Kopf hoch!
E

În ultimii 10, poate chiar 15 ani, societatea românească trăiește pe o graniță. În timp ce anunțăm, constant, pași
importanți de modernizare a mediului
de afaceri, care implică inclusiv respectarea regulilor impuse de lege, în
timp ce sunt descoperite cazuri, mai
mult sau mai puțin răsunătoare, de corupție, ce, în mod firesc, ar trebui să
descurajeze fenomenul... avem, în continuare, un procent mare de „business”
care „se descurcă”. Iar toleranța societății, în general, dar și a autorităților,
pentru deviații evident grave, este la un
nivel (încă) înfiorător de mare.
Din cauza acestei tranziții lungi,
în ultima vreme observ în piață acutizarea unui fenomen îngrijorător –
dezamăgirea. Doar că, acum, are
efecte vizibile. Firme de transport cu
vechime pe piață, cu patroni care au
trecut prin toate etapele istorice ale
afacerilor private, din anii `90 încoace,
renunță la activitate. Este foarte interesant faptul că nu lipsa profitului îi
determină să oprească motoarele, ci
efortul prea mare pe care îl implică
activitatea și, mai ales, compromisurile
pe care sunt obligați să le facă.
Statisticile sunt implacabile – poate
că numărul firmelor de transport a scăzut
puțin, însă parcul auto licențiat s-a diminuat, în ultimul an, cu peste 4.000 de
camioane, conform datelor ARR. O graniță a fost trecută și, pentru cei care
sunt implicați în piața de transport și logistică, ar trebui să fie, deja, evident că
nu mai merge așa. Cei care sunt dispuși,
în mod benevol și pentru că acesta este
ADN-ul lor de oameni de afaceri, să își
organizeze activitatea astfel încât să
respecte regulile... au făcut-o deja.
„Bandiții” nu o vor face decât forțați!
Devine tot mai iritant să vedem
măsuri inventate pentru ameliorarea
situației, care fie nu au nicio șansă să
fie adoptate într-un viitor previzibil, fie
nu vor avea nici un efect.

Mai este cineva care are îndoieli?
Primul pas, obligatoriu pentru a putea
merge înainte, este legat de control –
modern, profesionist și, mai ales, independent. Nu numai că suntem încă
departe de acest obiectiv, fără de care
putem spera, în cel mai bun caz, la o
stagnare a pieței, dar nici măcar nu
este asumat în mod deschis – nici la
nivel administrativ, nici în rândul
reprezentanților mediului de afaceri.
Se vorbește, adesea, despre ratarea obiectivului de unitate în rândul
patronatelor din transporturi... Niciodată nu vei obține unitate, atâta vreme
cât elemente importante ale activității
sunt imorale și ilegale. Este incredibil
cât de multe știu patronii, unii despre
ceilalți, dar continuă să coexiste, pe
o piață care se încăpățânează să
impună principiul „este loc pentru toată
lumea” (deși poate că nu ar trebui) –
ITP-uri făcute fără ca autovehiculul să
fie prezent, sau obținute pentru camioane aflate într-o stare de degradare
tehnică ce pune în pericol siguranța
pe șosele, șoferi obligați să meargă
cu două carduri sau angajați și apoi
forțați să își dea demisia, pentru a
elimina de tot taxele plătite către stat...
și lista continuă, cu măsuri care mai
de care mai inovatoare, pentru optimizarea costurilor.
Care este cea mai gravă dintre
aceste „inovații”? Oboseala extremă
a șoferilor profesioniști, hărțuiți să parcurgă cât mai mulți kilometri, starea
jalnică a parcului auto, supraîncărcarea camioanelor, evaziunea fiscală...
Răspunsul funcțional nu poate
veni decât de la autoritățile de control.
Și trebuie să vină repede! În caz contrar, vom avea stagnare, pierdere de
cotă de piață la nivel european, personal tot mai slab pregătit și, cel mai
grav, accidente tot mai multe, mai bizare și mai distructive.
Alături de dezamăgirea provocată
de intrarea prea lentă într-o normalitate acceptabilă, a mai apărut ceva –
tot mai multe firme românești care își
deschid sucursale în țări occidentale
(din cauza PM 1 sau din rațiuni legate
exclusiv de afacere). Sunt încă puține,
însă reacțiile sunt grăitoare. Zilele trecute, unul dintre acești patroni îmi spunea că este decis să își înmatriculeze
majoritatea flotei în Germania. „Păi
asta nu înseamnă costuri mai mari?”,
am întrebat. „Ba da, însă autoritățile
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ste noapte! Și totuși, câteva
camioane își așteaptă rândul...
Lumina dată de cele câteva
becuri palide este suficientă pentru a
vedea starea lor deplorabilă. În cel
mai rău caz, ar trebui să fie pe ultimul
lor drum către un parc de dezmembrări și, dacă l-ar face pe propriile roți,
ar fi, deja, o realizare. Însă aceste camioane nu se pensionează, ci își așteaptă rândul la ITP. Evident, nu au
cum să îl obțină. Și totuși...

