cisterne pentru gaz industrial, am cumpărat capete tractor
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Ca în orice perioadă de criză, încerci să găsești soluții, să
abordezi și alte ramuri industriale și am mers mai mult către
transporturile specializate. Diversificarea tipurilor de transport
ajută mult, atunci când o industrie are de suferit mai mult decât
celelalte.
Continuând pe linia politicii companiei, am mers pe ideea
înnoirii parcului, astfel încât să rămânem cu același număr de
unități de transport, dar să venim cu generații noi, care să le
înlocuiască pe cele vechi, care, în timp, devin generatoare de
costuri cu reparațiile. De asemenea, am investit în oameni,
pentru a avea personal mai calificat și adaptat la noile condiții
ale pieței”.

Marius Catrinoiu, director general
Marvi Logistic
Ne-a trecut glonțul pe la ureche
„În cadrul companiei, nu am realizat schimbări substanțiale. Suntem, chiar, mai numeroși decât înainte de pandemie.
Au scăzut puțin volumele la începutul primului val, după
care și-au revenit. Nu am adus mașini acasă nici noi, nici cei
care lucrau cu noi, pe casa de expediții; din contră, mulți șoferi
refuzau să vină acasă, pentru a-și proteja familiile. Volumele
erau asemănătoare cu cele de sfârșit de decembrie sau început
de ianuarie.
Înainte, lucram aproape în exclusivitate pe ruta Italia-Anglia,
dar experimentam, deja, niște rute noi, înainte de pandemie,
având în vedere Brexit-ul. În timpul pandemiei, am accelerat
acest proces și am dobândit clienți noi. Am câștigat, la o licitație,
un contract pe trei ani în domeniul automotive, niște relații
interesante atât ca tarife, cât și ca număr de kilometri.
Ca investiții, am achiziționat câteva mașini de distribuție,
una pentru PallEx și două frigorifice pentru produsele proaspete de la Supermercato (3,5 și 7,5 t) și, recent, un ansamblu nou, pentru transportul produselor pentru magazine din Italia
către România. De asemenea, am continuat să extindem zona
de comerț, deschizând mai multe magazine”.

Ady Szabo, director general
Asexpress
Incertitudine, frică, nesiguranță,
dezechilibru și oportunitate
„Situația nu a generat nicio schimbare în rău, în sensul că
am avut unul dintre cei mai buni ani din activitatea noastră,
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de peste 27 de ani. Am închis bilanțul primelor șase luni, în
iunie, cu un profit mai mare decât cel realizat în tot anul trecut
și sperăm să menținem și în perioada următoare același trend
ascendent.
Am găsit câțiva clienți noi, am încheiat și vom mai încheia
parteneriate pe termen mediu și lung și obiectivul nostru este
să creștem și la anul cu cel puțin 30%.
Ca în fiecare an, am investit în flota proprie de capete
tractor și semiremorci. Am ajuns la peste 200 de semiremorci,
cu 20 de capete tractor, și ne pliem foarte bine în a lucra cu
colaboratori și cu tracționiști, dar nu excludem din calcul nici
flota proprie, dacă găsim șoferi buni. Profităm de orice
oportunitate în acest sens, atunci când găsim oferte bune. De
asemenea, am investit în noul sediu; în luna martie, odată cu
începerea pandemiei, am suspendat temporar investițiile, dar
acum lucrăm la finisaje și sperăm ca, în primăvara viitoare, să
ne putem muta în sediul nou”.

Jeroen Fabry, director general
H.Essers România
Pandemie COVID-19, provocare,
flexibilitate, impredictibilitate
„Am realizat schimbări operaționale, cum ar fi implementarea controalelor de temperatură, obligativitatea măștilor, dezinfectanți, modul de lucru, în așa fel încât să limităm contactul
interpersonal. De asemenea, s-a schimbat mentalitatea de
management, punând accentul pe comunicare, pe a explica
oamenilor ce înseamnă pandemia, a încerca să îi liniștim, dar
a-i și face conștienți că depinde și de ei, prin respectarea noilor
reguli care se impun.
Am schimbat tot Planul de Continuitate a Businessului, și
pe partea de transport, și pe logistică, unde aveam doar câteva
rânduri despre eventualitatea unei epidemii, iar, acum, am
inclus un capitol important, detaliat, despre reacții, flux de
comunicare etc.
Am fost și suntem, încă, afectați de scăderi de volume, nu
numai în România, ci și la nivel european. În primele zile ale
pandemiei, a fost reflexul de a cumpăra exagerat, în aprilie
s-au refăcut stocurile în regim de panică, ajungându-se la
excedente, apoi lunile mai și iunie au fost foarte slabe. În iulie
și august, am constatat o stabilizare, iar, acum, evoluăm către
cifrele care fuseseră inițial prevăzute.
Noi lucrăm de mulți ani, deja, pe nișe de piață, cum ar fi
produsele farmaceutice sau chimice, deci, din acest punct de
vedere, nu a survenit o schimbare de strategie. Chiar și în
timpul pandemiei, am preluat unele companii, întărind partea
de transport vrac de produse chimice, urmărindu-ne
îndeaproape strategia stabilită în ultimii ani.
Am continuat și în acest an reînnoirea flotei, conform politicii
de a schimba camioanele la fiecare patru ani, ceea ce înseamnă
o pătrime din parc, în fiecare an. Pe partea de logistică, am
deschis un nou depozit, în luna mai, de 10.000 mp, pentru
produse chimice, lângă București, care este, în prezent, ocupat
în proporție de 95%”.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Stă în puterea noastră să-l controlăm!
Înainte să discutăm despre traficul de persoane, este necesar să
ieșim din paradigma strict infracțională, întrucât traficul nu poate
fi înțeles dacă îl privim numai din acest unghi deosebit de îngust,
care nu îl poate surprinde decât parțial.

T

raficul de persoane este un
fenomen macrosocial deosebit
de complex, un rezultat al incidenței unor dimensiuni sociale multiple (factori sociali, economici, migrația forței de muncă, globalizare, factori
educaționali, informare etc.), dar, mai
ales, al unor acte de voință individuală
sau de grup, aparținând anumitor actori distincți. Aceștia sunt prezenți, favorizează, permit sau influențează
direct mediul de materializare a infracțiunii propriu-zise, în etapele acesteia:
recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea și exploatarea.
O abordare pertinentă și obiectivă
a prevenirii traficului trebuie să își propună implicarea și responsabilizarea
tuturor actorilor (persoane fizice sau
juridice) cu care poate intra în contact
o posibilă victimă a traficului de persoane: transportatori, lucrătorii din
benzinării, aeroporturi, autogări, industria HoReCa, angajatori, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, personalul
medical, clienții (beneficiarii) serviciilor
oferite de către victimele traficului de
persoane, precum și alte persoane
prezente și martore la aceste abuzuri.
Omenirea a conștientizat importanța responsabilității acțiunilor proprii față
de anumite probleme globale și mai abstracte precum: poluarea, încălzirea globală, gestionarea deșeurilor, protecția
datelor personale... Responsabilitatea și
implicarea noastră față de oamenii cărora
le sunt smulse libertatea și demnitatea
de ființe umane, drepturile și libertățile
lor fundamentale fără de care nu se pot
defini, trebuie activate, deopotrivă.

O etapă esențială
Transportul reprezintă o etapă esențială, în cadrul traficului de persoane,
iar deseori cursele de transport rutier
internațional de persoane sunt utilizate
pentru a duce victimele din România
în alte țări. Există o multitudine de indicatori care ne poate ajuta să detectăm
o victimă a traficului, în Mecanismul de

Marius
Daniel
Burcea

identificare și referire a victimelor traficului de persoane. Însă unei persoane
care nu activează direct în combaterea
traficului, spre exemplu, unui transportator, nu i se poate cere să identifice în
baza acestora, ci doar să prezume, să
bănuiască, să rețină cât mai multe date
și să le comunice persoanelor specializate (Poliția, ANITP etc.).

Cum poate fi
recunoscută
o victimă a traficului
de persoane?
• Stare de dependență față de însoțitor (traficant): șantaj, amenințări;
foarte puține obiecte personale sau
niciunul; actele de identitate nu sunt în
posesia sa; evită contactul vizual sau
este extrem de vigilentă; neobișnuit de
supus/ă față de persoana cu care este;
nu are voie să vorbească singur/ă dacă
i se adresează cineva, având pe cineva
alături care insistă să răspundă în locul
lui/ei sau să-i traducă.
• Drepturi fundamentale lezate:
supravegheată și însoțită permanent,
chiar și atunci când vrea să folosească
toaleta sau să meargă; semne de
abuz fizic, vânătăi, răni etc.; pare să
fie slăbită fizic și înfometată; speriată.
• Necunoașterea propriilor circumstanțe: nu știe unde este, în ce țară
pleacă, cine o așteaptă; nu își cunoaște suficient drepturile.

• Comportament: evită contactul
cu poliția sau cu autoritățile; comportament deviant sau modificări bruște
ale comportamentului; bea alcool sau
folosește medicație psihotropă sau
droguri; nu se mai integrează acasă.
• Vulnerabilități: capacitate limitată
de a acționa: de exemplu, prezintă o
dizabilitate fizică sau mentală; nu a fost
cea care a aranjat călătoria, obținerea
vizei/a permisului de muncă sau ședere; se teme de acțiunea violentă sau
amenințările altora; este supusă/obedientă față de angajator/proxenet.
Traficantul este un bărbat sau o
femeie care vorbește în locul victimei;
stă atent lângă victimă și nu o scapă
din ochi; oferă răspunsuri evazive;
poate să nu cunoască detalii personale despre persoana pe care o însoțește, în cele mai multe cazuri, un
minor sau o femeie; se dă drept ruda
sau iubitul victimei; comportament
violent; foarte bine organizat.

ACTUALITATE

Traficul de persoane,
un fenomen foarte
aproape de noi

Ce poate face
o persoană care
a detectat o posibilă
victimă?
Este necesar a fi reținute cât mai
multe semnalmente, informații, detalii și
a le transmite personalului specializat:
• Poliția Română – 112
• Poliția/poliția de frontieră/jandarmeria statului în care se află
• Linia TelVerde a ANITP:
0800.800.678 sau 0040.213.133.100
– apelabil din străinătate.
Având în vedere complexitatea
ridicată a acestui fenomen, activitatea
de cooperare, implicare, responsabilizare și solidarizare, la nivel național
și global, între instituții, organizații, societăți comerciale și cetățeni, joacă
un rol cheie.
Marius Daniel BURCEA
comisar șef de poliție
sef serviciu prevenire - ANITP

decembrie 2020 ..........................................................................................................................................
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Moș Crăciun Secret
e voluntar în Europa!
Mii de români din diaspora joacă zilnic „leapșa pe fapte bune”.
Începând cu luna octombrie a acestui an, s-au transformat
în Super Eroi de Crăciun și dau din mână în mână cutii magice
cu cadouri pentru nevoiașii necunoscuți din România.

A

sociația Voluntari în Europa
a anunțat, la începutul lunii
decembrie, că interesul pentru campania Super Eroi de Crăciun,
lansată în 24 octombrie, a căpătat
dimensiuni multiple. Între românii din
diaspora și cei din țară. s-au format
nu unul, ci trei lanțuri de fapte bune.
Cadourile au fost pregătite, transportate, distribuite și primite cu bucurie de
destinatari.
Adriana Mureșan, șofer de TIR
și membru fondator al
Asociației Voluntari în Europa:
„Puțini suntem cei care ne
cunoaștem între noi, dar,
logistic, suntem bine
organizați. Sunt Super Eroi
de Crăciun toți necunoscuții
implicați în campanie, de la
cel care cumpără cadourile,
la cel care beneficiază de ele.”
„Pe cei care primesc cadouri îi
considerăm Super Eroi pentru că nu
renunță la luptă, în ciuda vieții grele
pe care o au. Atenție! Oferim CADOURI, nu ajutoare. Suntem Moș Crăciun
Secret. Misiunea noastră, a voluntarilor, este simplă. Cumpărăm, pregătim, transportăm și distribuim din ușă
în ușă cadouri. Ei, copiii săraci, bătrânii
fără familie, oamenii în nevoie sunt
Super Eroi tot anul. Duc greul vieții.
De sărbători, au nevoie de noi, iar noi
le dezlănțuim bucuria. Împreună, suntem mai buni și împreună, facem minuni”, a explicat Adriana Mureșan.
Românii din diaspora au cumpărat
cadouri, alocând din bugetul familiei,
surprize care intră în câte o cutie de
pantofi, pentru fiecare beneficiar din

România. În Spania, Asociația RO Iberica 2020 a făcut peste 150 de cadouri
și s-a ocupat de colectarea în diverse
puncte fixe. În alte țări, oamenii și-au
marcat prezența pe traseu, ca să predea coletele magice transportatorilor.
În fiecare dintre cutii, pe lângă cadouri,
au inclus pasiunea lor pentru fapte
bune.

Livrăm bucurie.
Acasă!
„Suntem transportatori de colete
poștale. Sloganul afacerii noastre este
«Livrăm bucurie. Acasă!» În condițiile
izolării impuse de pandemie, noi am
avut mai mult de lucru, anul acesta,
pentru că livrăm colete la domiciliu,
oriunde în România. Mereu avem acțiuni caritabile, însă, acum, prin implicarea alături de «Voluntari în Europa»,
am simțit că suntem mai eficienți. Am
văzut poze cu unii dintre copiii către
care ducem cadourile sărbătorilor de
iarnă. Bucuria din ochii lor m-a impresionat. Suntem o simplă rotiță dintr-un
angrenaj: unii cumpără cadouri; alții le
depozitează și le ordonează; noi le
transportăm, cu drag. Anul acesta a
fost un dar pentru noi. Am avut de lucru. Acum întoarcem darul, către cei
care n-ar avea, dacă n-ar exista Moș
Crăciun Secret”, declară Adriana
Matei, managerul companiei de curierat Maty Express, care a adus cutiile
magice din Spania.
Moș Crăciun Secret folosește
TIR-uri, microbuze și autobuze,
nu reni, și transportă cadourile
până în cele mai ascunse
cotloane ale României.

„Sunt dedicat muncii și, uneori,
simt că mă robotizez. Văd lucrurile din
punctul A în punctul B. Când suntem
în nevoie, eu sau colegii mei, intrăm
pe pagina de Facebook «Voluntari în
Europa», ca să cerem ajutor. Acum,
intru ca să citesc indicații despre locațiile din care să preluăm cadourile. Firma mea acoperă centrul și sudul
României. Pentru zonele îndepărtate
sau izolate, stabilesc întâlnire cu alți
curieri, care pot duce cadourile mai
departe. Nu mă pot ocupa de cazuri
sociale, dar am văzut la știri un caz
din Dolj. O bunicuță care îngrijește
singură 3 nepoți. O notificare pe grup,
iar bunica o să fie localizată. Cadourile
vor putea ajunge la ea și la nepoți.
Întorc binele pe care l-am primit de la
viață”, spune Bogdan Chiriac Tufoi,
manager al companiei Speed Trans,
care transportă persoane și colete pe
rute de Germania, Țările de Jos,
Austria, Belgia.
Peste 2.400 de colete fuseseră,
deja, preluate din diaspora până la începutul lunii decembrie, dar ținta
propusă se ridica la 3.000. Din Italia,
coletele au fost preluate de ACD
Expres. Din Elveția, Franța, Germania
sau Austria, de echipa Ionuț-Iulian
Transexpres, toate firme administrate
de români din diaspora.
Cel mai eterogen, dar cel mai
frumos grup de Super Eroi de Crăciun
a fost cel al Transportatorilor Bucuriei,
care, anul acesta, a câștigat Premiul
Special pentru Responsabilitate Socială, decernat cu ocazia RTCY 2020.
adaptarea: Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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Inaugurări de campanie
ACTUALITATE

Ministerul Transporturilor s-a grăbit să inaugureze, înainte
de alegerile parlamentare, la începutul lunii decembrie, două porțiuni
de autostradă, deși lucrările nu sunt finalizate. Prin urmare, circulația
se desfășoară cu restricții, iar, într-o zonă a apărut, chiar, o groapă.

D

efecțiunea în carosabil s-a
produs pe porțiunea din Centura Bacău, construită la profil
de autostradă. Cei 16,2 km din totalul
de 22,3 km de șosea deschiși traficului
vor face parte din viitoarea A7 Autostrada Moldovei, care va lega, de la
nord la sud, regiunea cea mai văduvită
din țară de drumuri de calitate.
În septembrie, mai fuseseră inaugurați 7,4 km de drum, din totalul de
30 km ai întregii variante ocolitoare.
Acum, însă, evenimentul a fost sărbătorit prin prezența inclusiv a președintelui Klaus Iohannis și a lui Ludovic
Orban, premierul în exercițiu la acel
moment, alături de ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

CNAIR: rosturile sunt
de vină
Nu au trecut, însă, decât câteva
ore până când șoferii s-au trezit cu
anvelopele distruse, într-o porțiune
unde rostul de dilatație neterminat fusese acoperit cu asfalt. O vulcanizare
din zonă a schimbat cinci pneuri, iar
o jantă a trebuit reparată, deoarece
„s-a ovalizat”.
Cazurile șoferilor păgubiți au fost
semnalate în presă, iar Compania
Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reacționat, a
doua zi: „Deteriorările apărute au fost
determinate de o eroare de fabricație
a unui rost de la podul de la km 3+150,
partea dreaptă. Imediat ce a fost constatată această problemă, Antreprenorul a semnalizat zona respectivă și
a executat, în regim de urgență, lucrările de remediere, astfel încât, la această oră, se circulă în condiții de siguranță pe toată lungimea Variantei
Ocolitoare Bacău. Având în vedere
că, până la recepția finală a lucrărilor,
constructorul mai are de realizat astfel
de rosturi, circulația pe acest obiectiv
se desfășoară cu restricție de viteză
de 90 km/h”.
Antreprenorul lucrării este Asocierea Spedition UMB și Tehnostrade, iar
valoarea contractului este 668,3 milioane de lei, fără TVA, cu sursă de
finanțare din fonduri europene nerambursabile. Proiectul a cuprins și construirea a 7 poduri, 8 pasaje, 1 nod rutier,
7 intersecții de tip giratoriu și o parcare
de scurtă durată. Termenul de finalizare
a lucrărilor este primăvara anului viitor.
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Lotul 1 al Autostrăzii
Sebeș-Turda,
deschis, și el,
cu restricții
Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda
a fost deschis și el traficului, tot cu
restricții, deoarece lucrările de construire nu sunt finalizate. Astfel, mașinile
pot circula cu o viteză maximă de 100
km/h, iar, din totalul de 17 km, au fost
inaugurați numai 14,8 km, cu câte
două benzi pe sens. Apoi, traficul este
deviat pe o singură bandă, pe o distanță de 700 de metri, pe pasajul
peste calea ferată, până la conexiunea
cu DN1.
Porțiunea de autostradă face
legătura între Nodul Rutier Sebeș (legătura cu DN1 prin bretelele 5 și 6),
Nodul Rutier Alba Iulia Sud și Nodul
Rutier Alba Iulia Nord (bretelele 1, 2
și 3). Contractul pentru realizarea celor
17 km de autostradă între Lancrăm
(Sebeș) și Pârâul Iovului, în valoare
de 541,73 milioane de lei (fără TVA),
a fost semnat în anul 2014, cu Asocierea Impresa Pizzarotti & C & Pomponio Construcții.

Lotul 2, în 2021
„În ceea ce privește Lotul 2, pentru
cei 24 de kilometri dintre Alba Iulia și
Aiud, lucrurile nu stau așa cum ne-am
fi dorit. Mi-aș fi dorit să avem o evoluție
mai bună și să fie și el dat în trafic în
același timp cu Lotul 1, pentru a avea
continuitate de la un capăt la altul, pe
autostrada A10. Din păcate, nu se întâmplă acest lucru, ceea ce nu repre-

zintă un motiv de mândrie nici pentru
CNAIR, și nici pentru antreprenori”, a
precizat Lucian Bode.
„Acest coridor de transport, care
va fi finalizat în integralitate în anul
2021, va contribui la asigurarea conectivității între Autostrada A1 și Autostrada Transilvania (A3). Îmi doresc,
și aici ar fi bine să rețină CNAIR și
antreprenorul de pe Lotul 2, ca, până
la sfârșitul lunii mai, anul viitor, să se
recepționeze în integralitate cei 41 de
kilometri de autostradă”, a adăugat
ministrul Transporturilor.

„În 12 luni, am dat
în trafic 77 km
de autostradă”
Lucian Bode nu a ratat ocazia să
amintească: „În aceste 12 luni de guvernare, am reușit să dăm în trafic 77
de kilometri de autostradă. Mă refer
la cei 25 de km din Autostrada Transilvania, la cei 21 de km din LugojDeva Lotul 3, preluați anul trecut muzeu în aer liber, la cei 16 km din
Autostrada Moldovei, parte a variantei
ocolitoare Bacău pe care am reușit
să-i dăm în trafic ieri și, evident, la cei
15 km de astăzi. Îmi doresc ca, până
la sfârșitul anului, la acești 77 de kilometri să se adauge, așa cum s-a angajat antreprenorul, și cei 10 km de
autostradă dintre Râșnov și Cristian”.
Turul inaugural pe toată lungimea
lotului pe care se lucrează de 6 ani
s-a făcut tot cu președintele Iohannis
și premierul Orban. Ultimul termen de
finalizare a fost stabilit pentru luna
ianuarie 2021.
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Circulație rutieră
reluată cu restricții,
pe podul de la
Slobozia

Drumul de legătură
între DN5 și Podul
Giurgiu-Ruse,
în execuție
CNAIR a dat ordinul de începere
a lucrărilor de construire a drumului de
legătură dintre DN5 și Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu.
Antreprenorul este PORR Construct,
iar valoarea contractului este de aproximativ 106,6 milioane de lei, fără TVA,

Circulație reluată pe
podul peste Argeș,
de la Adunații
Copăceni
Circulația rutieră a fost reluată pe
podul modernizat peste râul Argeș, de
la Adunații Copăceni, situat pe DN5,
la km 19. Investiția, care, inițial, fusese
anunțată la un cost de 8,9 milioane de
lei, fără TVA, a ajuns la peste 9,6 milioane de lei, fără TVA, pentru aproape 250 de metri. Antreprenorul a fost
Eurocogen Filiala Aninoasa, iar sursa
de finanțare a fost asigurată din fonduri

europene nerambursabile, a anunțat
Ministerul Transporturilor.
Prezent la inaugurarea podului,
ministrul Lucian Bode a declarat: „Aș
vrea să spun din capul locului că nu
este un titlu de mândrie că se dă în
trafic un tronson de drum în lungime
de 11,6 km, după șase ani de la semnarea contractului. Obiectivul trebuia
finalizat acum patru ani, în urma unui
contract relicitat în anul 2014 și cu ordin
de începere a lucrării emis în anul
2015. Așa cum a fost prezentat aici,
acest contract a implicat lucrări de
lărgire și de modernizare a sectoarelor deteriorate din DN5, ca urmare a
traficului intens, precum și lucrări la
patru poduri. Pe parcursul implementării proiectului, au fost înregistrate extrem de multe blocaje, probleme cu
exproprierile, cu relocările de utilități,
lucrări de mutare și protejare a utilităților fiind foarte mult întârziate și de faptul
că unul dintre subcontractorii de utilități
a intrat în faliment exact în perioada în
care trebuia să execute acest contract,
probleme diverse care au împins
nepermis de mult termenul de recepție
finală și care, în mod normal, trebuiau
soluționate în termenul contractual”.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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Circulația rutieră a fost reluată pe
podul de la Slobozia (DN21, km 90),
însă cu restricții, după 10 luni de la debutul lucrărilor de reparații. Potrivit
CNAIR, traficul rutier se desfășoară
inclusiv pe calea de rulare pentru care
mai sunt de executat lucrări, în următoarele condiții: viteză maximă de 20
km/h; interdicție pentru autovehiculele
mai mari de 40 de tone. În schimb, s-a
ridicat restricția pentru camioanele de
peste 7,5 tone. Lucrările, începute pe
14 aprilie, au ca termen de finalizare
data de 14 aprilie 2021, iar garanția
lucrărilor este de 5 ani.

cu sursă de finanțare din fonduri europene nerambursabile. Durata contractului este de 24 de luni pentru execuție
și 84 luni perioada de garanție.
În lungime 5,72 km, șoseaua va
uni DN5 km 60,5-Șoseaua de Centură-Podul Prieteniei km 61,4. Concret, drumul de legătură se va desprinde din DN5, la km 56, printr-o
intersecție giratorie, și se va continua
spre sud, intersectându-se cu DN5 și
DJ507, printr-un alt sens giratoriu, la
km 62,4. Drumul va ajunge în sensul
giratoriu de la punctul vamal prin Strada Unirii, aceasta urmând a fi reabilitată la 2 benzi pe sens, cu aceeași
structură ca a variantei ocolitoare.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

FAN Courier, afaceri
de aproape 1 miliard
de lei, în 2020
FAN Courier a avut un an 2020 prolific,
compania înregistrând o cifră de afaceri cu 22 de procente
mai mare decât în 2019.

E

stimările companiei cu capital
integral privat sunt că va încheia anul având o cifră de
afaceri de 205 milioane de euro, aproape atingând borna de 1 miliard
de lei. Cifra este în creștere cu 22%
în comparație cu 2019, la bază stând
cererea mai ridicată de servicii de curierat, pe fondul crizei pandemice.
Continuă, astfel, procesul de consolidare a poziției de lider pe piața locală
de curierat și a cotei de piață, înregistrând un ritm de creștere peste media
industriei. FAN Courier estimează că,
în urma creșterii cererii de servicii de
profil, piața de curierat locală va depăși 750 de milioane de euro, cu 20%
peste nivelul de anul trecut.

Scenarii de creștere
Pentru 2021, compania ia în calcul
două scenarii de creștere și un avans
al afacerilor între 10-20%. „Din cauza
dinamicii actualei crize, nu este ușor
de previzionat evoluția anului viitor,
însă lucrăm pe două scenarii majore.
În varianta în care situația sanitară începe să se relaxeze, dar ținând cont
de o ușoară contracție, estimată pentru unele ramuri economice pentru
2021, luăm în calcul o creștere de
10%. În scenariul în care situația sanitară nu dă semne de relaxare, iar presiunea pe serviciile de curierat generată de comerțul online rămâne ridicată,
estimăm un avans de peste 20%”, a
declarat Adrian Mihai, cofondator FAN
Courier.

Provocările
pandemiei
La FAN Courier, au existat două
provocări majore: pe de o parte, siguranța sanitară a angajaților și clienților
și, pe de alta parte, capacitatea companiei de a lucra luni de zile într-un
ritm similar cu cel de Black Friday. Primele măsuri urgente au vizat achiziția
de materiale și echipamente sanitare,
reorganizarea activităților curente,
astfel încât să fie limitate la minimum
interacțiunile fizice, dar și instituirea
sistemului de telemuncă, unde speci-
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Investiția în automatizarea proceselor și creșterea productivității a fost
unul dintre pilonii care au ajutat FAN
Courier să acopere cererea suplimentară. „Anul acesta, am investit aproximativ 15 milioane de euro, fondurile
fiind direcționate în special către achiziția de noi vehicule, pentru extinderea
flotei auto, schimbarea infrastructurii
de PDA, investiții în IT și digitalizare,
dar și pentru extinderea capacităților
de sortare și livrare. Am continuat, de
asemenea, investițiile în perfecționarea personalului și dezvoltarea de
sedii noi”, a spus Neculai Mihai, cofondator FAN Courier.
Acționarii FAN Courier

ficul activității a permis. „Am investit
câteva sute de mii de euro pentru a
ne asigura că angajații noștri își pot
desfășura activitatea în condiții de siguranță, iar clienții beneficiază de servicii la standardul de calitate cunoscut (...)”, a afirmat Felix Pătrășcanu,
managing partner FAN Courier. A doua
provocare majoră a însemnat menținerea pe o perioadă îndelungată a
unui ritm cotidian de lucru specific lunilor de vârf din an. Cererea de servicii
de curierat, pentru a acoperi comenzile online de bunuri, de toate tipurile,
a explodat, în prima jumătate a anului.
„Pandemia a influențat pozitiv piața
de curierat, pentru că a generat nu
doar creșterea vânzărilor, ci și schimbarea comportamentului multor consumatori. Mulți clienți au decis să facă
trecerea la achiziții online. Perioada
restricțiilor a generat o creștere a volumelor în medie cu 20%, dar am avut
și luni în care cererea a fost mai mare”,
spune Adrian Mihai.

Investițiile continuă
Pentru 2021, compania vizează
continuarea proiectelor deja începute
– construcția noului hub de la Cluj Napoca, cu o capacitate de depozitare
de 8.000 mp, extinderea hubului de la
Brașov cu încă 2.500 mp, dar și startul
unui nou centru logistic, în Ștefănești,
pentru servicii de fulfillment și logistică.
Va continua proiectul de dotare a filialelor mari cu sisteme automate de
sortare. Pe fondul creșterii cererii de
servicii de curierat, FAN Courier a
crescut, în 2020, numărul de angajați
cu 10%, dublu față de estimările de la
finalul lui 2019, și ia în calcul menținerea acestui ritm și pentru anul viitor.
„Pentru că noile tehnologii ne-au ajutat
să creștem productivitatea și să automatizăm o parte importantă a proceselor, creșterea numărului de angajați
nu a fost direct proporțională cu creșterea volumelor”, a spus Neculai Mihai.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Felix Pătrășcanu, managing partner FAN Courier:
„(...) Dacă, în decembrie 2019, vorbeam de consolidarea poziției de lider
printr-o creștere similară anilor anteriori, în 2020, ne-am trezit aruncați într-un
maraton pe care l-am parcurs în ritm de sprint. A fost un an care ne-a pus la
încercare limitele, personale și profesionale, capacitatea de adaptare rapidă la
schimbări, responsabilitatea. A fost anul în care am înțeles cât de important
este să construiești pe baze solide, să ai o strategie clară în minte,
să ai o echipă sudată, responsabilă și capabilă să se adapteze din mers,
să fii pregătit să faci față schimbărilor rapide intervenite în piață.”
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Topul Firmelor din
București 2020, online

L

aureații au fost stabiliți în baza
unei metodologii severe și
complexe. Au fost luați în calcul
indicatori precum cifra de afaceri netă,
profitul din exploatare, rata profitului
din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și capitalului angajat, calculați în baza a 16 elemente extrase
din situațiile financiare depuse de
companii la Ministerul Finanțelor și
ONRC.

7.267 de firme
premiate,
din 50.133 eligibile
Din totalul de 134.059 de firme cu
sediul social în Capitală care au depus
bilanțul aferent anului 2019, un număr
de 50.133 (37,4%) au îndeplinit criteriile de eligibilitate, iar Camera bucureșteană a premiat 7.267 (14,5%),
care reprezintă 5,4% din totalul firmelor cu bilanțul aferent anului trecut depus.
Pe domenii de activitate, cele mai
multe companii premiate sunt în servicii (2.529 de firme, 35% din total),
comerț (2.003 companii, 28%) și
industrie (1.505 firme, 21% din total).
O pondere de 6% le revine sectoarelor
construcții (437) și cercetare, dezvoltare și high-tech (404), iar 3% – turismului (249) și 2% (140) – agriculturii,
silviculturii și pescuitului.
În vederea realizării unui clasament cât mai obiectiv, în cadrul fiecărei
grupe sunt premiate companiile pe
cinci clase de mărime: întreprinderi

În București, activează 104.000
de firme cu capital străin
(44% din totalul consemnat la nivel
național), cu un capital social
subscris cumulat de 25,1 miliarde
de euro, respectiv 54% din totalul
capitalului social subscris la nivel
național de societățile
cu participare străină la capital.

foarte mari, mari, mijlocii, mici si microîntreprinderi.
Cele 7.267 de firme aflate în Top,
cu 2% mai multe față de anul precedent, au realizat o cifră de afaceri cumulată de 89,6 miliarde de euro, în
creștere cu 15,5% față de ediția 2019
și un profit din exploatare de 8,1 miliarde de euro, cu 10,7% mai mare. În cadrul acestor companii, lucrează 563.496
de salariați, în creștere cu 4,1% față de
ediția precedentă.

22,4% din firmele
active din România
sunt în Capitală
Laureații fac parte din cea mai
dinamică și importantă comunitate de
afaceri a țării. Cu o rată a șomajului
de doar 1,24%, față de 3,26% la nivel
național, Capitala concentrează 22,4%
din firmele active din România, aproximativ 21% din totalul salariaților țării,
aproape 30% din suprafața de vânzare și din desfacerile cu amănuntul,
18% din valoarea exporturilor românești și 31% din cea a importurilor și

circa 60% din activitatea de cercetare
științifică a țării.
„Poate mai mult ca niciodată, avem
nevoie de povești de succes, care trec
dincolo de cifre și indicatori seci, fie
că e vorba despre afaceri de familie
care au crescut organic, de idei care
au prins viață în anii studenției sau de
proiecte considerate nebunești, atunci
când au fost expuse pentru prima dată.
Toate ne dau putere să mergem mai
departe. Să spunem: da, se poate! Au
mai făcut-o și alții! Pot și eu!”, a declarat Costică T. Mustață, președintele
CCIB.
„În acest an greu, de criză sanitară, viața economică merge înainte și
felicit CCIB că a găsit tăria de a-i felicita pe premianți. Felicitări! De dumneavoastră avem nevoie și de miile de
antreprenori care să tragă economia
înainte”, a transmis ministrul Economiei, Virgil Popescu.
„Vreau să vă asigur că, prin activitatea pe care o desfășurăm, suntem
cel mai important lobby-ist pentru mediul de afaceri în fața decidentului politic. Nu o să vă dezamăgim. Vă doresc să fiți optimiști și prudenți, cred
că prudența e cel mai important lucru,
în această perioadă, deși câteodată,
în business, se spune că cel mai mare
risc e să nu îți iei niciun risc”, a subliniat președintele Camerei de Comerț
și Industrie a României (CCIR), Mihai
Daraban.

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Cea de-a XXVII-a ediție a Topului Firmelor din București a fost
organizată online, anul acesta, în plină criză pandemică
și economică. Cifra de afaceri cumulată a companiilor premiate
depășește 89,6 miliarde de euro, în creștere cu 15,5% față
de ediția precedentă, potrivit Camerei de Comerț și Industrie
a Municipiului București (CCIB).

Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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ACTUALITATE

IVECO

S-Way NP 460 este
Camionul Sustenabil
al Anului 2021
Camionul produs de IVECO, în versiunea cu gaz natural lichefiat
(GNL), a primit premiul pentru Camionul Sustenabil al Anului 2021,
la categoria Tractor.

C

ompetiția, ajunsă la cea de-a
cincea ediție, a fost organizată de revista italiană specializată Vado e Torno, iar premianții sunt
aleși de către un juriu format din jurnaliști profesioniști.
Câștigătorul trofeului integrează
cea mai bună experiență a IVECO în
industria tracțiunii cu gaze naturale,
cu conținutul ridicat de inovație, din
gama IVECO S-Way, dezvoltat pentru
a oferi un pachet complet de caracteristici și servicii personalizate conectate, axate pe șofer, pe proprietarul
companiei și pe sustenabilitate/durabilitate.

Tehnologie
de ultimă oră
Premiantul IVECO S-Way NP 460
combină cele mai bune tehnologii pe
care le poate oferi în materie de confort, siguranță, conectivitate și durabilitate. Designul cabinei, axat pe șofer,
oferă un mediu spațios, bine organizat,
unde toate funcțiile pot fi controlate
de la distanță, prin intermediul aplica-
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ției MYIVECO Easy Way – de la iluminat, la aer condiționat, de la infotainment, la ferestre și uși. Cabina a fost
ranforsată, pentru a asigura o rezistență mecanică în conformitate cu
standardele ECE R29.03, în caz de
accident. Axa față a fost ajustată, pen-

tru a reduce distanțele de frânare cu
15%, sporind și mai mult siguranța
generală. Connectivity Box-ul din dotare este facilitatorul unei serii de caracteristici și servicii noi, concepute pentru a îmbunătăți viața șoferului la bord
și a maximiza rentabilitatea proprieta-

............................................................................................................................................ decembrie 2020

Maurizio Cervetto,
redactor
Vado e Torno:

„Suntem foarte mândri de acest premiu important, care susține viziunea
noastră asupra rolului vital al gazelor naturale în realizarea unui transport
durabil pe distanțe lungi. Este singura soluție disponibilă imediat.
Este punctul de plecare pe calea către zero emisii, iar IVECO S-Way
demonstrează că este, deja, o realitate: cu performanța sa, costul total de
proprietate redus, funcționarea silențioasă și autonomia ridicată, asigură o
durabilitate financiară și ecologică. În plus, l-am ascultat pe șofer și am
proiectat cabina astfel încât să se simtă ca acasă, departe de casă.
Infrastructura de distribuție a GNL se dezvoltă rapid și acoperă, deja,
principalele coridoare europene de transport. Subvențiile și stimulentele
introduse în diferite țări fac din aceste vehicule o propunere din ce în ce mai
interesantă. Vedem, deja, o schimbare a mentalității transportatorilor, care vin
tot mai mult la noi pentru soluții de gaze naturale. Cel mai important, bio-GNL
oferă, deja, o soluție aproape de zero astăzi, deschizând calea pentru
transportul zero-carbon cu hidrogen albastru produs din metan.”

rului. Păstrează vehiculul conectat
constant cu specialiștii IVECO din
camera de control, care monitorizează
vehiculul în orice moment.
Acest lucru permite planificarea
eficientă a opririlor de întreținere și re-

parații, oferind un serviciu predictiv,
pentru a maximiza durata de funcționare a camionului. Sistemul de evaluare a stilului de conducere oferă sfaturi,
în timp real, pentru a ajuta la conducerea eficientă și în siguranță. Per-

CONSULTANȚĂ

Thomas Hilse, președintele mărcii IVECO:

„Cu IVECO S-Way NP, IVECO
stabilește o nouă referință
în productivitate și eficiență pentru
vehiculele cu tracțiune alternativă
pe distanțe lungi. (...) IVECO S-Way
nu este doar singurul vehicul
cu gaz natural cu o autonomie
de 1.600 km; este, de asemenea,
noua referință în consum, cu
4,12 km/kg de gaz. IVECO S-Way
NP combină performanțele tehnice,
obținute cu un sistem de propulsie
bine dovedit (...) și o cabină
complet nouă, cu un Cx
îmbunătățit cu 12%, care permite o
reducere semnificativă a
consumului de combustibil (până
la 4%), cu caracteristici și
standarde de calitate ale unui
vehicul emblematic, care ridică
semnificativ nivelul de confort
pentru șofer și siguranța pentru
ceilalți utilizatori ai drumului.
Noua cabină creează un mediu
care permite utilizarea completă
a spațiului (2.150 mm înălțime
liberă și înălțimea tunelului redusă
la doar 95 mm). Este chiar mai
silențios decât înainte, în interior
și în exterior (conform
standardelor Piek). În plus față de
numeroasele sisteme de asistență
la conducere, oferă noi servicii de
conectivitate, care sporesc și mai
mult durabilitatea tuturor tipurilor
de transport.”

formanța durabilă a vehiculului include
funcționarea sa silențioasă și emisiile
reduse. Camionul aduce o reducere
de 95% a particulelor și 90% în materie
de NO2 comparativ cu motorina – și,
atunci când funcționează cu bio-metan,
generează cu 95% mai puțin CO2,
creând o economie circulară.