de acolo știu să îți asigure condițiile
pentru a fi cât mai eficient. În plus, nu
există concurență neloială, în piață
există respect... Totul este mult mai
simplu!”
Rezultatul: inclusiv șoferii angajați,
acum, pe firma din Germania nu mai
vor să atingă România, nici măcar prin
curse dus-întors.
Crearea și respectarea standardelor nu înseamnă doar bariere care
trebuie ocolite, ci, în primul rând, premisele pentru o viață mai bună și mai
sigură. Iar, astăzi, diferențele parcă
se văd mai mult ca niciodată.
Este o graniță! Vom reuși să o
traversăm în direcția corectă?
Nemții au o expresie care îi încurajează în momentele dificile – Kopf
hoch!
Asta ar trebui să facem și noi
– capul sus, este timpul să fim puternici, pentru a merge mai departe... pe
bune!
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

Împreună mișcăm lucrurile!
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CUGETARE
„Dacă o problemă poate fi rezolvată cu bani,
aceasta nu este o problemă ci o cheltuială.”
proverb evreiesc

ȘTIRI

INS: ROMÂNIA ARE 931 KM DE AUTOSTRADĂ
România are 931 de kilometri
de autostradă, reprezentând
5,3% din lungimea drumurilor
naționale, potrivit INS. Iar,
cum anul acesta nu au fost
inaugurați noi kilometri de
autostradă, statistica rămâne
aceeași. Singura diferență este
că au fost inaugurați primii
18,5 km din Drumul Expres
(DEx 12) Craiova-Pitești
(între km 17,7-36,2), în aprilie,
asigurând ocolirea orașului
Balș. Lungimea drumurilor
totaliza 86.199 km, din care
17.530 (20,3%) de drumuri
naționale, 35.096 (40,7%) de
județene și 33.573 (39,0%)
– comunale. Din lungimea
drumurilor naționale, 6.197 km
(35,4%) erau drumuri
europene, 931 km (5,3%)
autostrăzi, iar, ca număr de
benzi, 1.978 km (11,3%) erau
drumuri cu 4 benzi, 297 km
(1,7%) drumuri cu 3 benzi și
36 km (0,2%) drumuri cu
6 benzi. Lungimea drumurilor
județene cuprindea, în

E-MAIL LA EXPIRAREA
ROVINIETEI

Conducătorii auto vor primi o
alertă prin e-mail, la expirarea
rovinietei, potrivit Ordinului MTI
365/2022. Notificarea va fi
transmisă doar în cazul
rovinietelor cu valabilitate egală
sau mai mare de 30 de zile.
Acordul sau refuzul șoferului de a
fi notificat în legătură cu data
expirării rovinietei, dar și adresa
de e-mail unde se va trimite
notificarea, în cazul în care își dă
acordul, vor fi furnizate de acesta
la cumpărarea unei roviniete.
Pentru a se alinia la noile reguli,
distribuitorii autorizați vor avea la
dispoziție cel mult șase luni de la
aplicarea acestora. Amenzile
pentru lipsa rovinietei sunt
cuprinse între 250 și 500 de lei
pentru autoturisme și între
3.000-4.500 de lei în cazul
vehiculelor mari de transport de
marfă. Guvernul a aprobat,
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proporție de 47,1%, drumuri
modernizate și 35,2% dintre
drumurile comunale erau
drumuri pietruite. Aproape o
treime (31,7%) dintre
drumurile modernizate din
România aveau durata de
serviciu depășită, la sfârșitul
lui 2021. Ca tip de
acoperământ, structura rețelei
de drumuri publice înregistra:
47,1% (40.571 km) drumuri
modernizate, în proporție de
93,7% drumuri modernizate cu
îmbrăcăminte asfaltică de tip
greu și mijlociu, 24,5% (21.112
km) drumuri cu îmbrăcăminte
ușoară rutieră și 28,4% (24.516
km) drumuri pietruite și de
pământ.

la final de martie, un proiect de
lege privind majorarea
cuantumului amenzilor pentru
lipsa rovinietei, dar Parlamentul
trebuie să îl adopte. Cele mai mari
creșteri vor fi în cazul mașinilor
mari de transport marfă sau
persoane.