Viziune alternativă
Compania IVECO investește în
sisteme de propulsie alternative de
mai bine de 20 de ani, dezvoltând o
experiența mare, care face ca producătorul să fie unul de referință, astăzi,
în ceea ce privește vehiculele alimentate cu gaz natural de pe piața europeană, cu peste 35.000 de vehicule
cu gaze naturale vândute. IVECO este
și un facilitator în răspândirea tehnologiei, acționând ca o punte de legătură între diferitele părți interesate, pe
măsură ce au abordat acest sector.
Acest fapt a condus la dezvoltarea,
în doar câțiva ani, a unei rețele extinse
de aproximativ 80 de stații de alimentare cu GNL, doar pe teritoriul italian.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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MAN TGX este
Camionul Anului 2021

30

Noul model de MAN TGX a primit distincția „International Truck
of the Year 2021”. Trofeul a fost primit de dr. Andreas Tostmann,
CEO MAN Truck & Bus, în cadrul unei conferințe virtuale,
desfășurate la final de noiembrie. Cu ce a impresionat?

M

embrii juriului „International
Truck of the Year” (ITOY) au
avut posibilitatea de a cunoaște produsul MAN TGX în detaliu,
începând cu februarie 2020. În completarea confortului la condus, juriul
a fost impresionat de locul de muncă
al șoferului, cu instrumentele digitale
aranjate armonios, funcțiile de conducere multimedia și intuitive încorporate
în noul volan ajustabil, multifuncțional,
precum și de butonul inovativ MAN
Smart Select, ce poate fi accesat fără
a distrage atenția. Juriul ITOY a apreciat, de asemenea, condițiile de locuit
din cadrul noii cabine. În timpul drivetestului, aceștia au fost plăcut surprinși
de eficiența remarcabilă a motorului
Euro 6D al noului MAN TGX, care oferă reduceri de consum de până la
8,2%, în comparație cu versiunea anterioară, atunci când este alăturat rafinamentului aerodinamic al designului
cabinei și funcției MAN EfficientCruise,
sistemul GPS de control al vitezei de

croazieră, care, acum, permite un grad
și mai mare de anticipare. Totodată,
a fost scos în evidență și nivelul înalt
al siguranței, care, cu funcții precum
Lane Return Assist, asistentul radar și
suport pentru schimbarea benzii și
condus asistat în ambuteiaje, nu numai că ia presiunea de pe șofer, ci și
contribuie semnificativ la siguranța
celorlalți participanți la trafic. Nu în
ultimul rând, MAN TGX a punctat în
fața juriului ITOY în ceea ce privește
setarea standardelor, datorită gradului
înalt de conectivitate, susținut de arhitectura sa electronică, prima de
acest tip în sectorul vehiculelor comerciale și gama serviciilor digitale asociate acestora.
„Noul MAN TGX reprezintă un pas
major în ceea ce privește confortul
șoferului, eficiența în consumul de
combustibil, conectivitate și interfață
vehicul-utilizator. De aceea, nu există
niciun fel de dubiu de ce noul MAN
TGX a fost desemnat ca fiind «Interna-

tional Truck of the Year 2021». Este
un camion orientat către viitor, care
îndeplinește nevoile de transport de
astăzi și de mâine,” a declarat președintele juriului ITOY, Gianenrico
Griffini, rezumând verdictul membrilor
juriului, în cadrul ceremoniei de acor-
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Gianenrico
Griffini

dare a trofeului. Conform reglementărilor premiului „International Truck
of The Year”, trofeul anual este înmânat camionului lansat în ultimele 12
luni, care a adus cea mai mare contribuție la dezvoltarea sustenabilă a
transportului rutier de marfă. Criteriile
de evaluare sunt reprezentate de inovații tehnice și rafinamente, precum
și de inovații care contribuie la reducerea eficientă a costurilor, siguranță
și protecția mediului.

Focus
pe transportatori
și șoferi
La începutul lui 2020, în februarie,
MAN a lansat o nouă generație de camioane, livrarea demarând la începutul verii. În cadrul acțiunii de dezvoltare

„Premiul «International Truck of the Year» este o recunoaștere extraordinară,
pentru munca remarcabilă depusă de către echipa MAN. Echipa a muncit,
mai mult de cinci ani, cu un singur obiectiv în minte: să dezvolte cel mai bun
camion pentru șoferi și pentru clienți și să îl lanseze pentru a fi utilizat.
Acest premiu râvnit demonstrează faptul că: Am reușit!”

conceptuală, MAN a intervievat, în mod
regulat, 300 de companii de transport
și 700 de șoferi, referitor la cerințele
lor în ceea ce privește noul camion,
încorporând feedback-ul primit în designul noilor camioane. Astfel, acestea
sunt și mai bine aliniate la nevoile acestor companii, în ceea ce privește
eficiența operațională și a costurilor, și
oferă șoferului o ergonomie unică la
locul de muncă, siguranță completă și
un mediu minunat de relaxant, în timpul
perioadelor de odihnă. Încă de la
început, obiectivul a fost de a îndepărta
cât mai mult posibil presiunea în ceea
ce privește șoferii și contractanții în
activitatea lor de zi cu zi, pe fondul unor
provocări din ce în ce mai complexe,
cum ar fi creșterea volumului de mărfuri
și reglementările tot mai stricte privind
emisiile de CO2, deficitul de șoferi și

digitalizarea avansată a proceselor
logistice. MAN se afirmă ca un partener
puternic și competent, în ceea ce
privește sprijinul, din momentul în care
clientul este contactat datorită logicii
noului produs, care este, în mod constant, orientat către utilizarea vehiculului, și datorită multor ani de experiență
în industrie, într-o gamă largă de
aplicații. Combinată cu impresionanta
rețea de service-uri MAN și cu serviciile
digitale inovatoare, noua generație de
camioane poate fi privită ca un pachet
cuprinzător, adaptat industriei transporturilor, facilitând munca de zi cu zi a
companiilor de transport și a șoferilor,
conform motto-ului companiei: „Simplifying Business”.

CAMIOANE ȘI SERVICII

Dr. Andreas Tostmann, CEO MAN Truck & Bus:

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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RENAULT TRUCKS
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Gama integral
electrică
se extinde
Renault Trucks își extinde gama integral electrică pentru a-și ajuta
clienții să își accelereze tranziția către energia „curată”.
Există o gamă mai largă de baterii pentru vehiculele de gamă
medie: Renault Trucks D și D Wide Z.E. pot fi dotate, acum, cu
pachete de baterii de 66 kWh. Mai mult decât atât, utilitara Renault
Trucks Master Z.E. tocmai a fost lansată în versiune de 3,5 tone.

V

ehiculele din oferta Renault
Trucks Z.E. integral electrică
sunt complet silențioase și
conservă calitatea aerului din zonele
urbane. Acestea permit accesul în
zone din centrele orașelor, chiar și în
cele cu restricții stricte de trafic.
Pentru a ajuta companiile de transport să facă trecerea către electricitate,
vehiculele integral electrice ale Renault
Trucks pot fi customizate de la 3,1 la
26 t masă totală, cu o autonomie de
până la 400 km.

............................................................................................................................................ decembrie 2020

Bateriile reprezintă unul dintre cele
mai scumpe echipamente ale unui camion electric. În loc de a include sistematic autonomia maximă, Renault
Trucks preferă să le ofere clienților săi
autonomia de care efectiv au nevoie.
Această soluție este croită pe cerințele
reale de utilizare ale clienților, menținând sarcina utilă și asigurând faptul
că afacerile lor vor rămâne competitive.
Renault Trucks D și D Wide Z.E.
vin, acum, cu o gamă largă de capacități. Prevăzute, înainte, cu baterii de

50 kWh, acum pot fi echipate cu baterii
litiu-ion de 66 kWh. Clienții pot alege
dintre cinci configurații diferite, cu până
la șase pachete de baterii de 66 kWh
pentru Renault Trucks D Z.E., ceea ce
se traduce printr-o autonomie de până
la 400 km.

Master Z.E. de 3,5 t
Renault Trucks își extinde și oferta
din gama Master Z.E.. Vehiculul poate
fi, acum, comandat cu masă de 3,5 t,
comparativ cu 3,1, anterior. În ciuda
unei sarcini utile suplimentare de 400
kg, Renault Trucks Master Z.E. oferă,

încă, o autonomie reală de 120 km și
poate fi încărcat în numai șase ore.
Gama de 3,1 t constă în două
modele (van și cabină-platformă) disponibile în trei lungimi diferite (L1, L2,
L3) și două înălțimi (H1, H2). Versiunea van de 3,5 t este deja pe piață.
Renault Trucks Master Z.E. integral
electric de 3,5 t va fi disponibil, în curând,
în versiuni cabină-platformă și șasiu-cabină, cu o gamă largă de echipamente,
cum ar fi benă basculabilă sau container
de volum înalt, cu oblon ridicător.
adaptarea Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Renault Trucks
Master Z.E.

Renault Trucks
D Z.E.

Renault Trucks
D Wide Z.E

GVW: 3,1-3,5 t
Motor electric de 57 kW
Cuplu maxim: 225 Nm
Viteză maximă: 100 km/h
Stocare energie: baterii Li-ion
de 33 kWh
Autonomie în ciclu NEDC: 200 km
Autonomie în condiții reale
de operare: până la 120 km
Încărcare: 7 kW AC

GVW: 16 t - Masă: 16,7 t.
Ampatamente disponibile: 4.400
și 5.300 mm
Motor electric 185 kW (130 kW
continuu)
Cuplu maxim motor electric:
425 Nm
Cuplu maxim axă spate: 16 kNm
Cutie de viteze cu două trepte
Stocare energie: baterii Li-ion
totalizând între 200 și 400 kWh
Autonomie în condiții reale
de operare: până la 400 km
Încărcare: 20 kW AC și 150 kW DC

GVW: 26 t - Masă: 27 t.
Ampatamente disponibile:
3.900 mm și altele, la comandă
Două motoare electrice totalizând
370 kW (260 kW continuu)
Cuplu maxim motoare electrice:
850 Nm
Cuplu maxim axa spate: 28 kNm
Cutie de viteze cu două trepte
Stocare energie: baterii Li-ion,
200-265 kWh.
Autonomie în condiții reale
de operare: până la 180 km
Încărcare: 20 kW AC și 150 kW DC
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Gamă completă
de camioane
electrice, din 2021
Anul viitor, transportatorii din Europa vor putea comanda versiuni
complet electrice ale camioanelor grele produse de Volvo Trucks.
Intențiile remarcabile ale companiei în privința electrificării
marchează un pas major înainte pe calea unul transport
independent de combustibilii fosili.

V

olvo Trucks desfășoară, în prezent, teste cu camioanele sale
grele electrice Volvo FH, Volvo
FM și Volvo FMX, care vor fi utilizate
pentru transport regional și pentru
operațiuni de construcții urbane, în
Europa. Aceste camioane vor avea o
masă totală în combinație de până la
44 t. În funcție de configurația bateriilor,
autonomia poate ajunge la 300 km.
Vânzările vor începe anul viitor, iar
producția de masă va începe în 2022.
Acest lucru înseamnă că, începând din
2021, Volvo Trucks va comercializa o
gamă completă de camioane electrice
pe baterii, în Europa, pentru distribuție,
colectarea deșeurilor, transport regional
și operațiuni de construcții urbane.

„Prin creșterea rapidă a numărului
de camioane grele electrice, dorim să
sprijinim clienții și beneficiarii serviciilor
de transport să-și atingă scopurile ambițioase legate de sustenabilitate. Suntem hotărâți să continuăm să conducem industria către un viitor sustenabil,”
a spus Roger Alm, președintele Volvo
Trucks.
Volvo Trucks a început producția
modelelor Volvo FL Electric și Volvo
FE Electric în 2019. Acestea sunt camioane electrice destinate distribuției
urbane și colectării deșeurilor, în principal în Europa. În America de Nord,
vânzările noului Volvo VNR Electric,
un camion pentru transportul regional,
au început pe 3 decembrie 2020.

Independență față
de combustibili fosili
Vehiculele electrice pentru operațiuni grele, de lungă distanță și solicitante vor urma, pe parcursul acestui
deceniu. Acestea vor fi vehicule electrice pe baterii și pe celule de combustibil, cu o autonomie mai mare. Volvo
Trucks dorește să înceapă comercializarea camioanelor electrice propulsate
de celule de combustibil cu hidrogen
în a doua jumătate a acestui deceniu.
Obiectivul Volvo Trucks este de a avea
o gamă completă independentă de
combustibili fosili până în 2040.
„Pentru a reduce impactul transportului asupra climatului, trebuie să
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realizăm tranziția de la combustibilii
fosili, la alternative precum electricitatea. Dar condițiile pentru această
trecere și, în consecință, ritmul tranziției variază în mod dramatic de la
transportator la transportator și de la
piață la piață, în funcție de o serie de
variabile cum ar fi stimulentele financiare, accesul la infrastructura de
încărcare și tipul operațiunilor de transport,” explică Roger Alm.
Din acest motiv, majoritatea companiilor de transport va trece la propulsia electrică în etape. În practică,

multe dintre ele vor avea flote mixte
de camioane, propulsate de diferiți
combustibili, pe parcursul perioadei
de tranziție.

Același camion,
mai multe variante
de propulsie
„Șasiurile noastre sunt proiectate
să fie independente de lanțul cinematic utilizat. Clienții pot alege să cumpere mai multe camioane Volvo din același
model, singura diferență fiind faptul că

unele sunt electrice, iar altele diesel
sau pe gaz. În ceea ce privește caracteristicile produselor, cum ar fi mediul
de lucru al șoferului, fiabilitatea și
siguranța, toate vehiculele noastre
îndeplinesc aceleași standarde înalte.
Șoferii ar trebui să fie familiarizați cu
vehiculele și să fie capabili să le opereze în siguranță și eficient, indiferent de
combustibilul utilizat,” spune Roger Alm.
Din perspectiva Volvo Trucks, tranziția către un transport mai sustenabil
înseamnă, mai ales, o schimbare cât
mai ușoară pentru operatorii de transport, astfel încât aceștia să fie capabili
să se adapteze. Soluțiile oferite trebuie
să fie independente de combustibilii
fosili și să le permită transportatorilor
să atingă nivelurile necesare de profitabilitate și productivitate.
„Principala noastră sarcină este
să ușurăm tranziția către vehiculele
electrificate. Realizăm acest lucru prin
a oferi soluții holistice care includ planificarea traseelor, configurarea corectă a vehiculelor, echipamente de încărcare, finanțare și servicii. Securitatea
pe termen lung pe care noi și rețeaua
noastră globală de dealeri și ateliere
service le-o oferim clienților va fi mai
importantă ca niciodată,” concluzionează Roger Alm.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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EXPRESS EUROSCAN

Dezvoltare
și în pandemie
Una dintre firmele mari de transport românești și-a continuat
creșterea, în ciuda pandemiei, a apariției PM 1... și, chiar, contrar
propriilor planuri inițiale.

A

tunci când pandemia a lovit
întregul continent, transportul
internațional românesc era,
deja, într-o perioadă marcată de îngrijorare. Diminuarea profitabilității și
apariția Pachetului Mobilitate 1 au
determinat multe firme să adopte o
atitudine precaută... de așteptare. În
aceste condiții, pandemia nu a făcut
decât să amâne și mai mult planurile
de investiții ale companiilor.
Însă, atunci când „fundația” este
bine construită...

Apetit pentru
investiții
Deși firma de transport Express
Euroscan apare în 2006, activitatea
a început cu mai mulți ani înainte, în
1996, pe o altă firmă. În 2006, proprietarii au decis divizarea în patru firme,
pentru a fi mai ușor de gestionat fiecare activitate în parte.
În cea mai mare parte, Express
Euroscan realizează transport în Comunitate, operând pe mai multe segmente: prelate (mega și standard),
cisterne, platforme, containere, frigo...
Iar specializarea pe mai multe nișe a
făcut diferența.
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„În unire stă
puterea!”
Express Euroscan este una dintre
companiile fondatoare ale ATMB
(Asociația Transportatorilor de
Mărfuri Bucovina).

Astăzi, flota Express Euroscan a
ajuns la 125 de camioane și doar 20
dintre acestea realizează operațiuni
de tur-retur.
„Dorința noastră de a munci a
făcut să obținem aceste rezultate.
Practic, creșterea a apărut la solicitarea clienților, care, mulțumiți de serviciile noastre, ne-au solicitat constant
mai multe camioane. Lucrăm în mică
măsură cu case de expediție. Aproximativ 99% din activitate se bazează
pe colaborarea cu clienți direcți. Iar
relațiile s-au construit încet, în timp,
și, astăzi, suntem parteneri de încredere pentru clienții noștri”, a arătat
Ovidiu Plăcintă, director general Express Euroscan.
Chiar și anul acesta, în ciuda crizei
sanitare, flota companiei a crescut. Mai
mult decât atât, compania a achiziționat reprezentanța Yacco în România.

Continuă adaptare
la piață
Istoria Express Euroscan a însemnat o continuă adaptare la condițiile
pieței. Practic, transportul în Comunitate a început abia în 2008. Până atunci...
transport internațional de containere
România-Germania, a urmat specializarea pe țările nordice, RomâniaSuedia și Norvegia (tur-retur), apoi
transport național specializat pe industria forajelor și, mai de curând, transport agabaritic în Germania. Fiecare
etapă a adus un plus de experiență și
dezvoltare, pentru a putea fi abordată
următoarea.
„În 2008, am început transportul în
Comunitate. Am fost printre primii
transportatori români care au început
„Luăm în calcul efectele Pachetului
Mobilitate 1 și încă sperăm
în succesul demersurilor
de contestare în instanță a acestui
act normativ. Sigur, planul B este
pregătit și, dacă va fi nevoie,
vom deschide o firmă în Germania,
așa cum, probabil, vor face mulți
transportatori români”
– Ovidiu Plăcintă.
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„Yacco produce uleiuri pentru
oameni pretențioși, care țin la
mașinile lor. Pentru transportatori,
apar mai multe avantaje.
Pe lângă o mai bună întreținere
a camioanelor, utilizarea uleiurilor
Yacco asigură reducerea costurilor
și câștig de timp.
În cazul unui camion care operează
în comunitate, se câștigă minim
500 de euro pe an, doar din
manopera aferentă schimbului de
ulei” – Ovidiu Plăcintă.

Ovidiu Plăcintă,
director general
Express Euroscan:
„80% din flotă sunt camioane
Euro 6 și am achiziționat
vehicule și anul acesta.
Inițial ne-am propus doar să
înlocuim camioanele mai
vechi, însă, până la urmă,
am ajuns și la o mică
extindere a flotei. Discutăm
de 20 de camioane
achiziționate în 2020.”

Și a venit pandemia...
Atunci când a debutat pandemia,
Express Euroscan a oprit 85% din activitate și mulți angajați au fost trimiși
în șomaj tehnic.
„Piața a fost dominată de panică,
pentru că nimeni nu știa ce se va
întâmpla. Apoi, activitatea s-a reluat
gradual și, în trei luni de zile, lucram
cu toată flota. Însă, chiar și după repornirea activității, numărul de kilometri
parcurși lunar de către fiecare camion
a scăzut. Abia din toamnă, lucrurile
au revenit cu adevărat la normal. În
viitor, nu cred că vom mai avea probleme, chiar dacă mai apare un nou val
de îmbolnăviri”, a declarat Ovidiu
Plăcintă.
Compania a folosit facilitățile acordate de stat pentru șomajul tehnic, în
perioada de blocaj, însă ratele nu le-a
amânat, chiar dacă băncile au oferit
această posibilitate. „Discutăm de trei
luni în care ne-am asumat pierderi.
Apoi a urmat recuperarea... Inclusiv
creșterea parcului a contribuit la o cifră
de afaceri, în acest an, asemănătoare
cu cea din 2019. Din punct de vedere
al profitabilității, este clar că 2020 va
fi mai jos”, a arătat directorul general
Express Euroscan.