VALABILITATEA
POLIȚELOR PENTRU
GARANȚII EMISE DE
ASIGURĂTORI INTRAȚI
ÎN FALIMENT,
PRELUNGITĂ
Guvernul a prelungit, printr-o
ordonanță de urgență (OUG),
în ședința din 6 mai, termenul de
valabilitate, de la 90 la 150 de
zile, a polițelor de asigurare
încadrate în clasa de asigurări 15
– garanții emise de societăți
împotriva cărora au fost
pronunțate hotărâri de deschidere
a procedurii de faliment.
Ordonanța a modificat art. 262,
alin. 3 indice 2 din Legea 85/2014,
privind procedurile de prevenire a
insolvenței și de insolvență, și
pentru modificarea OUG 19/2022,
privind unele măsuri privind
garanțiile de bună execuție
constituite în cadrul contractelor

de achiziție publică și al
contractelor sectoriale.
Prelungirea a fost necesară având
în vedere consecințele generate
de deschiderea procedurii
falimentului împotriva unei
societăți de asigurări cu o cotă
ridicată pe piață, care deține în
portofoliu polițe în valoare de
aproximativ 6 miliarde de lei
aferente contractelor
de achiziție publică, celor
sectoriale etc.

OUG PENTRU
COMPLETAREA LEGII
16/2017 PRIVIND
DETAȘAREA

Executivul a aprobat, în ședința
din 11 mai, ordonanța de
urgență (OUG) pentru
completarea Legii 16/2017
privind detașarea salariaților,
în cadrul prestării de servicii
transnaționale. Actul normativ
reglementează măsuri pentru
protejarea și sprijinirea salariaților
angajatorilor naționali care
subcontractează servicii, în ceea
ce privește acordarea drepturilor
salariale rezultate în cadrul
prestării categoriilor de servicii
prevăzute în Legea 16/2017,
privind detașarea salariaților în
cadrul prestării de servicii
transnaționale. Astfel, se
completează prevederile Legii
16/2017 în sensul reglementării,
în mod similar cu situația
legiferată în cazul detașării
transnaționale, a răspunderii
contractantului căruia
întreprinderea îi este
subcontractant direct, privind
răspunderea în solidar cu aceasta
sau în locul său pentru drepturile
salariale nete restante aferente
salariului brut pe țară garantat în
plată, cu menținerea în sarcina
subcontractantului a obligației de
plată a diferenței datorate
salariatului, până la acoperirea
integrală a drepturilor salariale
cuvenite acestuia, potrivit
contractului individual de muncă,
precum și a sumelor privind plata
contribuțiilor asigurărilor sociale
aferente.
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DHL ȘI VOLVO TRUCKS DEMAREAZĂ
O NOUĂ COLABORARE
Volvo Trucks și Deutsche Post
DHL Group au semnat un
acord de cooperare, pentru a
accelera trecerea la vehiculele
cu emisii zero. DHL
intenționează să-și intensifice
tranziția către camioanele
electrice grele prin
introducerea a 44 de noi
camioane electrice Volvo pe
drumurile europene.
Comanda include 40 de
camioane electrice model
Volvo FE și Volvo FL care vor
fi utilizate pentru livrările ce
colete în transportul urban.
Și camioanele electrice pentru
trasee mai lungi sunt vizate,
iar DHL a decis să înceapă să
utilizeze camioane Volvo
pentru transport regional,
începând cu patru unități
Volvo FM Electric în Marea
Britanie. Primele camioane au
fost deja comandate, șase de

SCANIA SUPER
A CÂȘTIGAT
GREEN TRUCK 2022

către DHL Parcel UK și două
de către DHL Freight. Aceasta
va rezulta în economii anuale
de aproape 600 t de CO2 și
aproximativ 225.000 l de
motorină pentru Grupul
Deutsche Post DHL.
Un factor important în decizia
DHL să accelereze tranziția
către vehiculele cu emisii zero
se datorează experienței
pozitive pe care o are în
utilizarea unui camion electric
Volvo în Londra, începând din
noiembrie 2020 – care
realizează livrările în districtul
de cumpărături West End.

combinație de cap tractor 4×2 de
500 CP cu semiremorcă, pentru
o masă totală de 32 t.

4 UTILITARE RENAULT
PENTRU CRUCEA ROȘIE

Un model Scania a fost desemnat,
pentru al șaselea an consecutiv,
„Camion Verde”, datorită eficienței
remarcabile și a performanțelor în
ceea ce privește consumul de
combustibil. De data aceasta,
Scania a intrat în competiție cu
noul lanț cinematic SUPER. Noul
motor SUPER al Scania, o unitate
de 13 litri cu 6 cilindri în linie, a fost
lansat în noiembrie 2021 și este
disponibil în patru versiuni de
putere, pentru Euro 6.
Toți constructorii de camioane
grele din Europa sunt invitați să
participe la acest test comparativ,
organizat anual de către două
publicații economice germane,
cu scopul de a identifica cel mai
eficient camion de transport de
lungă distanță. Testul Green Truck
se desfășoară pe drumurile publice
din Germania, pe aceeași rută de
340 km în fiecare an, cu diferite
condiții de trafic pe diferite etape.
Ediția de anul acesta a stipulat o

8

Fundația Groupe Renault România
s-a alăturat, încă de la început,
efortului de susținere a celei mai
profunde cauze umanitare a
momentului: cea a valului de
refugiați din Ucraina.
Derulat în coordonare cu Crucea
Roșie Română, demersul Fundației
Groupe Renault România s-a
concretizat, în aceste zile, printr-o
donație de vehicule, constând din
4 utilitare: două Renault Master și
două Renault Kangoo.
Perfect adaptate transportului de
produse de necesitate, aceste
vehicule vor fi utilizate de voluntarii
Societății Naționale de Cruce
Roșie din România în
transporturile umanitare pe care le
vor face pentru a asigura accesul
refugiaților din Ucraina la materiale
medicale, alimente, apă și alte
bunuri vitale.
Alături de cele 4 vehicule, Fundația
Groupe Renault România a oferit
Societății Naționale de Cruce
Roșie din România o donație în
bani, precum și în produse
neperisabile și de igienă, colectate
în urma unei campanii interne în
rândul angajaților Grupului.

10 MILIOANE
DE VEHICULE DACIA

Un vehicul Duster SL Extreme, de
culoare gri urban, a marcat
atingerea pragului de 10.000.000
de automobile produse sub
brandul Dacia. Vehiculul aniversar
a ieșit de pe linia de montaj
general a Uzinei Vehicule Mioveni
și s-a alăturat colecției de modele
istorice Dacia.
Primul autoturism purtând marca
Dacia a fost fabricat la uzina de la
Mioveni în data de 20 august
1968. Producția de autoturisme
Dacia a debutat cu fabricarea sub
licență a modelului Renault 8, sub
numele de Dacia 1100. În 1969,
a intrat în producție Dacia 1300,
după licența Renault 12. Modelul
a rămas în fabricație timp de
35 de ani. O nouă generație de
modele, proiectată și dezvoltată
integral în România, a fost lansată
în 1995, sub numele Dacia Nova.
Preluarea uzinei de la Mioveni de
către Grupul Renault în anul 1999
a deschis un nou capitol în istoria
Dacia, care a devenit, odată cu
lansarea modelului Logan, în anul
2004. Începând din 2005,
fabricarea modelului Dacia Logan
a debutat în prima uzină din afara
României – uzina SOMACA din
Casablanca (Maroc), apoi la
Oran, în Algeria. În 2012, a fost
inaugurată o nouă uzină la
Tanger, din Maroc. În fine, din
2020, uzina din orașul chinez
Shyian asigură producția
modelului Spring.
De-a lungul celor 54 de ani
de istorie, pe liniile de asamblare
ale celor cinci uzine s-au succedat
șase familii de modele. Produs
în uzinele de la Mioveni, Tanger
și Casablanca, Sandero
(inclusiv Sandero Stepway)
este modelul Dacia cu cel mai
mare succes internațional.
La rândul său, modelul Duster
– fabricat în exclusivitate la uzina
de la Mioveni – este cel mai
vândut SUV din Europa. Dacia
este prezentă în 44 de țări,
de pe patru continente.
Marea majoritate a vânzărilor
se realizează în Europa,
principalele piețe fiind Franța,
Germania și Italia.
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Important
și urgent
Cuvântul de ordine – îngrijorare! Piața de transport și logistică
intră într-o perioadă „turbulentă”, în care devine tot mai greu
să planifici, iar modelele clasice de organizare a afacerii își arată
limitele.