Reprezentanța Yacco
Chiar și anul acesta, Express
Euroscan a continuat să caute modalități de a îmbunătății activitatea. Iar,
pe partea de întreținere a parcului,
utilizarea uleiurilor Yacco va juca un
rol important.
„Cu uleiurile utilizate anterior,
aveam un interval de schimb de 6070.000 km. Astfel, la șase luni de zile,
trebuia să realizăm schimbul de ulei.
Trebuia să ne găsim un service în
Europa, să facem programare și să ne
asumăm tarifele mai mari de acolo.
Căutând un ulei mai bun, am aflat că
Yacco oferă un interval de schimb de
până la 150.000 km. Am studiat acest
aspect și am aflat că acest ulei este
produs doar în Franța, din motive de
securitate – păstrarea secretului de

fabricație. Din 1919, de când au apărut, au obținut 522 de recorduri mondiale”, a explicat Ovidiu Plăcintă.
Un ulei care să asigure un interval
de schimb de 150.000 km poate asigura un schimb anual, pentru majoritatea camioanelor, iar, în cazul flotei
ce operează în Comunitate, avantajele
ce decurg de aici sunt semnificative.
„La 150.000 km, putem realiza
schimbul de ulei o dată pe an și, astfel,
acest lucru se va realiza acasă, odată
cu aducerea camioanelor pentru ITP. Nu
mai trebuie să apelăm la service-uri în
Europa pentru schimbarea uleiului, a
filtrelor și a tot ce presupune partea de
întreținere. Rezultatul este o reducere
de costuri și câștig de timp. Nu trebuie
să mai căutăm service-uri, să ne asigurăm că găsim programarea corectă pentru a avea camionul disponibil, nu mai
pierdem o zi în service pentru camion
și șofer, nu mai plătim manopera scumpă
din occident... Mai mult decât atât, folosind acest ulei, producătorul garantează
o reducere a consumului de carburant
cu 1%”, a explicat Ovidiu Plăcintă.
Avantajele aduse de noul ulei au determinat conducerea Express Euroscan
să meargă chiar mai departe.
„Conjunctura a făcut ca foștii
proprietari ai reprezentanței Yacco să
își dorească să vândă această afacere. Firma era localizată în București
și are o bază largă de clienți. Practic,
ei funcționează, în România, din 1994.
Am cercetat activitatea firmei, am vizitat fabrica, în Franța, și am decis să
facem acest pas. Am început activitatea în forță și inclusiv clienții existenți
au simțit schimbarea. Am simplificat
modul de lucru, avem, deja, un magazin online unde se poate plăti direct
cu cardul, există diferite promoții, în
funcție de cantitatea achiziționată...
Feedback-ul este unul foarte bun”, a
declarat Ovidiu Plăcintă.
Planurile sunt foarte ambițioase și
reprezentanții Express Euroscan își
propun o dublare a volumului de vânzări, încă din primul an de activitate.
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acest tip de transport și, probabil,
primii din regiunea noastră. Transportul în Comunitate reprezintă cea mai
lungă și stabilă etapă din istoria firmei
și credem că va continua. Nu vedem
o problemă în ceea ce privește transportul intracomunitar, în ciuda tuturor
piedicilor care ni se pun – restricții,
legislație, amenzi... Clienții pe care îi
avem nu renunță la noi și nici noi la
ei”, a declarat Ovidiu Plăcintă.
Și nu sunt doar cuvinte... La fel ca
majoritatea colegilor de breaslă, și
Express Euroscan s-a lovit de situația
în care firme de transport concurente
au oferit tarife mai mici, însă experiența acumulată și seriozitatea dovedită în timp au cântărit mai greu pentru
clienți.
„Sunt și firme românești care au
asemenea abordări, însă, în ultima
vreme, cei mai agresivi sunt lituanienii.
Aceștia creează, la ora actuală, o
presiune mare în piață, iar unii clienți
i-au testat, o lună, două, dar au renunțat la ei. Și bulgarii sunt, de asemenea,
destul de prezenți. Probabil, diferența
a făcut-o comunicarea foarte bună, în
cazul dispecerilor noștri. Iar la ceilalți...
Au fost cazuri în care clientul nu mai
reușea să dea de șoferi. Unul dintre
clienți ne-a sunat pe noi să îl roage
pe șoferul nostru să îl caute pe șoferul
bulgar...”, a precizat directorul general
Express Euroscan.
Compania are, la acest moment,
200 de șoferi și consideră că doar
având un număr mare de șoferi se
poate asigura continuitatea activității.
„Acesta este unul dintre secretele
unui parteneriat bun cu clienții – să
nu ajungi în situația de a spune clientului că nu poți efectua un transport,
pentru că nu ai șoferi. Noi avem în
permanență șoferi de rezervă și facem
tot posibilul pentru a nu opri activitatea.
În același timp, trebuie să le asiguri
șoferilor venituri bune și condiții atractive. Buna comunicare a dispecerilor
este, de asemenea, importantă, iar
întârzieri la plata salariilor nu am avut
niciodată. În plus, având suficienți
șoferi, le putem asigura acestora un
program flexibil, fără a impune perioada de lucru pe Comunitate”, a explicat Ovidiu Plăcintă.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Lumea noastră,
la final de 2010
Finalul lui 2010 a fost unul dificil, după un an în care criza
economică a schimbat paradigma în care s-au desfășurat atât
transporturile, cât și domeniile conexe.

T

ransportul de marfă fusese afectat serios, 652 de
firme de transport își întrerupseseră activitatea, iar
parcul activ se diminuase cu 2.284 de vehicule
comerciale (peste 3,5 t), în acel an, cele mai afectate fiind
companiile mici. Transportul de persoane a înregistrat
dispariția a 128 de firme, însă parcul național a crescut cu
783 de autobuze și microbuze, față de sfârșitul lui 2009.
Totuși, se scăpase de incertitudine, în noiembrie 2010
începând eliberarea licențelor cu valabilitate 2013.
Vizând problema șpăgii în cadrul societății și cu
precădere în transporturi, Radu Borcescu se întreba, într-un
editorial, „cum vor putea fi motivați cei care sunt corecți
să aplice legea, într-o societate în care banul pare a fi
singurul reper al valorii?” Pe măsură ce se apropie de
vârful piramidei, un funcționar al statului poate spera la un
salariu de 4.000 sau 5.000 de lei pe lună, dar o singură
șpagă poate reprezenta mai mult de 50 de ani de muncă...”

• Un proiect de Ordonanță de Urgență, adus în
dezbatere publică, propunea ca sumele provenite din
amenzi acordate de ARR, CNADNR și RAR să intre în
vistieria CNADNR, pentru finanțarea proiectelor de
infrastructură rutieră.

IAA Hanovra
Expoziția a fost caracterizată de un optimism (moderat)
privind ieșirea din recesiune, producătorii fiind precauți,
căutând căile sigure de dezvoltare.
• Trofeul Truck of the Year 2011 a fost acordat lui
Mercedes-Benz Atego.
• Van of the Year 2011 a fost desemnat Fiat Doblo
Cargo.
• Pick-Up of the Year 2011, câștigat de Volkswagen
cu Amarok, cel mai nou model comercial al producătorului
german la acea vreme.

Legislație

• DAF anunța că va introduce în producția de serie
modelul LF45 Hybrid, de 12 tone.

• Era introdus Ordinul de modificare a Normelor privind
organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a
activităților conexe acestora (OMTCT 1892). ARR primea
atribuții sporite, fiind introduse obligații stricte privind
asigurarea încărcăturii. Totodată, companiile de transport
urmau să transmită rapoarte către ARR, privind șoferii și
verificările tehnice. Pentru defecțiuni majore, se introducea
reținerea plăcuțelor de înmatriculare.
• Se pregătea introducea de către ARR a licențierii
pentru vehiculele de transport persoane de tip 8+1.
• ARR „muta” examinarea pe calculator.
• Se introduceau noutăți în materie de procedură fiscală,
prin modificarea Codului de procedură fiscală, Codului
fiscal și a Legii societăților comerciale.
• Era introdus un nou sistem (informatic) pentru
decontarea transporturilor subvenționate, menit să stopeze
fraudele.
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• Mercedes-Benz Trucks a adus la expoziție, printre
altele, noile Atego, Atego BlueTec Hybrid și Axor, precum
și ediția limitată Actros White/Black Liner. A fost anunțată
și introducerea sistemului de siguranță ABA 2.
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• O premieră mondială a constituit-o Mitsubishi Canter
E-Cell, un camion 100% electric, dezvoltat sub umbrela
Daimler.

RETRO

• Volvo Buses a prezentat, de asemenea, noutăți,
modelul 8900, destinat curselor interurbane, și modelul
9500, destinat transportului de linie.

Piață
• ARR primea „haine electronice” noi, utilizatorii fiind
întâmpinați cu un nou site.
• Pentru prima dată la o ediție IAA, la standul MAN a
fost prezent VW Constellation.
• Scania a prezentat „cel mai puternic camion construit
vreodată”, la acea vreme, modelul V8 de 730 CP, dar și
noua transmisie Opticruise.

• Iveco Irisbus a lansat gama de autobuze hibride Citelis.
• Pentru Setra, noutatea a constituit-o prezentarea noii
generații de scaune, mai confortabile, mai ușoare și
disponibile într-un mare număr de variante.

• La standul Neoplan, premiera a reprezentat-o
autocarul supraetajat Neoplan Skyliner.

• UNTRR aniversa 20 de ani de la înființare.
• Conform statisticilor de la BursaTransport, piața devenise una mai sigură, în 2010, înregistrându-se cu peste
25% mai puține incidente de plată decât în 2009.

• Renault Premium Route a ieșit pe primul loc în cadrul
unui test efectuat de o firma germană de transport, timp
de 3 ani, ca fiind camionul cu cele mai scăzute costuri de
operare dintre cele 7 modele de camioanele testate.

decembrie 2020 ..........................................................................................................................................
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RETRO
• Truck Racing 2010 – Renault Trucks-MKR Technology
a încheiat sezonul 2010 de Truck Racing pe locul întâi, la
echipe. La piloți, Antonio Albacete (MAN, Team Cepsa) a
fost desemnat campion al acelui sezon.

• Com Divers Auto Ro era desemnată compania de
transport a anului în cadrul concursului „Romanian Transport
Company of the Year 2010 – Continental”, a cărui gală s-a
desfășurat la Palatul Parlamentului.

• Cefin România marca prezența în zona vestică, prin
deschiderea unui nou sediu, la Arad.
• Gebrüder Weiss finaliza recepția noului terminal de
cross-docking, din Sibiu.
• GEFCO România aniversa 5 ani pe piața autohtonă.
• FM Logistic și Sanofi-Aventis își făceau public
parteneriatul.
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• Waberer’s Romania, prin vocea Danei Dumitru, office
manager al companiei, anunța că, în 2010, compania
avusese o dezvoltare bine controlată.
• Din octombrie 2010, IVECO România era condusă
de Milos Lalovic, din poziția de director general.
• Premiile ARILOG – Best Logistics and Operational
Excellence Award a fost acordat companiei Groep H.Essers,
iar Win-Win Collaboration Award a mers către OTZ Logistics
Group, pentru parteneriatul cu BAT România.

• „Modernizăm și construim tramvaie în Uzina de
Reparații a RATB”, afirma Adrian Criț, directorul general
al regiei la acea vreme.
• „Noi suntem cu Guvernul, indiferent de culoarea
politică” – Vasile Ștefănescu, președinte COTAR.
• FORT, în parteneriat cu Poliția Rutieră Română și
ARR, organiza o conferință pe tema combaterii transportului
ilicit de persoane, punând tunurile pe piraterie.

• RATB relua cursele preorășenești, în Ilfov, pe 52 de
trasee.
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Piața Presei Libere, reducându-le costurile cu aproximativ
9 milioane de euro (o treime).

RETRO

• Proaspăt lansatele Mercedes-Benz Vito și Viano
ajungeau în România.
• Arena Națională, de asemenea, încă în construcție,
a avut parte de o recalculare a costurilor, rectificarea fiind
făcută în plus, cu 36 de milioane de euro, de la 194, la
220.

• EvoBus livra 30 de autobuze articulate MercedesBenz Conecto G, la Timișoara.

• Producătorul asiatic de utilaje de construcții Komatsu
lansa pe piață excavatoarele pe șenile PC190-8 și
PC160LC-8.

• Solaris spărgea gheața și anunța livrarea primelor
sale 10 autobuze urbane pe piața din România, la Oradea.

Construcții
• Consilierii generali ai municipiului București au
modificat costurile viitoarei construcții a pasajului subteran

• Se lansa, de către Grove, una dintre cele mai performante automacarale tot-teren din clasa de șase axe de la
acea vreme, modelul GMK6300L.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

decembrie 2020 ..........................................................................................................................................
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ANTICORUPȚIE

ACTUALITATE

Așa MAI, așa mai RAR
Cu prilejul alegerilor parlamentare din 6 decembrie,
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și-a mobilizat toate forțele,
pentru a asigura ordinea publică, dar și pentru a proteja secțiile
de votare. Fie că am păzit secția de votare, fie că am însoțit urna
mobilă la domiciliul alegătorilor, toți am contribuit la securitatea
și corectitudinea desemnării prin vot a membrilor organelor
reprezentative ale statului.

C

ondițiile logistice au fost unice
și, sperăm, irepetabile, dată
fiind situația pandemică actuală din România. Nu s-a făcut rabat
de la purtarea măștilor sanitare, mănușilor de protecție, de la dezinfectarea
mâinilor, la intrarea în clădire, și de la
dezinfectarea mâinilor, la ieșire din
secție/clădire. Fără nicio excepție, toată lumea a purtat masca și... aproape
toți au purtat-o... corect.
Rolul meu de supraveghere a zonelor adiacente secțiilor de votare mi-a
adus o experiență unică de observator
al comportamentului celor care se prezentau la vot. Cei mai precauți participanți veneau cu masca medicinală purtată corect și, înainte de a intra în
clădire, își mai puneau și mănușile de
protecție, iar în clădire își dezinfectau
mâinile înmănușate... cu dezinfectant.
La plecare, toți repetau procedura în
sens invers. Totuși, câteva persoane,
m-au uimit, când, în curtea școlii, după
ce și-au îndepărtat mănușile, și-au
pulverizat pe haine, de sus și până jos,
o altă substanță dezinfectantă.
Din experiența mea, de peste 10
ani, ca ofițer specialist în prevenirea
corupției, apreciez că activitatea de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2, în
ziua votului, s-a realizat cu cea mai mare acuratețe. Aș putea spune că foarte
amuzantă a fost reacția de surprindere
a acelora care auzeau vocea stridentă
a alarmei camerei pentru detectarea
temperaturii umane și a purtării măștilor
de protecție sanitară. Au existat situații
când votanții erau avertizați de cameră
că nu purtau mască de protecție, prilej
în care am intervenit printr-o prevenire
activă a celor ce nu o purtau corect, recomandându-le să o repoziționeze. Fiecărei persoane astfel vizate i-am explicat faptul că aparatul are o mare
sensibilitate la purtarea măștii, iar, la al
doilea avertisment, emite automat o amendă. Toți s-au grăbit să-și corecteze poziția măștii.

Peripeții la ITP
Depănam aseară această poveste
de prevenire unui amic, iar acesta...
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Dan
Moldoveanu

să nu-mi rămână dator, își începe povestea lui cum că... abia cu o zi înainte
să-i expire inspecția tehnică periodică
la autoturismul personal, și-a găsit
timp să se prezinte la o stație ITP de
la marginea unui mic târg de provincie.
Și acolo, surpriză mare, curtea era
plină ochi de autoturisme și camioane,
cu mult peste traficul unei zile normale.
„Dacă nu erau vreo 30, nu era niciunul”, îmi spune amicul meu, „și era
doar o sâmbătă banală de început de
iarnă”.
„Masca obligatorie? Ce mască?
Doar eu purtam...”
Surprins fiind de marea de oameni
și autovehicule, amicul meu începe
să pună întrebări celui din față, celui
din spate, apoi celorlalți și, stupefiat,
constată: „mă aflam înconjurat de 29
de «șpăgari», aveam senzația că sunt
în mijlocul unei gropi de gunoi pe timp
de vară, simțeam că mă sufoc”, îmi
povestește el cu năduf și soarbe puțină licoare cu parfum de rom... pentru
a-și drege vocea.
Toți de acolo aveau mici și neînsemnate probleme tehnice la mașinuțele lor: un pic de fum alb și dens,
de nu vedeai culoarea mașinii la por-

nire, frână doar pe două rotițe colo,
chior de-un far dincolo, parbriz cu crăpături ca-n pânza de păianjen, râuri
de rugină pe aripi și alte câteva mărunțișuri din această categorie...
„Și tu ce-ai făcut?”, l-am întrebat
eu. „Inspecția tehnică, răspunde el râzând, „pe bune, fără nicio «șpagă», că
doar sunt la a doua inspecție din viața
acesteia”. „Ai fi dat?”, insist eu... „Da!”,
răspunde prompt. „Un telefon, la voi,
la DGA!”
„Dar de ce era așa mare «aglomerație» într-o zi de sâmbătă?” revin
eu. Pentru că stația ITP este privată,
lucrează zi lumină pentru profitul propriu și, ce este cel mai important, funcționarii RAR nu lucrează sâmbăta,
adică nu-i poate controla sâmbăta pe
cei care efectuează ITP... și unde
control nu e, nimic nu e.
Integritatea se servește, aici, doar
de luni până vineri.
Nu cred că trebuie să vă mai spun
că inspecția tehnică periodică este o
verificare a autovehiculului care-i atestă acestuia capacitatea de a participa, în condiții de siguranță, la traficul
din România și că un autovehicul fără
frâne este mai periculos decât o persoană infectată cu COVID-19 care nu
poartă mască.
Și totuși, toată lumea poartă mască... de ce n-ar ține și la integritatea
lor corporală tot așa? Să-și cumpere
discuri și plăcuțe de frână, acestea
sunt tot pentru protecția siguranței lor
și a celorlalți.
Sper că nu v-au întristat poveștile
mele din decembrie, dar vă rog, când
mergeți la ITP cu „fierul” dumneavoastră, să mergeți cu fruntea sus, după ce
vă asigurați că nu prezentați vreun pericol pentru ceilalți și... cu bani „ficși”, iar
dacă vi se solicită să suplimentați suma
de pe bonul fiscal, găsim oricând un „mic
fond pentru un flagrant delict”, la call
center-ul anticorupție 0800.806.806.
Al dumneavoastră prieten,
Dan MOLDOVEANU
comisar-șef de poliție
Direcția Generală Anticorupție
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LOGISTICĂ

Depozitul
viitorului

ȘTIRI

ELMAS BRAȘOV A LANSAT O NOUĂ
INTERFAȚĂ A SITE-ULUI stivuitoare.ro

WORLD OF HAND
TOOLS, ÎN P3
BUCHAREST A1
Compania brașoveană
Elmas, dealer autorizat Linde
Material Handling pe piața
din România și Republica
Moldova, a lansat o nouă
interfață a site-ului
stivuitoare.ro. Noua interfață
a site-ului beneficiază de un
design modern, structură
intuitivă, funcționalitate
îmbunătățită și un acces ușor
la informații despre produse
și servicii. Prin intermediul

elefant.ro
LIVREAZĂ PRODUSE
PRIN EASYBOX
ȘI POȘTA ROMÂNĂ

design-ului inovator, site-ul
este complet optimizat
pentru dispozitivele
mobile, ușor de utilizat
și securizat cu certificat SSL.
Cu doar câteva click-uri,
se pot accesa toate detaliile,
broșurile și materialele
video despre produsele
și serviciile disponibile,
gama completă de stivuitoare
și soluții de intralogistică
și nu numai.

în prezent, peste 8.000 mp
de spații logistice. Odată cu
dezvoltarea centrului de fulfillment,
a crescut și echipa alocată
operațiunilor logistice, depășind,
în acest moment, o pondere
de 30%, la nivel de companie.

CEREREA DE SPAȚII
LOGISTICE A ABSORBIT
APROAPE INTEGRAL
OFERTA
Platforma elefant.ro oferă clienților
săi posibilitatea de a comanda
produsele preferate cu livrare prin
oficiile Poștei Române, în urma
unui recent parteneriat semnat
între cele două companii.
Astfel, rețeaua de puncte de livrare
disponibile pentru cei peste
2,5 milioane de clienți ai elefant.ro
se extinde cu 628 de oficii poștale,
aflate pe tot teritoriul țării.
elefant.ro a semnat, recent,
un parteneriat și cu easybox,
pentru utilizarea, în procesul de
livrare, a celor peste 800 de
pachetomate deținute de
partenerul său, la nivel național.
Prin cele două parteneriate,
elefant.ro ajunge, astfel, la o rețea
totală de peste 15.00 de puncte de
livrare, acoperind toate județele
țării. La nivel de logistică, elefant.ro
deține un centru de fulfillment în
apropierea Bucureștiului, a cărui
suprafață a fost majorată cu 30%,
în 2020. În total, compania deține,
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din producție (17%, respectiv
60.000 mp) și cele cu activități în
domeniul distribuției și logisticii
(15%, 54.000 mp).