Z

IUA CARGO reia seria conferințelor organizate la Poiana
Brașov, după cei doi ani în
care toate evenimentele s-au refugiat
în mediul online. În perioada 5-6 mai,
transportatori, expeditori, logisticieni și
clienți s-au întâlnit în cadrul deja consacratului eveniment „am MARFĂ.
caut TRANSPORT”, ce a reunit, la această ediție, peste 300 de participanți.

Deși ultimii doi ani au reprezentat
o perioadă provocatoare, majoritatea
participanților consideră că viitorul va
fi cu atât mai dificil. Costurile cresc
într-un ritm alert și impredictibil, ceea
ce pune presiuni suplimentare asupra
unui business cu marjă de profit în
general mică și care, în ultimii ani, a
acceptat (sau i s-au impus) termene
lungi de plată. Urmărirea strictă a

evoluției prețului motorinei nu mai
poate asigura stabilitatea și funcționalitatea transportului, în condițiile în
care vedem creșteri semnificative pentru toate produsele și serviciile necesare acestui segment de activitate –
camioane, piese de schimb și service,
asigurări etc. În ciuda majorărilor importante de preț, vehiculele comerciale
continuă să fie livrate cu întârziere,

...................................................................................................................................................... mai 2022

Îngrijorare provoacă și faptul că
piața românească pare axată în
principal pe găsirea oportunităților de
moment și mult mai puțin pe construirea de parteneriate pe termen lung.
Iar, astăzi, oportunități de moment înseamnă, practic, „speculă”, ceea ce înrăutățește și mai mult instabilitatea
pieței.
Și, apoi, vin factorii legislativi... Întoarcerea camioanelor acasă, regulile
legate de detașare, precum și licențierea vehiculelor de sub 3,5 t (cu tot ce
decurge de aici) sunt aspecte ce riscă
să influențeze major piața, în sensul
unor creșteri suplimentare ale costurilor operaționale.
Este important să menționăm că
toate aceste probleme au soluții, sau,
cel puțin, aceasta a fost senzația
transmisă de participanții la eveniment. Există, încă, optimism în piață
și, în ciuda dificultăților prezente, dar,
mai ales, a celor anticipate, firmele
caută să se poziționeze cât mai bine.
Practic, toate schimbările rapide care
au loc pe piață generează „urgențe”
și tot mai multe firme încep să pună
accent pe pregătirea angajaților, întă-

rirea echipei manageriale și, chiar,
schimbări importante organizaționale.
Sunt semne tot mai puternice legate
de faptul că mediul de afaceri românesc începe să pună accent pe aspectele „importante”, chiar și atunci când
urgențele par copleșitoare.

EVENIMENT

ceea ce pune o presiune suplimentară
asupra pieței. Totodată, problemele
legate de asigurarea forței de muncă
nu dau semne de ameliorare, iar această boală cronică a economiei este
„tratată”, într-un procent extrem de
mic (încă), prin aducerea de muncitori
din afara UE.

Întoarcerea
camioanelor...
mai așteptăm?
Reprezentanții Ministerului Transporturilor au confirmat faptul că se
caută soluții pentru a limita impactul
produs de întoarcerea obligatorie a
camioanelor acasă la opt săptămâni.
„Legat de întoarcerea camioanelor
acasă, abordarea noastră a fost aceea
de a sta în expectativă și a nu introduce nicio sancțiune contravențională,
la acest moment. Acesta este motivul
pentru care nu am modificat HG 69
până în prezent, însă va trebui să facem acest lucru în perioada următoare, pentru a regândi clasificarea încălcărilor”, a declarat Marius Alban,
specialist din Direcția Transport Rutier,
Ministerul Transporturilor.