Dezvoltatorii au livrat,
în primele nouă luni din acest
an, proiecte industriale și de
logistică de 410.000 mp, volum
absorbit aproape integral de
cererea înregistrată la nivelul pieței
în acest interval, care s-a situat la
392.000 mp, potrivit datelor
Bucharest City Report Q3 2020.
Volumul spațiilor industriale
și logistice închiriate în primele
nouă luni a fost cu 16% mai mare
decât în perioada corespunzătoare
a anului trecut, când s-a situat la
337.000 mp. Bucureștiul a atras
cea mai mare parte din cererea
de spații industriale și logistice din
țară, respectiv 48% (circa 171.000
mp), acesta fiind urmat de
Timișoara (76.000 mp), Craiova
(57.500 mp) și Arad, cu aproape
20.000 mp tranzacționați.
Din punct de vedere al cererii,
cel mai mare volum a venit de la
companiile din FMCG, cu aproape
50% din total (172.000 mp),

Comunitatea din P3 Bucharest A1
s-a mărit prin semnarea unui nou
contract de închiriere cu World of
Hand Tools, parte a holdingului
internațional ToolsWorld.
Tranzacția presupune 5.850 mp de
spații logistice și spații de birouri și
fost intermediată de JLL România.
„La aproximativ patru ani de la
primul contact cu piața locală,
produsele noastre pot fi găsite
în 1.500 locații din țară. Ne-am
dezvoltat foarte mult, la nivel
național, pe cele trei canale de
vânzări IKA, clasic retail și, desigur,
cel de vânzări online, în ultimii doi
ani. Decizia de a pune bazele unui
nou centru de distribuție în
România este pasul firesc pentru
consolidarea poziției noastre în
regiune, iar amplasamentul
privilegiat, calitatea spațiilor și
facilitățile pe care P3 Bucharest A1
le oferă nu fac decât să reconfirme
că am făcut alegerea corectă”,
a spus Octavian Siman, managing
director World of Hand Tools.

„POȘTA VERDE”:
15 AUTOUTILITARE
ELECTRICE PENTRU
PRIORIPOST

Poșta Română a lansat programul
Poșta Verde, în cadrul căruia au
fost achiziționate, pentru început,
15 autoutilitare electrice, destinate
poștei de curierat rapid Prioripost.
Vehiculele electrice au fost
achiziționate de la Renault
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NICIO FIRMĂ
NU A PRIMIT BANII
PE „KURZARBEIT”

Dragoș Anastasiu, președintele
Camerei de Comerț și Industrie
Româno-Germane
(AHK România), a declarat că nu
cunoaște nicio firmă care să fi
primit bani de la Guvern pentru
„kurzarbeit”, în cele patru luni
de la adoptarea OUG 132/2020.
Ordonanța a fost creată pentru
ca angajatorii să poată reduce
programul de muncă al salariaților
și să solicite Guvernului
decontarea acelei părți a salariului
acestora. „Din punct de vedere
al decontării, îmi pare rău să vă
anunț că eu nu știu nicio firmă care

să fi primit banii pe «kurzarbeit»,
până în momentul de față. Poate
că voi aveți alte informații și îmi cer
scuze dacă lansez vreo informație
semi-adevărată, dar tot ce
înseamnă HoReCa vă garantez că
nu a primit banii, pentru că acolo
sunt eu conectat, deși s-au făcut
cereri referitoare la luna
septembrie, la luna octombrie”.
Anastasiu a criticat adoptarea
de către Parlament a Legii 282,
prin care au fost anulate
prevederile OUG 211, care
permiteau mai multă flexibilitate
angajatorilor care apelau la
programul „kurzarbeit”.

CEVA LOGISTICS
A SEMNAT
UN CONTRACT PE 5 ANI
CU MÖLNLYCKE
Începând din decembrie, facilitatea
CEVA Logistics de la Max Park
(Marea Britanie) va oferi o soluție
care să permită companiei
suedeze de produse și soluții

medicale să fie și mai receptivă
la cerințele clienților și să ofere un
serviciu îmbunătățit. La Max Park,
5.000 mp de spațiu de depozitare
vor fi dedicați Mölnlycke.
Compania de logistică va primi
toate produsele fabricate sau
provenite din Asia și Europa.
Peste 9.000 de paleți de stoc vor fi
păstrați, ridicați și ambalați,
pentru a fi distribuiți, mai departe,
în Marea Britanie. CEVA Logistics
a participat la eficientizarea și
identificarea lanțului de
aprovizionare al Mölnlycke,
o rută logistică mai eficientă, care
are ca rezultat o reducere de 41%
a amprentei de carbon, comparativ
cu rutele anterioare, bazate
pe fostul centru de distribuție
european al companiei.
S-au instalat noi rafturi și o cameră
curată în cadrul instalației CEVA,
pentru a permite ambalarea
produselor fără praf. În plus,
un nou WMS validat și acreditarea
calității pentru manipularea
dispozitivelor medicale
(ISO 13485) urmează să fie
implementate la Max Park.
PUBLICITATE

ȘTIRI

Commercial Roumanie, companie
care a câștigat licitația inițiată de
Poșta Română. Autoutilitarele,
modelul Renault Kangoo Z.E.,
în versiunea cu 2 locuri și echipare
Confort ZE 33, vor fi utilizate de
către Sucursala Servicii Express,
în București și vor înlocui, parțial,
mașinile cu o vechime mai mare
de 10 ani, cu un grad de uzură
avansată. Odată cu vehiculele,
s-au achiziționat 8 stații de
reîncărcare a câte două prize de
câte 22 kW, amplasate la sediul
companiei, din Calea Giulești, nr.
6-8. Poșta Română este una dintre
primele companii care se aliniază
politicilor europene privind
reducerea la zero a emisiilor nete
de gaze cu efect de seră, până în
orizontul anului 2050, în
conformitate cu strategia Green
Deal a Uniunii Europene.
„La nivelul Poștei Române, la o
medie de 58,7 km/zi, în București,
a autovehiculelor din flotă, media
emisiilor de CO2/km este de 150.
Potrivit studiilor, pentru fiecare
colet în parte livrat, consumul
de carburant este de 0,23 l și se
produc 300 g emisii de dioxid
de carbon, iar utilizarea
autovehiculelor electrice în locul
celor cu ardere internă de
combustibil, înseamnă o reducere
a emisiilor la nivelul municipiului
București de aproximativ
120.000g/zi, respectiv 1.850g/km.”

SUPPLY CHAIN REACTION #4

LOGISTICĂ

Depozitul viitorului
Privite din afară, depozitele nu sunt decât niște cuburi mari.
Important este, însă, ceea ce se întâmplă în interior,
observa Dana Bordei, director comercial WDP și moderator
al evenimentului online ARILOG, cu tema „Cum vor arăta
depozitele de marfă, în viitor?”.

E

ste, deja, evident trendul de
introducere a tehnologiei în
cât mai multe domenii, iar depozitele s-au bucurat, în special, în
ultimi ani, de acțiuni intense, în acest
sens. În opinia lui Cristian Chiorescu,
general manager Mach FTD, nevoia
este una clară: creșterea masivă a
numărului de comenzi, cu o diversitate
uriașă a SKU (unități de stocare), la
care se adaugă cerințe de personalizare a comenzilor. „În plus, sunt industrii în care trebuie să cobori timpul de
livrare la 2 ore și, uneori, sunt cerințe
de livrare în 30 de minute”, a menționat el, precizând că tuturor acestor
provocări li se adaugă condițiile de
securitate, care implică o trasabilitate
exactă a traseului urmat de produse.
„Astăzi putem vedea absolut tot”, a
subliniat Cristian Chiorescu.
Spre exemplu, dacă,
într-o formulă standard, pot fi
finalizate pe o linie sub 100
de comenzi într-o oră, utilizând
tehnologie avansată
productivitatea poate crește
la 1.000, în același interval orar.

Totul, în paralel
cu îmbunătățirea
acurateței
În același context, Dana Bordei, aprecia că, în România, tendința de automatizare se manifestă, în principal, în
zona de producție, tocmai din pricina
analizelor privind productivitatea și
eficiența. În fond, o fabrică automată
poate funcționa oriunde, exceptându-se
cazul în care se dorește poziționarea
mai aproape de anumite piețe, în timp
ce, atunci când sunt utilizați oameni,
apar presiuni suplimentare.

10 ani, un termen
care nu mai există
„Piața este atât de dinamică, încât
nu mai putem vehicula un termen de
10 ani, atunci când vorbim despre automatizare. Astăzi, ritmul este unul
mult mai alert, toți se așteaptă ca un
proces de automatizare să nu dureze
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mai mult de 3 ani, iar unii, în funcție
de modelul de business, vor să se
încadreze într-un an”, a mai explicat
Cristian Chiorescu, menționând că,
atunci când trecerea se face de la
activități manuale, saltul poate fi mare.
De exemplu, în situația în care, pentru
ambalare, forța umană este înlocuită
cu o mașină, proiectată să folosească
mai puțin consumabil, economia generează o amortizare foarte rapidă. „Am
întâlnit cazuri în care achiziționarea
unei mașini în valoare de 100.000 de
euro s-a amortizat în mai puțin de un
an, numai din economia făcută în zona
de consumabil. În alte cazuri, au fost
clienți care ambalează anumite produse și trebuie să respecte un anumit
gramaj, preferând să pună în plus, ca
să nu fie amendați, iar utilizarea unor
tehnologii relativ simple de control al
greutății a implicat o recuperare extrem de rapidă, pentru că nu mai trebuiau să pună în plus. Dar sunt situații,
în zona logistică, în care ar trebui să
se ia în calcul niște perioade relativ
realiste de amortizare. O investiție rezonabilă, ca să facă o diferență, trebuie să pornească de la peste 100
sau câteva sute de mii de euro și poate ajunge la câteva zeci de milioane.”
Dar orice predicție despre
viitor va fi greșită, pentru
că viitorul pe care îl privim
din acest prezent va arăta,
în realitate, diferit.

Se prefigurează, însă, câteva tehnologii utilizate și astăzi. „Deja, sunt linii
unde în prim plan apar camioane, cu
pilot automat, care sunt identificate automat de sistemul din depozit și apoi
descărcate automat, iar marfa plasată
fie în zona de depozitare, fie în cea de
cross-docking. Sistemul va asigura
depaletizarea mărfurilor și pregătirea
lor pentru livrare. Totul fără intervenția
directă a unui operator. În viitor, operatorii vor putea fi înlocuiți, pe scară
largă, de roboți de picking. Iar acest
viitor nu pare foarte îndepărtat, ținând
cont de faptul că au început să apară
mașini de ambalat care fac față diversității uriașe din zona de logistică, confecționând cutiile la dimensiuni, în mod
automat, din foi de carton. Evident,
zona de sortare e automată.

Tehnologii
care câștigă teren
Acestora li se adaugă alte tehnologii, inclusiv RFID, care se vor impune
din ce în ce mai mult pe segmentul de
identificare a produsului, oferind informații complete privind traseul urmat de
fiecare produs. În paralel, inventarul
poate fi realizat utilizând drone și folosind tehnologie RFID. Este un context
în care activitatea de inventariere se
poate realiza la nivelul a câteva ore sau
a unei zile, în loc de câteva săptămâni.
„Eticheta RIFD este substanțial
mai scumpă decât una autocolantă.
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În tot acest context, în care
tehnologia evoluează din ce
în ce mai rapid, dezvoltatorii
de spații industriale trebuie
să ofere flexibilitate.
„Este vorba despre un subiect
complex, într-o continuă evoluție, pentru că trebuie să ținem cont de faptul
că nu putem desface și reface clădirile
așa ușor. Atunci când ai, însă, o clădire corect așezată pe standardele
actuale privind spațiile industriale, în
90% dintre cazuri se va potrivi cu ceea
ce se dorește să se implementeze în
interior”, a afirmat Sînziana Pardhan,
general manager P3 Logistic Parks,
precizând că, atunci când se referă
la standarde într-un depozit, are în
vedere elemente precum înălțimea
liberă (extrem se importantă) sau cali-

tatea podelei și capacitatea ei de încărcare. În plus, în ultimul timp, tocmai
pentru automatizare este necesară o
capacitate electrică mai mare. „Purtăm
discuții cu chiriașii privind implementarea de sisteme automatizate, îi întrebăm de ce mai au nevoie în plus, iar
răspunsul a fost că, deocamdată, spațiul se potrivește”, a continuat ea, subliniind, însă, că în cazul centrelor logistice foarte mari, precum cel realizat
pentru Amazon în Italia, gradul de per-

sonalizare crește semnificativ, spațiile
fiind proiectate în funcție de nevoi și
de tehnologiile utilizate.

Roboții schimbă
cerințele
În cazul centrului de fulfillment
Amazon, de exemplu, depozitul are o
înălțime liberă mult mai mare, fiind
etajat, cu 3 mezanine, iar podeaua
trebuie să asigure o planeitate foarte
PUBLICITATE
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În plus, în Europa, apare o problemă
cauzată de gama de frecvențe utilizată, care generează prea mult zgomot. Este motivul pentru care trebuie
așezate cu atenție, astfel încât să poată fi evitată crearea de umbre și fiecare
etichetă să poată fi citită. Trebuie să
ținem cont că acest tip de etichete
permite inclusiv stocarea de informații”, a mai arătat managerul general
Mach FTD.
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bună și durabilitate, astfel încât să faciliteze deplasarea roboților. În plus,
a fost utilizat un finisaj special, care
permite citirea marcajelor de către
roboți.
De asemenea, capacitatea electrică a depozitului este de 3 ori mai mare
decât în cazul unui depozit normal.
Bineînțeles, în cazul chiriașilor
mari, perspectiva contractuală este
gândită pentru o perioadă mult mai
lungă. Altfel spus, cu cât spațiul este
mai particularizat, cu atât se majorează și perioada contractuală, pentru că
un dezvoltator industrial nu va construi
pentru un singur chiriaș. Pe de altă
parte, dacă depozitul este unul clasic,
așezat într-o zonă căutată, termenele
pot fi mai mici. „Perioada de pandemie
a integrat în discuțiile cu chiriașii nevoia unei foarte mari flexibilități. Sunt
clienți care și-au schimbat de 3 ori
cerințele, în timpul discuțiilor, solicitând
inițial suprafețe mai mici, care au putut
fi crescute în funcție de volume”, a
menționat Sînziana Pardhan.
Iar, pe lângă nevoia de
productivitate, cerințele
privind sustenabilitatea
câștigă în fiecare zi teren.
„Soluțiile «verzi» reprezintă un
subiect discutat în mod curent, în
ultimii 2 ani. Sunt o tendință pe care
o îmbrățișăm cu toți, construind clădiri
din ce în ce mai sustenabile, din punct
de vedere energetic și al materialelor
folosite”, a mai spus managerul general P3 Logistic Parks.
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„Schimbările sunt date, cumva, de
trendul pieței. Astăzi, lucrurile evoluează foarte rapid și se creează chiar
anumite stări de confuzie, dacă nu ai
strategiile foarte bine definite”, a afirmat, la rândul său, Cornel Bivolaru,
supply chain manager FAN Courier.

Activitatea
de curierat implică
nevoi speciale
„Noi am evoluat natural. Dacă, în
trecut, foloseam strict partea umană,
în momentul în care a început să
crească numărul de colete, am realizat
că nu puteam livra serviciile la nivelul
de calitate pe care ni-l doream. Este
motivul pentru care, atunci când ne-am
mutat la Ștefănești, am proiectat de la
început un sistem inovator pentru acel
moment: o bandă de sortare și de
cartare automată pentru colete”, a continuat el, menționând că în momentul
în care te confrunți, de pe o zi pe alta,
cu majorări de 30-40%, trebuie să găsești soluții, astfel încât clienții să beneficieze de serviciul dorit.
În opinia supply chain managerului
FAN Courier, dacă în trecut tehnologia
reprezenta o opțiune în depozite, acum
este un „must”, pe care trebuie să ți-l
asumi, să ai capacitatea să îl proiectezi
și să fii capabil să forțezi inovația, astfel
încât să ai la dispoziție instrumente pe
care alții nu le au. „Noi ne-am dat
seama că partea legată de livrare este
decisivă, iar, în acest context, am construit mici huburi în interiorul orașelor,
astfel încât timpii de livrare la destina-

tarii finali să fie cât mai reduși.” Chiar
în condițiile unor chirii mai mari, astfel
de spații generează o scădere semnificativă a costurilor pe segmentul last
mile delivery, depozitele din interiorul
orașelor fiind aprovizionate în perioade
în care traficul rutier este mult redus,
pentru a fi, ulterior, preluate de curierul
alocat zonei respective. Dar, mai mult
decât atât, permit respectarea promisiunii de livrare în 24 de ore.
În paralel, FAN Courier a început să
implementeze, în oraș, livrările utilizând
mașina electrică, astfel încât activitatea
să fie una mai prietenoasă cu mediul.

Poți ține pasul?
În mod evident, inovația joacă un
rol din ce în ce mai important și face,
astăzi, diferența, iar lucrurile vor evolua, de mâine, din ce în ce mai repede.
Latura umană și pregătirea profesională nu pot ține pasul cu nivelul ei de
complexitate, iar motivele sunt atât
subiective, cât și obiective. Pe de o
parte, turismul profesional pentru creșterea veniturilor a fost favorizat, în ultimul timp, iar pe de alta învățământul
este, cumva, blocat în anumite limite.
Dar... există oportunități, pentru că,
astăzi, ai practic acces online la orice
informație. Gratuit! (Sau aproape...)
Privite de afară, depozitele nu sunt
decât niște cuburi mari, dacă intrați,
însă, s-ar putea să vă uimească ce
găsiți în interior...
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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SUPPLY CHAIN REACTION #5

Siguranță în depozit.
Cât merită?
„Nu cred că ar putea cineva să facă reduceri în privința bugetului
privind securitatea în muncă.”... „Ar trebui, de fapt, să îți pui
problema dacă, în cazul multora dintre companii, există sau nu
un astfel de buget bine definit!” Care este, de fapt, realitatea?

C

ele două opinii pe care le-am
auzit cu ocazia evenimentului
online ARILOG pe tema siguranței în depozit indică, pe de o parte,
o dorință (bazată pe bun simț) și, pe
de altă parte, o practică întâlnită
(poate prea des) pe piața autohtonă.
Cască, vestă și bocanci... marcaje,
oglinzi și (de ce nu?!) mesaje motivaționale... Oare este îndeajuns? Sau
doar un început, mai mult sau mai puțin promițător?
Astăzi, există tehnologia
necesară pentru a transforma
măsurile pasive de menținere
a siguranței, în măsuri active.
Echipamentele dispun, deja, de o
serie de sisteme care, după cum observa Daniel Preda, managing director
Toyota Material Handling Romania,
pot preveni, până la un anumit punct,
răsturnarea, limitează viteza (reducând-o, în curbe) și controlează
unghiul de înclinare a catargului. Și

toate acestea te ajută, așezând operarea în depozit într-o zonă mai sigură... dar doar până la un anumit punct.
Bineînțeles, soluțiile automate nu dau
greș și au demonstrat-o în ultimii ani,
singurele accidente în care au fost
implicate fiind cele în care au fost
lovite de utilaje conduse de oameni.
Dar, până la utilizarea de soluții
automate la scară largă, România mai

are multe etape de trecut. Și, în toată
această perioadă (ca în fiecare minut),
siguranța ar trebui să constituie o
preocupare permanentă.

Senzori
de proximitate
Cu o experiență semnificativă în
sectorul logistic, Mihai Iancu, în acest

Discuția dintre Mihai Iancu și Daniel Preda a fost moderată de Mihaela Anghel, marketing director Toyota
Material Handling Romania.
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De ce o astfel de soluție a fost
dezvoltată în Coreea de Sud?
Răspunsul este unul simplu și ține
de regulile foarte stricte, inclusiv în
zona de responsabilitate, stabilite prin
legislația națională. „Ca în Europa de
Vest, în situația în care se produce un
accident în depozit din vina angajatorului, compania trebuie să își asume
îngrijirea familiei celui accidentat, în
perioada în care el se află în incapa-

citate de muncă, pentru ca, în cazul
unui deces, să asigure condițiile necesare pentru trai copiilor angajatului.
Statul nu preia această problemă, așa
cum se întâmplă la noi”, a menționat
Mihai Iancu, precizând că legile privind
protecția muncii și a angajaților sunt
atât de dure, încât nu îți permiți să dai
greș.
„Am vizitat, în Coreea, un site de
construcții, unde atât oamenii, cât și
echipamentele erau echipate cu senzori. De asemenea, camioanele primeau un astfel de senzor la intrarea
în arealul de lucru, pe care îl restituiau
la plecare. De asemenea, în fabrica
Hyundai, câteva mii de lucrători erau
astfel protejate”, a continuat el. Altfel
spus, reglementările extrem de severe
au transformat sistemele active de
siguranță într-un „must”.
În România, nu reprezintă decât
o opțiune, obligatorii fiind casca, vesta
și bocancii. „Din păcate, atât statisticile, cât și experiența arată că nu sunt
îndeajuns, nici măcar pe departe. Se
impune din punctul meu de vedere o
proactivitate mult mai mare”, aprecia
Daniel Preda. „Tragem niște linii, facem zebre, delimităm zonele în care
circulă echipamentele și afișăm la
intrarea în fabrică numărul de zile de
la ultimul accident, la care se adaugă
afișe ce indică grija față de om. Apoi...
ne oprim. Este frumos, dar nu suficient. Din păcate, nu simt cu adevărat
grija față de om.”
Mihai Iancu: „Va trebui să
trecem, forțați chiar, în
mileniul 3, atât din punct de
vedere tehnologic, cât și în
ceea ce privește grija față de
oameni.”
Celebra oglindă, pe care o întâlnim, în mod frecvent, în depozite, este
doar un instrument static, care implică
obligația stivuitoristului de a se uita
(de a nu greși, chiar dacă are probleme sau este obosit). „Există, deja, de
multă vreme, soluții active în care și

dacă ești sau nu atent este aproape
imposibil să nu fii avertizat că se
întâmplă ceva după colț, că vine un
alt echipament sau un om. Avem câțiva parteneri care folosesc astfel de
dispozitive, dar, din păcate, reprezintă
excepțiile care confirmă regula”, admite managing directorul Toyota Material Handling Romania. „Dacă, la eficiență, am fost întotdeauna premianți,
la siguranță ne bazăm mult prea mult
doar pe sistemele pe care le găsim pe
echipament”, a continuat el, apreciind
că soluțiile dezvoltate de coreeni sub
marca KIGIS fac un pas semnificativ
în zona de prevenire pentru că atât
pietonul, cât și stivuitoristul sunt avertizați concomitent „Nu vor dispărea cu
totul, dar câteva zeci de procente bune
din accidentele pe care le avem astăzi
(și care, din păcate, sunt destul de
multe!) pot fi prevenite.”
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moment CEO Global Warehousing
Technologies, propune o soluție, dezvoltată în Coreea de Sud, care poate să acopere cumva o parte din distanța ce trebuie parcursă între soluțiile
pasive de securitate și automatizare.
„IPAS (Intelligent Proximity Alert
System) – KIGIS, este conceput pentru a reduce riscul de coliziune între
pietoni și vehiculele aflate în mișcare
în depozit. Sistemul utilizează tehnologie de ultimă generație și măsoară
cu exactitate distanța dintre vehicule
și pietoni, furnizând o avertizare de
coliziune extrem de fiabilă”, a arătat
Mihai Iancu, menționând că sistemul
de senzori lucrează independent de
softuri, conectându-se unul la altul în
ultrawide band, fără să interfereze cu
RFID. Concret eroarea la măsurare
poate ajunge la 0,5-1%, ceea ce, la
o distanță de mai mulți metri, este
insesizabil.
Sistemul, foarte ușor de montat
pe echipamente (și de transferat de
pe un utilaj pe altul) și prietenos cu
operatorul uman, care îl poate, pur și
simplu, amplasa pe cască sau pe braț,
transmite avertismente de proximitate
între vehicul și pietoni, sau între vehicule. De menționat că distanța la care
se activează avertizarea poate ajunge
până la 30 de metri și poate fi setată
în funcție de caracteristicile de acțiune
din depozit, precum viteza de deplasare a echipamentelor.
Alarmele pot fi acustice, vocale,
bazate pe vibrații sau semnale luminoase.

Răspunsul
ne aparține
Adrian avea doi copii minunați, un
băiat cu un zâmbet larg și o fetiță cu
bucle blonde, cărora li se luminau ochii
de câte ori se jucau cu tatăl lor. Din
păcate, oboseala acumulată, în acea
perioadă în care vârful de activitate
părea mai abrupt ca niciodată, și-a
spus cuvântul. Mai avea puțin și termina tura și... a omis să se asigure.
Colegul lui de pe stivuitor era la fel de
obosit. A fost doar un accident... dar
timpul s-a oprit în loc pentru Adrian.
Nimeni nu își dorea să fure lumina din
ochii copiilor lui...
Cât merită să investești în siguranță? O întrebare pe care, poate, ar
trebui să și-o pună, seara, atunci când
pune capul pe pernă, fiecare dintre
cei care stabilesc bugetele. În fond, și
din punct de vedere economic reprezintă o soluție câștigătoare să fi proactiv; un accident o să coste întotdeauna
mai mult decât prevenirea lui.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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DISTRIBUȚIE SIGURĂ PENTRU VACCIN?

Cei care scriu
istorie...
În ceea ce privește securitatea în supply chain,
distribuția mondială a vaccinurilor anti-coronavirus este denumită
„cea mai mare provocare a generației”.

V

igilant, buletinul informativ al
TAPA EMEA, subliniază faptul
că, indiferent la ce statistici te
uiți, presiunea de a te asigura că fiecare doză a vaccinului ajunge la pacient într-un mod sigur și cu eficiența
intactă este clară pentru toată lumea.
Comparativ cu riscurile asupra
vieții umane, oportunitatea financiară
pentru industria farmaceutică oferită
de necesitatea unui vaccin poate părea insignifiantă, dar, în mod evident,
nu este nici de ignorat. Unele rapoarte
sugerează că va valora 10 miliarde
de dolari anual în țările dezvoltate,
altele prevăd această valoare numai
în SUA. Dacă vaccinul va necesita
administrare anuală, aceste estimări
cresc la 25 de miliarde de dolari.
Conform unui comunicat al OMS
din luna noiembrie, în prezent sunt 48
de vaccinuri candidate în evaluare clinică și încă 164 în evaluare pre-clinică.
Acest lucru, la care se adaugă știrile
privind eficacitatea proiectată a vaccinurilor produse de companii de marcă,
creează speranțe că sfârșitul acestei
crize fără precedent este aproape.
Iar acest lucru nu este important
doar pentru viață și sănătate. Un studiu al Universității din Sydney conturează costul coronavirusului în economia
globală în jurul valorii de 3,8 trilioane
de dolari. De asemenea, estimează că
virusul a trimis în șomaj 147 de milioane
de oameni. Așa că, pentru afacerile
care se zbat să supraviețuiască, vaccinul și promisiunea de a ne întoarce
la o viață relativ normală sunt absolut
esențiale.
Supply chainurile din
domeniul pharma sunt, deja,
printre cele mai reglementate,
sigure și securizate din
industrie, dar nu sunt imune
la furtul de marfă.
O piață „la negru” în care prețurile
escaladează pe baza raportului simplu
între cerere și ofertă înseamnă că
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multe grupări de crimă organizată ar
putea avea în vedere transporturile
de vaccinuri, ca fiind o oportunitate
prea bună pentru a fi ratată. Sau poate
că nu? Una este să cumperi la negru
electronice, cosmetice sau încălțăminte, dar chiar ai cumpăra un vaccin
dintr-o sursă necunoscută? Probabil
că nu, iar acest lucru va fi înțeles și
de către mințile criminale.
Dar dacă vor apărea, totuși, pierderi – sau chiar dacă încărcăturile vor
fi manipulate incorect sau contaminate
în procesul de livrare – efectele asupra
dezvoltatorilor de vaccinuri, a furnizorilor lor logistici și a pacienților vor fi
extrem de disruptive. Efectul de domino al furtului de produse farmaceutice
este costisitor, se întinde pe zone mari
și necesită un timp lung de recuperare.
Acum mai mult decât oricând, este
nevoie de livrări fără cusur și fără întreruperi.
„Realizarea stocării, transportului
și livrării în siguranță a fiecărei expediții
farmaceutice are o importanță vitală,
în sistemul sanitar, pentru a garanta
siguranța pacientului. Acesta este
motivul pentru care supply chainurile
farmaceutice se numără printre cele

mai reziliente din orice sector. În termenii securității mărfurilor, adevăratul
cost al pierderii unui transport este
estimat la de 5-7 ori valoarea produselor, din cauza efectelor pe care le
creează, inclusiv retrageri la scară
largă de produse, ca să nu mai vorbim
despre daunele asupra reputației companiilor. Pierderile de produse sunt, în
mod clar, cea mai mare amenințare,
dar contaminarea încărcăturilor pharma în timpul unui atac – chiar dacă
nu sunt efectiv furate – poate crea aceleași daune. În termenii sănătății mondiale, vaccinul COVID-19 reprezintă
cea mai mare provocare de securitate
a supply chainului a generației noastre.
Nu este o coincidență faptul că, în ziua
în care a fost anunțat succesul testelor
vaccinurilor, bursele europene au
crescut cu 7%,” a comentat Thorsten
Neumann, președinte și CEO al TAPA
EMEA.

Totul, ca la carte
Odată cu startul distribuției vaccinurilor, obiectivul tuturor celor implicați
în securitatea supply chainului este
evitarea oricărei perturbări în procesul
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de livrare și protecția integrității vaccinurilor, pe drumul către pacienți.
TAPA EMEA este de părere că firmele
nu ar trebui să ignore niciun detaliu
în ceea ce privește riscurile asociate,
de la țară la țară, deoarece furturile
de marfă nu sunt niciodată prea departe.
Neumann subliniază că riscurile
cresc în special în contextul unor asemenea volume uriașe care se vor distribui într-un termen scurt. Așa cum
am putut observa pe parcursul acestui
an, înregistrându-se un număr mare de
furturi de echipamente individuale de
protecție din supply chainuri, hoții sunt
foarte activi în a viza produse în conexiune cu pandemia de COVID-19.
Președintele TAPA spune că programele de securitate care vor fi aplicate pentru protecția livrării vaccinurilor
este foarte posibil să includă escorte
înarmate, măsuri adiționale pentru
camioane și deplasarea în convoaie
securizate, în funcție de nivelul de risc
al fiecărui teritoriu. Unele țări ar putea

lua în considerare suportul militar pentru
a se asigura că livrările de vaccinuri nu
sunt întârziate în niciun fel.

Escorte înarmate
și echipaje
pentru tranzit
neîntrerupt
Vigilant a discutat cu doi experți
recunoscuți în acest domeniu ultraspecializat – Chuck Forsaith, vicepreședintele Healthcare Distribution
Alliance, care încorporează Coaliția
pentru Securitate a Mărfurilor Farmaceutice, și Rogier Wils, manager Operations & Planning la BK Sneltransport-BK Pharma Logistics.
Chuck Forsaith spune că învățarea
lecțiilor trecutului ne-a oferit supply
chainurile reziliente ale prezentului și
că are încredere în abilitatea lor de a
administra orice noi riscuri asociate
cu distribuția vaccinurilor COVD-19.
„Pe parcursul anilor, au fost realizate avansuri semnificative în securi-

tatea supply chainurilor farmaceutice,
la care și TAPA a participat. Una dintre
cele mai notabile contribuții ale TAPA
a fost realizată în urma unui atac major
asupra unui depozit din SUA, în urmă
cu câțiva ani, în timpul căruia au fost
furate produse în valoare de peste 70
de milioane de dolari. După acest
incident, compania atacată a adoptat
decizia conștientă de a-și îmbunătăți
securitatea supply chainului și a
adoptat, la nivel mondial, cerințele
TAPA atât pentru facilități, cât și pentru
securitatea transporturilor rutiere. Apoi,
compania și-a împărtășit experiența
pozitivă cu alte firme și s-a dezvoltat
o tendință la nivelul întregii industrii.
Chiar dacă a fost rău ceea ce s-a întâmplat, a reprezentat un semnal de
alarmă pentru toți și, ca industrie,
ne-am străduit tot mai mult să îmbunătățim securitatea supply chainului.”
Forsaith subliniază că tocmai acest
focus va ajuta, alături de infrastructurile îmbunătățite, în eforturile fără
precedent pentru distribuția vaccinului.

decembrie 2020 ..........................................................................................................................................
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Chuck Forsaith,
vicepreședintele Healthcare
Distribution Alliance: „În timp
ce consider că este nevoie de
o supraveghere extrem de
atentă a securității, cred că
nicio altă industrie nu este
mai bine pregătită decât a
noastră.”
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Chuck Forsaith adaugă: „Nu m-ar
surprinde ca producătorii, distribuitorii
și retailerii să caute resurse suplimentare pentru securitatea acestor produse critice. Elemente ca utilizarea unor
tehnologii suplimentare de urmărire,
escorte și o analiză mai detaliată a
riscurilor de pe șosele sunt doar câteva acțiuni care vor fi luate în considerare, în această perioadă.”
Rogier Wils precizează: „Precauțiunile existente sunt deja destul de
cuprinzătoare, dar un număr crescut
de companii farmaceutice solicită
standardele TAPA FSR Level A și
TSR. Am primit un număr mare de
solicitări pentru TSR în combinație cu
transporturile pharma sub temperatură
controlată. Utilizarea mai multor șoferi
pentru tranzit non-stop este deja o
practică obișnuită, iar convoaiele și
escortele înarmate în anumite țări sunt
foarte posibile. Sunt încă multe necunoscute în legătură cu disponibilitatea
vaccinurilor și crizele care pot apărarea. Cererea și oferta fac, în general,
un produs valoros și, astfel, devine
mai interesant pentru infractori. Un alt
factor care trebuie luat în considerare
este faptul că există anti-vaxxeri și
adepți ai teoriilor conspirațiilor, care

cred că această epidemie este falsă.
Și aceștia pot reprezenta un risc
pentru transportul vaccinurilor.”
Lucrând în cooperare cu agenții
globale vamale și medicale, sunt în
dezvoltare descrieri detaliate ale aspectului vaccinurilor ambalate și expediate, pentru o mai bună diferențiere
a produselor autentice de cele suspecte. Agențiile guvernamentale de
reglementare din multe țări au lansat
solicitări verbale – dacă nu chiar au
realizat vizite – către companiile care
expediază și/sau stochează vaccinurile, pentru a suplimenta nivelurile de
monitorizare și garantare a securității
proceselor din supply chainuri.

Configurații
speciale.... riscuri
suplimentare
Discutând despre riscurile de securitate, Forsaith a spus: „Complexi-

tatea procesului de diseminare este
elementul care cauzează cele mai
multe îngrijorări, în prezent – iar majoritatea se referă la cerințele unice
de temperatură ale acestui produs”.
De exemplu, pentru că vaccinurile
trebuie să fie ținute la rece (chiar foarte
la rece, în unele cazuri), este posibil
să fie nevoie de o configurație specială
a dubelor, ceea ce ar putea limita numărul vaccinurilor care pot fi expediate
cu un singur transport, la un moment
dat. Spațiu limitat înseamnă mai multe
transporturi, iar mai multe transporturi
înseamnă mai multe riscuri. De
asemenea, numărul transporturilor
este influențat și de faptul că unele
dintre aceste vaccinuri implică două
doze, ceea ce înseamnă că un transport de 50.000 de vaccinuri vor trata
25.000 de persoane.
În același context, al temperaturii
controlate, Forsaith a subliniat faptul
că nu toate locațiile către care vor
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merge vaccinurile vor avea din start
configurațiile potrivite pentru a menține
vaccinurile în gama de temperatură
necesară. Acest lucru implică modificări ale infrastructurii existente, iar
acest lucru este posibil să nu se alinieze cu programele de securitate
deja implementate la aceste locații.
Rogier Wils adaugă: „Controlul
temperaturii va fi esențial pentru calitatea vaccinului. Primele vaccinuri disponibile vor avea o temperatură de
transport și de stocare de -70 grade
Celsius. Dacă se deschid congelatoarele și temperaturile trec dincolo de
specificațiile cerute, se vor pierde loturi
întregi. Transportul se va realiza în
containere și cutii cu gheață uscată.
Dacă acestea sunt deschide de către
infractori, vaccinurile vor fi inutile. La
containerele cu gheață uscată, timpul
de tranzit este important, orice întârziere putând cauza pierderea produsului.”

Securitatea
cibernetică
Vor trebui implementate, de asemenea, măsuri foarte stricte de securitate cibernetică, nu numai pentru a
asigura faptul că tranzacțiile de expediție a vaccinului se realizează sub
cele mai înalte standarde, ci și pentru
a asigura faptul că fiecare partener
din aceste supply chainuri se supun
acelorași protocoale.
Primul val al vaccinurilor va fi supus celei mai atente supravegheri.
Companiile pharma și logistice recunosc faptul că vaccinurile vor atrage
o cantitate considerabilă de atenție,
în special în etapele inițiale ale lansării.
Pe măsură de numărul vaccinurilor
diseminate va crește, este rezonabil
să credem că nu va mai fi nevoie de
o atenție atât de intensă. „Acest lucru
fiind spus”, a adăugat Forsaith, „acest
produs (precum multe medicamente
sensibile la temperatură, cum ar fi
insulina, medicamentele pentru hepatita C etc.) va continua să primească
același nivel de atenție în supply
chain, indiferent de perioada în care
se află pe ciclul de viață.”
Rapoartele anterioare privind
„costul total al pierderilor” din domeniu

LOGISTICĂ

• 218 țări au confirmat cazuri
• Peste 60 de milioane de oameni
infectate
• 1,4 milioane de oameni și-au
pierdut viața
• Se estimează producția a până la
19 miliarde de doze de vaccin
• Este nevoie de imunizarea a 6070% din populația globului pentru a
opri răspândirea virusului

pharma au arătat perturbările pe
termen lung cauzate supply chainurilor
din domeniu de către furturi.
Pierderea parțială a unui
produs fabricat într-un anumit
lot poate genera reținerea sau
retragerea tuturor produselor
din lotul respectiv, până când
cantitatea sustrasă este
recuperată, sau se realizează
o demarcare, în cazul
nerecuperării.
„Produsele rămase din lotul respectiv vor trebui eliminate, pentru a
reduce riscul confuziei în supply chain
între cu produsele manipulate corespunzător pentru distribuție și produsele
în legătură cu care nu există nicio garanție a manipulării corecte (cele furate
sau deturnate). În special atunci când
este vorba despre produse consumabile, produsele în legătură cu care nu
se poate demonstra o monitorizare
exactă a căii parcurse în supply chain
pot rezulta direct în probleme de siguranță a pacienților – iar pentru acestea industria pharma manifestă toleranță zero.”
Aceste cazuri atrag după ele și alte
probleme, cum ar fi o mai mare monitorizare din partea agențiilor guvernamentale, scăderea încrederii consumatorilor în produsele respective,
încurajarea acestora să se îndrepte
către alte mărci, costuri adiționale cu
producția unui stoc de înlocuire,
direcționare de resurse pentru inves-

tigații, creșterea costurilor cu asigurările etc.
În mod normal, aceste probleme vizează un singur producător, nu întreaga
gamă de produse similare fabricate de
mai multe companii. Ceea ce este unic,
în acest caz, este gradul înalt de scepticism, din anumite medii, în legătură cu
validitatea vaccinurilor, în general. Expunerea pe care ar crea-o furtul vaccinurilor
din supply chain va fi de natură să erodeze și încrederea în vaccinurile în sine.
Rogier Wils are încredere că
preparativele pe care le realizează
sectorul logistic – inclusiv prevederea
unor spații adecvate de depozitare,
vehicule sub temperatură controlată,
personal calificat, protocoale de securitate etc. – vor face ca industria să
fie gata pentru cea mai mare provocare pe care o anticipează. Securitatea și calitatea vor reprezenta investiții
serioase pentru companiile pharma,
dar, așa cum a subliniat-o, „atunci
când va apărea un deficit în disponibilitatea vaccinului, securitatea va
avea cea mai mare importanță.”
Nu va trebui să așteptăm prea mult
pentru a vedea cum vor face față
supply chainurile farmaceutice la această situație fără precedent. Sperăm
că vor fi capabile să își mențină la o
înălțime exemplară standardele de
excelență care le sunt caracteristice.
sursa: Vigilant, noiembrie
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Cel mai greu examen
pentru supply chain
În contextul în care întreaga lume așteaptă aprobarea vaccinurilor
COVID-19 și începerea campaniilor de vaccinare, cu speranța de a
se întoarce cât mai curând la normalitate, logistica mondială se
pregătește pentru un obiectiv inițial, pentru 2021, de a transporta
în medie 271 de milioane de doze, în condiții extreme de
temperatură, pe lună (9 milioane de doze pe zi).