mai 2022 ......................................................................................................................................................
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Recent, a apărut un nou regulament european, în care s-a stabilit
formula privind determinarea gradului
de risc al întreprinderilor, pe care România va trebui să o preia în normele
privind controlul bunei reputații.
„Formula este mai flexibilă și mult
mai avantajoasă pentru operatorii de
transport, față de ce se utiliza, până
acum, în statele membre. Va fi foarte
greu de atins un grad ridicat de risc
de către operatorii de transport, chiar
dacă vor avea unele încălcări, în funcție de numărul de șoferi și numărul de
vehicule. Vom avea în vedere o regândire a modului de aplicare a sancțiunilor, de gestionare a controalelor, cu
controale mai multe la sediu, în funcție
de gradul de risc, iar cei cu risc scăzut
nu au de ce să fie controlați. Vor fi
controale mai puține în trafic și o cu
totul altă abordare din perspectiva inspectorilor ISCTR, cu privire la partea
preventivă, inclusiv o aplecare mai
mare către avertisment, acolo unde
este cazul”, a precizat Marius Alban.
Odată cu proiectul de modificare
a HG 69, se va rediscuta cuantumul
sancțiunilor, iar reprezentanții MT
promit o abordare nouă, care ia în
considerare perioada grea traversată
de piață.
„Avem deschiderea de a face tot
ce este posibil pentru a îmbunătăți
lucrurile, conștienți de ceea ce s-a
întâmplat în ultimii 2-3 ani”, a completat Marius Alban.
Se fac pași, la nivel european,
pentru uniformizarea aplicării
prevederilor legate
de detașare.
Transportatorii trebuie să consulte
site-ul Comisiei Europene, pentru a
avea informații legate de legislația din
țările unde acționează șoferii.
„Dacă un transportator se încadrează în respectivele reguli de detașare, trebuie să se informeze cu privire
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la legislația statului respectiv”, a explicat Marius Alban.
Un alt aspect semnalat de autorități este legat de conflictul din Ucraina,
care nu însemnă doar vești rele, ci
apar și oportunități de business.
„Suntem într-o etapă de evaluare
și strategie, la nivel guvernamental,
pentru a deschide fereastra economică pe mai multe paliere, unul fiind cel
de transport. Căutăm soluții de ajutor
pentru transportatorii români, în contextul războiului. Apar oportunități importante pe direcția Ucraina-Portul
Constanța, precum și legat de mărfuri
către Ucraina. Se fac demersuri pentru
a stabili rute sigure, în interiorul Ucrainei”, a spus Marius Alban.

Declarația
pe proprie
răspundere...
doar pentru firmele
nou înființate
Declarația pe propria răspundere
va fi un document necesar doar pentru
licențierea operatorilor noi și, practic,
nu se referă la firmele deja licențiate.

Totuși, acest document a ridicat
foarte multe semne de întrebare, în
rândul transportatorilor. Angajamentul
de a respecta obligația întoarcerii camioanelor în țară la opt săptămâni,
printr-o declarație pe proprie răspundere, ar putea duce la pierderea licenței, în cazul constatării unor abateri
pe această speță? În plus, există riscul
de a răspunde inclusiv penal?
Reprezentanții MT au dat asigurări
că nu există aceste riscuri.
„Nu avem sancțiune contravențională, la acest moment, iar controlul
ISCTR pentru îndeplinirea condițiilor
de către operatorii deja licențiați se
va realiza periodic, odată la cinci ani.
ISCTR nu are actualizată procedura
de control pe această măsură, tocmai
în ideea în care abordarea noastră și
punctul de vedere al României și al
Ministerului Transporturilor este că această măsură nu se susține. Chiar
dacă este prevăzută ca una dintre
condițiile de acces, vom avea în vedere să ocolim această prevedere ca
posibilă sancțiune, sau cu repercusiuni
asupra licenței, dacă măsura nu este
îndeplinită. Până vom avea o certitudine din partea Curții de Justiție a UE
că această măsură va rămâne și va
trebui să îi găsim o soluție de implementare, operatorii pot sta liniștiți.
Declari că te angajezi să respecți această obligație. Faptul că, la un moment dat, s-ar putea să nu respecți și
constată un inspector că un camion
s-a întors la opt săptămâni și jumătate
nu va reprezenta nici un fals în declarații, și nu are nici o legătură cu Codul
penal. Nu se ajunge nici la pierderea
reputației, nici la suspendarea licenței,
nu avem nici sancțiune contravențională. Nerespectarea legii ar putea duce, la un moment dat, la amenzi sau
avertismente... Să nu mai inflamăm
spiritele degeaba, pentru un simplu
document formal, pe care l-am iden-
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tificat ca fiind o soluție foarte simplă
pentru completarea dosarului de licențiere”, a explicat Marius Alban.
În plus, reprezentanții MT au arătat
că aceasta este o condiție obligatorie
prevăzută în regulament, cel puțin
până la eventuala abrogare, eliminare,
sau suspendare a respectivului articol.
Iar aceasta a fost cea mai simplă soluție pentru a nu solicita alte documente
justificative cu privire la transport.