C

ompania globală de consultanță ABI Research a realizat
cu anticipație un model care
arată că, de la facilitățile de producție
sau centrele de distribuție Pfizer și
Moderna, vor pleca, în fiecare lună, cel
puțin 857 de camioane cu temperatură
controlată. Iar dacă AstraZeneca va
primi, la rândul său, aprobare, aceste
volume vor crește considerabil. Distribuția și livrarea vor continua să crească și să se complice, după ce vor fi
acoperite zonele urbane și suburbane.
În noul său studiu, „68 de Tendințe
Tehnologice care vor marca anul
2021”, analiștii ABI Research au identificat 37 de tendințe care vor contura
piața tehnologică și încă 31 care, deși
atrag un număr mare de speculații și
comentarii, este mai puțin probabil că
vor influența în mod substanțial piața
în următoarele 12 luni. „Pentru a avea
succes în 2021, în special după un
an plin de provocări, așa cum a fost
2020, trebuie să înțelegem din timp
tendințele fundamentale și să apreciem care dintre ele sunt hiperbolizate
și care reprezintă realități inconfortabile. Acum este momentul să mizăm
pe investițiile tehnologice corecte”,
spune Stuart Carlaw, chief research
officer la ABI Research.

Ce se va întâmpla,
în 2021
„Vaccinurile timpurii necesită temperaturi extrem de joase, de până la
-70 de grade Celsius sau -94 Farenheit. Acest lucru este impactat de lipsa
capacității corespunzătoare de stocare

pentru aceste noi tipuri de vaccinuri
Messenger RNA (mRNA). Containerele pentru stocarea și transportul
acestora nu sunt disponibile la scară
largă și nu sunt necesare pentru vaccinurile obișnuite. Conform criteriilor
cunoscute, va fi nevoie de două vaccinuri per persoană de la același producător, în termen de 21-28 de zile.
Acest lucru echivalează cu pe puțin
662 de milioane de doze în SUA și
aproximativ 1,5 miliarde în UE”, explică Susan Beardslee, analist principal
transporturi de marfă și logistică la
ABI Research.
Până în prezent, majoritatea atenției s-a îndreptat către centre de distribuție și capacitate modală pentru transportul aerian. O altă preocupare este
necesitatea de a monitoriza temperatura și a genera alerte pentru orice
încărcătură neconformă. Acest lucru
presupune un software integrat, suficientă capacitate a senzorilor și cooperare între entitățile publice și private,
de-a lungul mai multor moduri de transport și chiar între competitori. „Dimensiunea tehnologiei, strategiei și a excelenței operaționale necesare vor cere
transparență și flexibilitate la o scară
nemaivăzută până în prezent și eforturi
herculeene”, a subliniat Beardslee.

Ce nu se va întâmpla,
în 2021
„Deși transportul de mărfuri a cunoscut o revenire promițătoare față
de primăvara acestui an, problemele
continuă, de la lipsa șoferilor (ca la
nivelul anului 2018), până la lipsa con-

tainerelor sau falimentele cărăușilor,
din cauza costurilor mai mari cu asigurările și scăderii profiturilor. Continuarea digitalizării și integrării sistemelor va oferi o vizibilitate mai mare,
flexibilitate și ROI pentru participanții
la supply chain care își pot îmbunătăți
productivitatea, dar probabil abia după
2021, la o scară mai mare”, explică
Susan Beardslee.

Thermo King
și Envirotainer,
gata de „zbor”
Pentru că a venit vorba despre
transportul aerian, recunoscând necesitatea, acum mai mult decât oricând, a unor soluții fiabile de transport
aerian sub temperatură controlată,
pentru vaccinuri și produse pharma,
Thermo King și Envirotainer au anunțat că sunt pregătiți să îndeplinească
necesitățile acestui domeniu.
Thermo King, o marcă a Trane
Technologies, este furnizor global de
soluții de transport și depozitare sub
temperatură controlată, iar Envirotainer este lider global în domeniul soluțiilor de lanț frigorific pentru transportul
aerian al produselor farmaceutice.
În 2005, cei doi parteneri au dezvoltat și produs primul container activ
cu încălzire și răcire pentru transport
aerian de mărfuri, validat de către autoritățile aeronautice.
„Atunci când este gata un vaccin,
provocarea pentru piața pharma va fi
de a-l aduce cât mai rapid către pacient, cu menținerea integrității lanțului
frigorific,” a spus Francesco Incalza,
președintele Thermo King EMEA. „Soluțiile noastre inteligente pot aborda
complexitatea logistică prin menținerea controlului temperaturii și urmărirea integrității transporturilor de vaccinuri în orice punct al călătoriei, inclusiv
pe parcursul transportului aerian. Suntem gata să îndeplinim necesitățile
distribuției în masă a vaccinului în condițiile corecte de temperatură.”
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PASAGERI

Transportul local,
înnoire flote și
carburanți alternativi

ȘTIRI

PESTE 18.400 DE AMENZI, ÎN TRANSPORTUL
DE PERSOANE
Polițiștii rutieri și inspectorii
ISCTR au aplicat, în perioada
2-22 noiembrie, în cadrul unei
acțiuni de verificare a
transportului de persoane,
18.473 de amenzi, au reținut
709 permise de conducere și
376 de certificate de
înmatriculare și au dispus
imobilizarea a 111 vehicule
găsite în neregulă. „Polițiștii
rutieri desfășoară, la nivel
național, sub coordonarea
Direcției Rutiere, împreună cu
inspectori din cadrul
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul
Rutier, o acțiune pentru
reducerea accidentelor
rutiere, în care sunt implicate
autovehicule destinate
transportului public de
persoane, precizează IGPR.

TERMINAL DE SOSIRI
CURSE EXTERNE

Au fost verificate 34.709
autovehicule și au fost
aplicate 18.473 de sancțiuni
contravenționale. Cele mai
multe sancțiuni
contravenționale, 6.983, au
fost aplicate la Legea 55/2020,
pentru nerespectarea
prevederilor privind
prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de
COVID-19. Controalele
continuă.

AIR FRANCE-KLM
MENȚINE CÂTEVA
CURSE

SISTEM PERFORMANT
DE BALIZAJ,
LA AEROPORTUL
TIMIȘOARA

La Aeroportul Internațional
Timișoara, a fost pus în funcțiune
un sistem performant de balizaj
luminos de apropiere, ce asigură
operarea aeronavelor în condiții de
vizibilitate foarte redusă, de
categorie III A (CAT III A), omologat
de către Autoritatea Aeronautică
Civilă Română. În acest fel, se
reduce riscul ca, din cauza unor
condiții meteorologice
nefavorabile, unele zboruri să fie
deviate spre alte aeroporturi,
crescând, în același timp,
siguranța operării pe acest
aeroport. Valoarea lucrării s-a
ridicat la aproximativ 2,9 milioane
de lei, finanțată prin surse proprii.

NOI ZBORURI TAROM

Terminalul de Sosiri Curse Externe
ce se construiește la Aeroportul
Internațional Timișoara va deveni
funcțional, în luna aprilie 2021, după
finalizarea lucrărilor de construire, în
a doua parte a lunii februarie. În
același timp, administrația aerogării
estimează că va semna, până la
finalul acestui an, contractul de
finanțare pentru noul Terminal de
Plecări Curse Externe. Valoarea
investiției este de circa 184,5
milioane de lei. Totodată, anul viitor
va începe construirea unui centru
intermodal pentru transport mărfuri.
Proiectul se va realiza etapizat, iar
pentru această investiție se are în
vedere cooperarea cu autoritățile
locale, cu Ministerul Transporturilor
și cu CFR Infrastructură. Alte
obiective importante pe care
aeroportul le are în vedere, pentru
anul 2021, sunt:
realizarea/modernizarea sistemului
integrat de securitate fizică, a unui
centru intermodal de transport
pasageri, precum și achiziția de
echipamente destinate activităților
non-economice și economice în
domeniul siguranței aeronautice.
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Air France și KLM continuă să
opereze 4 zboruri din București
către Paris și 2 spre Amsterdam și
retur. Cursele KLM Royal Dutch
Airlines pleacă din București la
orele 06:00 și 13:55, iar durata
medie de călătorie este de
aproximativ trei ore. Plecările de la
Amsterdam la București sunt la
orele 09:25 și 20:45. Cele 4 zboruri
pe ruta București-Paris și retur se
efectuează în zilele de miercuri, joi,
vineri și duminică. Prețul minim al
unui bilet de avion dus-întors pe
această rută este de 130 de euro,
cu toate taxele incluse, iar pe ruta
București-Amsterdam și retur costul
unui bilet de avion este de 138 de
euro. În acest tarif sunt incluse un
bagaj de mână și un accesoriu
până la 12 kg, precum și condiții
flexibile de rezervare. Pentru toate
zborurile rezervate, perioada de
călătorie poate fi schimbată gratuit.
Cu toate acestea, se poate aplica o
diferență de tarif. în funcție de noua
perioadă de călătorie și de clasa de
călătorie disponibilă.

După sistarea curselor, pe fondul
pandemiei de coronavirus, TAROM
a anunțat operarea unor zboruri
directe, cu retur, pe relația
București-Roma (7 decembrie),
București-Madrid (8 decembrie),
București-Amsterdam (11
decembrie) și București-Tel Aviv
(17, 20, 27 decembrie 2020, 3 și 7
ianuarie 2021). Potrivit operatorului
aerian național, cursele vor fi
efectuate „în condiții avantajoase,
de maximă siguranță, cu
respectarea măsurilor de protecție,
astfel încât să fie eliminat orice risc
de infectare cu noul coronavirus”.
În prețul biletului, beneficiați de
următoarele servicii: transport
gratuit al bagajului de cală, în limita
maximă a 23 kg/bagaj plus 10 kg
bagaj de mână; check-in gratuit în
aeroport și online. Biletele pot fi
achiziționate de pe site-ul
www.tarom.ro, prin aplicația mobilă
și de la orice agenție TAROM.
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Societatea de Transport București (STB) are în flotă primul
autobuz cu alimentare GNC Euro 6 din Europa. Vehiculul a fost
omologat la Registrul Auto Român (RAR), unde a fost testat de
specialiști, pentru a putea intra în circulație.

A

utobuzul va rămâne în trafic
pentru testare și monitorizare,
iar, în funcție de rezultate,
executantul acestuia va continua să
facă reglaje pentru optimizarea randamentului și a consumului, împreună
cu firmele colaboratoare în proiect.
Acest prototip a fost realizat de
STB împreună cu partenerii săi, în
scopul reducerii emisiilor poluante, dar
și pentru înnoirea parcului auto. Noul
vehicul face parte dintr-un proiect de
modernizare a 600 de autobuze
Mercedes-Benz Citaro Euro 3 și Euro
4, aflate în parcul STB, dintre care
500 vor fi transformate în autobuze
propulsate cu GNC, cu normă de
poluare Euro 6, iar 100 – în troleibuze.
Restul de până la 1.000 de autobuze
Mercedes Citaro vechi deținute de
STB vor fi modernizate într-o etapă
ulterioară a proiectului.

Vehiculul, testat
de noul șef al STB
Noul director general al STB, Mihai
Petcu, a efectuat o cursă-test cu acest
vehicul, chiar în ziua în care și-a preluat mandatul. Principalul său obiectiv
declarat este creșterea calității serviciilor de transport oferite cetățenilor,
precum și o transparență decizională
în utilizarea banilor publici din bugetul
STB. Pe lista de priorități mai figurează
gestionarea situației cu privire la prevenirea infectării cu virusul SARS-

Transformări radicale
Autobuzele vechi vor suferi
transformări esențiale, inclusiv prin
reamenajarea interioarelor și
dotarea cu aer condiționat și cu
echipamente moderne de
comunicații. Proiectul-pilot, estimat
la peste 150 de milioane de euro,
mai prevede construirea de stații de
alimentare în trei autobaze, care vor
fi modernizate, pentru încărcarea
rapidă cu gaz natural comprimat a
vehiculelor.

Mihai Petcu, directorul
general al STB:
„Îmi doresc o dezvoltare reală a
Societății, dar și o relaționare cu
călătorii mult mai eficientă decât până
acum, astfel încât aceștia să fie
informați în timp util despre proiectele
noastre, dar și despre eventualele
disfuncționalități apărute în furnizarea
serviciilor de transport. Aduc în fața
bucureștenilor întreaga mea
experiență profesională, tot
entuziasmul și energia celor 36 de ani
ai mei, astfel ca, împreună cu colegii
mei din STB, să contribuim
substanțial la îmbunătățirea serviciilor
de transport public din București”.

CoV-2, respectiv emiterea unor decizii
privind angajații STB SA (reglementarea muncii la domiciliu, organizarea
timpului de lucru în două schimburi,
continuarea testării angajaților aflați
în contact direct cu publicul său a celor
suspecți etc.), și protejarea publicului
călător (dezinfectarea permanentă a

ACTUALITATE

STB are primul
autobuz cu alimentare
GNC Euro 6

vehiculelor; monitorizarea liniilor de
transport pentru evitarea aglomerației
la orele de vârf etc.).
Petcu vrea ca pregătirile pentru
iarnă să fie puse la punct (stocuri și
utilaje pentru deszăpezire și combaterea poleiului, piese de schimb, asigurarea personalului necesar pentru
a face față oricărei situații generate
de condițiile meteo etc.).
„Un alt obiectiv se referă la digitalizarea companiei, cu scopul reducerii
costurilor, dar și a creșterii performanței, prin eficientizarea activității atât în
plan intern, cât și în relația cu cetățenii,
dar și cu autoritățile și cu partenerii
contractuali, o comunicare eficientă
pentru călători, înființarea unui departament care se va ocupa exclusiv de
scrierea, depunerea și implementarea
proiectelor cu fonduri europene, investiții pentru modernizarea parcului
de vehicule existent, un dispecerat
modern ce presupune monitorizare și
raportare în timp real, dar și în infrastructura căilor de rulare pentru tramvaie, inclusiv pentru reamenajarea tuturor refugiilor de tramvai”, a precizat
Mihai Petcu.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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Transportul local –
înnoire flote și
carburanți alternativi
Piața de transport călători a fost lovită puternic de pandemie.
În condițiile în care achizițiile de autovehicule, în zona privată,
au fost aproape inexistente, distribuitorii de autobuze se bazează
aproape în totalitate pe licitațiile organizate de autoritățile locale.
Am discutat despre situația pieței cu Sarp Alagöl, managing
director Otokar România.
ZIUA CARGO: Cum este
organizată activitatea
Otokar, în Europa?
Dar în România?
Sarp Alagöl: Otokar este o companie lansată în 1963, având o lungă
istorie în producerea vehiculelor comerciale, în special autobuze. Astăzi,
în portofoliul companiei, se află autobuze, camioane ușoare (7,5-8 t masă
maximă) și vehicule militare.
În ceea ce privește autobuzele,
acestea sunt exportate în peste 50 de
țări, de pe mai multe continente. Principalele piețe sunt cele din Europa de
Vest și, de aceea, am decis să înființăm propria subsidiară, în Franța, în
2011. Echipa de vânzări Otokar este
în legătură directă cu clienții francezi
și avem, de asemenea, distribuitori
puternici pe piețe importante, precum
Spania, Italia, Germania și Belgia.

Filiala din Franța funcționează și ca
o punte între fabrică și distribuitori pentru
livrarea de autobuze și de asemenea
acționează ca un hub pentru distribuția
de piese de schimb la nivel European,
având un depozit pentru piese. Astfel,
putem deservi eficient clienții privați și
publici, care operează vehiculele noastre.
În România, organizația a luat ființă în principal ca urmare a licitației din
București. Cele 400 de autobuze pentru Primăria București au fost facturate
de către entitatea românească.
Ce a presupus contractul
pentru București, pe lângă
livrarea celor 400 de
autobuze?
Toate cele 400 de autobuze au
fost livrate până în luna mai 2019,
contractul fiind semnat în iunie 2018.
Ca urmare a contractului încheiat, am

pus la dispoziția STB un service, unde
rezolvăm toate aspectele legate de
solicitările pe garanție, întreținerea zilnică și periodică, repararea autobuzelor avariate, în caz de accidente.
De asemenea, avem câteva ateliere
mobile, pentru a răspunde cât mai repede (eventual, chiar pe traseu) oricăror potențiale defecțiuni apărute la autobuze. Conform contractului, Otokar
va servisa autobuzele livrate, pentru
o perioadă de opt ani.
Proiectul Otokar pentru organizarea service-ului în București include un
manager, o echipă tehnică managerială și tehnicieni. Este un organism
viu și, în fiecare zi, reprezentanții
Otokar și cei ai STB sunt în contact
direct, pentru a asigura buna desfășurare a operațiunilor.
Otokar România are 22 de angajați direcți, la care se adaugă 32 de
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Cum ați traversat acest
an?
A fost un an dificil pentru toată lumea. Piața de transport a fost puternic
afectată de pandemie și, astfel, planurile noastre ca Otokar România au
fost, de asemenea, afectate, mai ales
că ne propunem să dezvoltăm organizația noastră în România, în principal
concentrându-ne pe clienții privați. Din
păcate, sectorul privat a fost afectat

Sarp Alagöl

atât de pandemie, cât și de ambiguitățile legislative.
Analizând înmatriculările din 2020,
majoritatea autobuzelor livrate este aferentă unor licitații organizate de autoritățile locale, încheiate anul trecut.
Sigur, au fost livrate și microbuze cu
masă mai mică de 5 t (majoritatea
acestor unități sunt construite de carosieri locali), însă discutăm de vehicule
de capacitate redusă, care nu se află
în portofoliul nostru de piață. În aceste
condiții, putem spune că nu a fost un
an ideal pentru Otokar România, însă,
pe alte piețe, Otokar a continuat să
aibă rezultate bune, întărindu-și situațiile financiare consolidate.
Merită să amintim faptul că Otokar
este parte a grupului Koç, cel mai
mare conglomerat de firme din Turcia,
care acoperă aproximativ 10% din
exportul acestei țări.
Din punct de vedere al livrărilor în
România, sperăm să încheiem anul
cu o licitație câștigată pentru 1-3 unități, autocare cu lungime de 8,4 m, 35
de locuri, model Otokar Mega. Este un
model bine-cunoscut în România, versatil, putând acoperi o gamă largă de
operațiuni de transport.
Cum vedeți 2021?
Pentru noi, cel mai important segment îl reprezintă licitațiile. Așteptăm
rezultatele pentru Mureș, unde este
vorba de 41 de autobuze de 12 m.
De asemenea, avem licitația de la
Sibiu, pentru 40 de autobuze CNG,
dintre care 12 articulate, de 18 m. Pe
zona de retail (transportatori privați),
comunicăm bine cu potențialii clienți
și, în acest sens, am devenit și membri
FORT. Trebuie să avem, însă, în vedere că, la ora actuală, transportatorii
care operează curse regulate trec
printr-o perioadă dificilă. Dacă ne
uităm la primele 11 luni ale acestui
an, s-au înmatriculat în România aproximativ 300 de autovehicule peste 8 t
dedicate transportului de pasageri.
Majoritatea autobuze livrate vin în urma licitațiilor organizate de autoritățile

locale, finanțate cu fonduri europene.
Pe zona de autocare turistice, în
România, se înmatriculează în jur de
25-30 de unități noi pe an. Un segment
popular este acela al vehiculelor de 78 m lungime, însă, în 2020, nici acest
segment nu a funcționat din cauza
ambiguităților legislative în transportul
interjudețean și județean și a pandemiei, așa cum am menționat anterior.
Pentru anul viitor, sunt în desfășurare sau urmează să se lanseze mai
multe licitații pentru autobuze urbane.
Dacă luăm în considerare că măcar
o parte dintre acestea se va finaliza
și unele autobuze vor fi livrate, înmatriculările din 2021 pot depăși rezultatele acestui an. Anticipăm că operatorii
privați vor continua lupta cu pandemia
în primele două trimestre ale lui 2021.
Licitațiile ce folosesc
fonduri europene sunt
legate, în general, de
utilizarea carburanților
alternativi. Care este
abordarea Otokar?
Cele mai multe licitații sunt pentru
autobuze hibrid și electrice, iar Otokar
urmează acest trend. Avem un autobuz electric de 12 m și suntem pregătiți pentru aceste licitații. Pe partea de
CNG, avem autobuze de 12 și 18 m.
Practic, modelul Otokar Kent, livrat în
București, are și versiunea CNG, pe
lângă cea clasică diesel.
Vedem că, în România, există o
preferință largă pentru versiunile
hibrid-ușor. Practic, discutăm de primul
pas dinspre autobuze diesel către cele
electrice. Autoritățile din România preferă acest tip de autobuz, care, chiar
dacă nu oferă beneficii ridicate în materie de protecție a mediului, face,
totuși, pași în această direcție, având
totodată flexibilitatea unui autobuz
diesel clasic. Practic, nu este nevoie
de investiții suplimentare în infrastructura garajelor și/sau pe traseu, așa
cum se întâmplă în cazul vehiculelor
CNG și electrice.
Inițiativele Uniunii Europene merg
în direcția încurajării și chiar a impunerii achiziționării de vehicule „verzi”
de către operatorii de transport. Majoritatea companiilor de transport se
străduie să țină pasul cu aceste directive. În România, vârsta medie a parcului arată că este mult spațiu pentru
îmbunătățirea nivelului emisiilor, fiind
necesară înnoirea flotelor. Astfel, este
de așteptat să fie organizate noi licitații, în special pentru vehicule ce utilizează carburanți alternativi și de asemenea pentru vehicule diesel, în
viitorul apropiat în România.
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angajați ai subcontractorului nostru,
dedicat servisării flotei ce operează
pentru STB.
Contractul pentru cele 400 de
autobuze implică și o serie de servicii
care trebuie acoperite. Contractul include livrarea autobuzelor și asigurarea tuturor serviciilor legate de funcționarea autovehiculelor pentru o
perioadă de opt ani (800.000 km). Mai
mult decât atât, discutăm de o garanție
completă în care, în afară de accidente, orice operațiune de întreținere și
reparație cade în sarcina echipei
Otokar. Practic, pe lângă întreținerea
programată, pentru orice defecțiune
care apare, noi suntem responsabili
pentru remedierea acesteia.
Este nevoie de o organizare cuprinzătoare a service-ului, pentru a gestiona 400 de autobuze și, de asemenea,
o comunicare eficientă cu partenerul
nostru STB reprezintă o necesitate,
deoarece lucrăm contra cronometru și
nerespectarea clauzelor contractuale
duce la penalizări.
Practic, pentru orice piesă care
trebuie schimbată, avem la dispoziție 48
de ore și orice remediere pe garanție,
care nu necesită schimbarea de piese,
trebuie realizată în maximum 24 de ore.
În cazul unor astfel de contracte de
anvergură, ca experiență, este un
beneficiu pentru furnizor să mențină un
stoc de piese în autobaza operatorului.
Astfel, noaptea, atunci când autobuzele
sunt parcate, poți remedia rapid reclamațiile de peste zi legate de garanție.
Nu este cazul aici și, astfel, echipajele noastre mobile, cu autoutilitarele lor echipate ca mini-depozite
de piese, ne susțin cu executarea la
timp a sarcinilor contractuale, care să
permită STB să furnizeze cu succes
serviciile sale de transport public.
Otokar are experiența unor asemenea contracte complexe și chiar
am organizat, după semnarea contractului cu Primăria București, un eveniment de presă în care am invitat mai
mulți jurnaliști români la fabrica noastră din Turcia și, totodată, am asigurat
o prezentare a operațiunilor desfășurate pentru Municipalitatea Istanbul,
unde peste 900 de autobuze Otokar
sunt complet servisate, din 2013, într-o
manieră similară cu Bucureștiul.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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Solaris a livrat 37 de
vehicule, în România
Constructorul polonez, un lider global în producția de vehicule
electrice pentru transport public, a livrat, anul acesta,
37 de vehicule pe piața locală, dintre care 26 de troleibuze,
în Brașov, și 11 autobuze hibrid, în Satu Mare.

N

umărul de vehicule folosite în
transportul public din România
a ajuns la peste 300, în 8
orașe, aproximativ jumătate dintre
acestea fiind cu propulsie electrică.
Pentru anul 2021, Solaris a planificat
pentru livrare 65 de mijloace de transport în comun: 16 autobuze electrice
în Craiova, 20 troleibuze în Ploiești, 6
autobuze hibrid în Satu Mare, 3 troleibuze în Mediaș și 20 de autobuze hibrid
în Galați. Înainte de închiderea ediției,
a fost făcut public anunțul unui acord
semnat cu municipiul Reghin, care
vizează livrarea a încă 10 autobuze
Urbino 12, până la finalul primului trimestru din 2022.

Istoria Solaris
în România
Aflat încă din 2006 în țara noastră,
grupul Solaris a cumulat pe piața locală, o cifră de afaceri în valoare de
aproximativ 85 de milioane de euro,
în perioada 2014-2019. Tot în ultimii
5 ani, compania a participat la o serie
de licitații în ceea ce privește transportul public din orașe precum: Cluj-Napoca, Pitești, Brașov, Baia Mare, Satu
Mare, Galați, Craiova sau în cadrul
Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MDRAP). În
urma licitațiilor câștigate în decursul

62

Dan Ciolan,
manager general Solaris România:
„Fiind prezenți de aproape 15 ani pe piața locală, putem spune că
România este de departe cea mai dinamică piață, la nivel regional,
pentru mijloacele de transport nepoluante datorită alocărilor de fonduri
de finanțare oferite de Uniunea Europeană și de Fondul de Mediu.
Anul acesta am livrat 37 de vehicule către două orașe importante din țară,
Brașov și Satu Mare, contribuind, prin produsele noastre, la îmbunătățirea
infrastructurii transportului public local. Pentru anul următor, avem în plan
livrarea a 65 de vehicule și ne propunem să ne menținem poziția de lider în
zona de soluții de transport ecologice, precum autobuze electrice și
troleibuze”.

ultimilor cinci ani, Solaris a livrat în
Craiova 29 de autobuze diesel, în ClujNapoca 40 de autobuze diesel, 41 de
autobuze electrice și 50 de troleibuze,
în Pitești 70 de autobuze diesel, în
Brașov 26 de troleibuze, în Satu Mare
11 autobuze hibrid, iar în Galați 17
troleibuze. Potrivit reprezentanților
companiei, Solaris asigură puncte și
asistență de service în toate orașele
în care a livrat vehicule. În prezent,
parcul auto Solaris din România numără peste 300 de vehicule, ponderea
celor electrice fiind de circa 50% din
total.

Grupul Solaris
Solaris Bus & Coach este unul dintre cei mai mari producători din Europa

de autobuze și troleibuze. De la lansarea sa, în anul 1996, fabrica de la
Bolechowo, din apropiere de Poznań,
Polonia, a produs peste 19.000 de
vehicule, utilizate, astăzi, în transportul
public din sute de orașe europene. În
prezent, compania este unul dintre liderii mondiali în segmentul de e-mobilitate pentru transportul public urban,
datorită gamei sale extinse de troleibuze electrice, autobuze electrice cu
acumulator și autobuze hibrid livrate.
Autobuzul electric Solaris Urbino 12
a câștigat distincția „Bus of The Year”,
în 2017. În septembrie 2018, Solaris
Bus & Coach s-a alăturat grupului spaniol CAF.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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Poarta principală de intrare a pasagerilor în România, Aeroportul
Internațional „Henri Coandă” Otopeni, are funcțională, în sfârșit,
legătura feroviară directă cu Gara de Nord București.

D

in 13 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a Mersului
Trenurilor 2020-2021, circulă
72 de garnituri în fiecare zi, 24 de ore
din 24, la un interval de succedare de
40 de minute.
Trei operatori pun la dispoziție cele
36 de perechi de trenuri: CFR Călători
(42), Regio Călători (20) și Transferoviar (10). „Trenurile CFR Călători sunt
formate din automotoare Desiro (Săgeata Albastră) și fac parte dintr-un
grafic de circulație de trenuri cu mers
cadențat, cu o frecvență favorabilă
atât transportului de călători spre și
de la aeroport, cât și transportului de
călători de navetă spre și dinspre Capitală”, precizează reprezentanții companiei.

20 de minute
călătoria
Este o alternativă avantajoasă la
autobuze – singurele care asigură, în
prezent, transportul de navetă între
Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și centrul Capitalei. Durata călătoriei cu trenul este de doar 20-23 de
minute – aceasta fiind o condiție impusă de Comisia Europeană pentru
acordarea fondurilor nerambursabile.
Dezavantajul este că nu pot trece
două trenuri în același timp, de unde
rezultă și intervalul de succedare de
40 de minute între garnituri. Motivul:
linia ferată este una simplă și neelectrificată pe trei sferturi din distanță.
Singura porțiune care a inclus lucrări
de dublare a liniei de cale ferată este
de 5 km, între Mogoșoaia și Balotești.

ACTUALITATE

Trenuri la 40 de minute,
între Gara de Nord și
Aeroportul Otopeni

Recepția, pe 4 decembrie
Toate lucrările, de modernizare a infrastructurii și suprastructurii feroviare
între Mogoșoaia-Balotești, și de construire a căii ferate de la Halta OdăileAeroport au fost recepționate, pe 4 decembrie. „CFR a derulat două mari
proiecte feroviare: dublarea liniei de cale ferată Mogoșoaia-Balotești (contract
în valoare 50,5 milioane de lei, finanțat de la bugetul de stat) și construirea
unei linii noi pentru racordul CF din zona Odăile la Terminalul T1 Aeroportul
Internațional „Henri Coandă” București (contract în valoare de 412,7 milioane
de lei, finanțat din fonduri europene și buget de stat)”, precizează CFR
Infrastructură.

Biletul costă 4 lei
„Am avut discuţii pe marginea acestui tarif pe calea ferată, ţinând cont de
Metodologia de calcul a tarifelor maximale pentru transportul de călători pe
calea ferată, dar şi de discuţiile purtate
cu operatorii feroviari şi cu partenerii sociali, aceştia fiind de acord cu propunerea MTIC, în privinţa preţului călătoriei.
Sunt în măsură să vă spun că am reuşit să ajungem la un consens şi să anunţ

că preţul unei călătorii pe această rută
este de 4 lei”, a comunicat ministrul Transporturilor, într-un mesaj pe Facebook.

3 km noi de
cale ferată
Calea ferată Gara de Nord-Aeroportul Otopeni, care ar fi trebuit să fie
dată în exploatare încă de la finalul
lunii mai, are o lungime totală de 19,5
km. Însă numai 2,95 km sunt nou-construiți: porțiunea care pornește din
zona fostei Halte Odăile (unde se racordează la calea ferată existentă),
continuă pe aproximativ 600 m, până
la o zonă de consolidare de 900 m și
un viaduct de 1,52 km, care supratraversează DN1. Traseul urmează, apoi,
până la stația de călători nou construită, în cadrul acestui proiect, la Terminalul Sosiri al aeroportului.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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INEDIT

MERCEDES-BENZ

Platforma Electrică
Versatilă aduce o nouă
generație de eSprinter
Producătorul german Mercedes-Benz, prin Divizia Vans,
a realizat acest nou model de eSprinter, ținând cont de
cerințele clienților. Utilitara este dezvoltată pe Platforma
Electrică Versatilă, a cărei concepție a rezultat în urma
unei investiții de 350 de milioane de euro.

C

erințele principale pentru
eSprinter, definite în strânsă
colaborare cu clienții, sunt reprezentate de trei configurații de baterii
și variante multiple de caroserii. Astfel,
noua generație eSprinter este potrivită
pentru aproape orice afacere, oferind
de la furgon și transport pasageri, până la variante de șasiu pentru caroserii
închise.

Platforma Electrică
Versatilă
Noua platformă dezvoltată de germani joacă un rol cheie în propagarea
strategiei Mercedes-Benz Vans: lider
în electromobilitate și creștere profitabilă la nivel mondial.
Pentru a atinge acest deziderat se
accelerează către electrificarea completă, ca toată gama de modele să
aibă transmisie electrică, cu focus pe
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Marcus Breitschwerdt,
șeful Mercedes-Benz Vans:
„Următoarea generație eSprinter ne va permite să facem disponibile mai
multe variante de caroserie. Acest lucru ne va asigura, pe viitor, că
îndeplinim cerințele clienților noștri din mai multe sectoare, oferind, în
același timp, avantajele fără emisii ale transmisiei electrice. Sprinter ne
demonstrează competența în domeniul transporturilor de un sfert de secol. În
domeniul electromobilității, am inițiat multe inovații, în ultimii ani. Odată cu
implementarea strategiei noastre accelerate de electrificare, combinăm cele
mai bune lucruri din ambele lumi – inovația și experiența noastră!”

fiabilitate, calitate și costul total de
proprietate optimizat (TCO). Pentru a
crea în viitor o valoare adăugată și
mai mare pentru clienți, MercedesBenz Vans a dezvoltat noua Platformă
Electrică Versatilă pentru segmentul
de autovehicule comerciale ușoare
mari. Această platformă inovatoare va
fi baza tehnică pentru noua generație
eSprinter și va permite noi configurații
de caroserie pentru utilitară, configu-

rații anterior disponibile pentru motoarele cu ardere internă.
Elementele de bază ale noului
concept sunt trei module care permit
libertate în dezvoltarea și designul
diferitelor tipuri de caroserii:
• Modulul frontal pentru componente de înaltă tensiune
Ansamblul frontal conceput uniform cuprinde toate componentele de
înaltă tensiune, inclusiv componentele
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Piață și strategie

de încărcare și convertorul CC-CC.
Prin urmare, modulul poate fi combinat
fără modificări cu toate variantele de
autovehicule, indiferent de ampatament, capacitatea bateriei și caroseria
acestora.
• Modulul în podeaua autovehiculului pentru bateria de înaltă tensiune
A doua componentă este bateria
de înaltă tensiune integrată în podeaua autovehiculului. Pe viitor, va fi posibilă alegerea din trei variante de capacitate a bateriei. Acest lucru permite
clienților să aleagă configurații de
autonomie și sarcină utilă în funcție de
domeniului lor de activitate. Datorită
diferitelor capacități de baterii, următoarea generație eSprinter va răspunde dorințelor clienților în ceea ce privește cerințele specifice TCO, de la
operațiuni de transport în interiorul
orașului la rute interurbane.
• Modulul pe puntea spate acționată electric
Al treilea pilon al construcției
modulare este puntea spate acționată
electric, care va fi utilizată în conformitate cu principiul comutării pieselor
între toate variantele de autovehicule

comerciale ușoare echipate cu transmisie electrică. Motorul electric, compact și puternic, este integrat în modulul din spate și este proiectat în așa
fel încât toate variantele constructive,
de la furgon și transport pasageri până
la variante de șasiu-cabină pentru caroserii închise, pot fi implementate
fără probleme pe o singură platformă.

Atuuri ecologice
și economice
Mercedes-Benz este convins de
avantajele ecologice și economice ale
autovehiculelor comerciale ușoare
electrice și va continua să-și promoveze planurile de a aduce pe piață autovehicule comerciale ușoare cu alimentare electrică, în toate segmentele.
Divizia Mercedes-Benz Vans accelerează strategia de electrificare și are
intenția de a rămâne liderul pieței de
autovehicule electrice, prin dezvoltarea rapidă a noii Platforme Electrice
Versatile pentru segmentul de autovehicule comerciale ușoare mari. Platforma inovatoare, care va sta la baza
următoarei generații de eSprinter, este

Astăzi, Mercedes-Benz Vans este
unul dintre liderii pieței autovehiculelor
electrice, cu o cotă de piață de peste
30% din segmentele de autovehicule
comerciale ușoare mijlocii și mari, din
Europa. După eVito și eSprinter,
Mercedes-Benz Vans va acoperi, în cele
din urmă, gama autovehiculelor electrice
în toate segmentele de transporturi comerciale cu viitorul eCitan. Dezvoltarea
Platformei Electrice Versatile subliniază
semnificativ reorientarea strategiei
Mercedes-Benz Vans, în conformitate cu
divizia de autoturisme, concentrânduse pe următoarele domenii:
• Poziționare clară ca brand premium pentru clienți comerciali și privați
– Mercedes-Benz Vans își îmbunătățește profilul ca furnizor premium de
soluții de transport de viitor pentru clienți comerciali și privați.
• Valorificarea potențialului de creștere – În centrul noii strategii este focusul pe vânzări pe piețe și segmente
de piață cu marjă ridicată, pentru a
avansa o creștere profitabilă la nivel
mondial. În paralel cu extinderea activităților în Europa, compania va continua creșterea prezenței pe piețele
din China și America de Nord.
• Intensificarea loialității clienților
și creșterea veniturilor recurente –
Divizia Vans își va intensifica și mai
mult cooperarea cu clienții, pentru a
se asigura că produsele și serviciile
sunt perfect adaptate cerințelor lor.
• Poziție de lider în autovehicule
electrice și soluții digitale – Obiectivul
Mercedes-Benz Vans este stabilirea
noilor standarde în segmentul autovehiculelor comerciale ușoare, cu soluții
de viitor și adaptate pentru clienți. Pe
lângă electromobilitate, rețeaua de autovehicule și soluțiile digitale sunt, de
asemenea, dezvoltate în mod constant.
• Costuri reduse – Pentru a îmbunătăți profitabilitatea și a crește
competitivitatea, costurile fixe vor fi
reduse. Profitabilitatea joacă și un rol
cheie pe fundalul transformării către
mobilitate conectată și fără emisii.

INEDIT

un produs care va viza cele mai bune
performanțe ale acestei clase. Cu o
investiție de 350 de milioane de euro,
Platforma Electrică Versatilă va juca
un rol cheie în planurile MercedesBenz Vans pentru transportul fără emisii și va oferi soluții optime, inclusiv
pentru SUA și Canada. Deoarece producția următoarei generații eSprinter
va fi neutră din punct de vedere CO2,
acesta va fi încă un pas către realizarea „Ambiției 2039” a concernului
Daimler.

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre 2021
Cum credeți ca va fi 2021, față de 2020?
1. Mai bun.
2. La fel.
3. Mai rău.

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

2020 – un an amestecat și,
în general, greu

2020

a afectat, fără îndoială, piața
autohtonă de transport și logistică. Cel puțin, așa susțin mulți dintre cei care au răspuns la întrebarea lunii noiembrie: „Ce
impact a avut 2020 asupra activității companiei dumneavoastră?”. 37% dintre respondenți au arătat că, la finalul
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anului, cifrele arată o scădere importantă, în timp ce 19%
au consemnat o reducere ușoară a activității. Pentru 21%,
volumul activității s-a menționat la un nivel constant, iar,
în cazul a 19%, a fost înregistrată o ușoară creștere. Există,
chiar, și 4% care pot raporta, la finalul lui 2020, o creștere
importantă.
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