Marius Alban

Nu au demarat
controalele (încă)
Pentru moment, controalele legate
de prevederile PM 1 nu au demarat,
la nivel european, aspect confirmat și
de reprezentanții ISCTR. Totuși, există
preocupări, în acest sens, și deja au
fost transmise clarificări, de la Comisia
Europeană, privind modul de interpretare a anumitor prevederi din PM 1.
Ca o noutate, reprezentanții ISCTR
au confirmat faptul că avem, în această
perioadă, pe drumurile din România
mai multe mașini înmatriculate în alte
state, în principal Ucraina, Moldova,
Polonia. Acest lucru se datorează, probabil, faptului că porturile din Ucraina
sunt închise.
Nici în rândul șoferilor nu sunt, încă,
raportate controale legate de PM 1.
„Am vorbit cu mulți colegi, șoferi
care fac transport internațional, și
controale specifice pe linia PM 1 nu
au fost, încă, făcute; în schimb sunt
întețite controalele pe tahograf, respectarea timpilor de conducere și odihnă și au fost foarte multe controale și
amenzi, în primele săptămâni de la
implementarea introducerii manuale
a trecerii frontierelor. În Spania, amen-

zile sunt destul de mari și au ajuns să
vâneze camioanele și la 200-300 de
kilometri de graniță. Ca noutate, au
început să fie realizate controale, în
Franța, de către inspectori de muncă,
aceștia solicitând datele din tahograf.
Probabil sunt vizate reglementările privind salariul minim”, a arătat Adriana
Mureșan, fondator al Asociației Voluntari în Europa.

Licențierea
transportului
sub 3,5 t
Primul pas ar trebui să fie vizitarea
site-ului ARR, unde sunt disponibile
informații complete privind procedura
de licențiere pentru vehiculele de 2,53,5 t, inclusiv documentele/formularele
necesare. Iar timpul reprezintă principala provocare.
„ARR lucrează, deja, cu motoarele
turate și termenul este scurt. Până la
data de 21 mai, toți operatorii trebuie

să se licențieze”, a precizat Lucian
Lambru, director licențiere și autorizare ARR.
O nemulțumire din partea celor
prezenți la eveniment a fost legată de
faptul că inclusiv transportatorii care
realizează curse naționale trebuie să
se licențieze. Reprezentanții MT au
afirmat, însă, că o delimitare între național și internațional nu putea fi realizată conform regulamentelor europene.

Compensarea
creșterii prețului
la combustibil
Un alt subiect dezbătut pe larg a
fost legat de compensarea creșterii
prețului la combustibil.
Între timp, Guvernul a aprobat, în
ședința din 11 mai, memorandumul în
baza căruia va acorda un ajutor de
stat, sub formă de grant, operatorilor
de transport, pentru a compensa
Augustin Hagiu (FORT),
Alin Crețu (Asociația
Bucovina), Roxana Ilie
(UNTRR), Vasile
Ștefănescu (COTAR),
Dumitru Blaga (Asociația
APULUM) și Miron Sporea
(APTE 2002)

14

...................................................................................................................................................... mai 2022

Lucian Lambru

Bugetul total maxim estimat al
schemei este de 300 de milioane de
lei, cu posibilitatea suplimentării, iar
numărul total estimat de beneficiari
pe întreaga durată de valabilitate a
schemei de ajutor de stat este de
3.000. La un calcul simplu, acest buget ar putea ajunge la câteva sute de
firme și nu la mii, însă reprezentanții
MT au arătat că experiența schemei
precedente arată că este probabil să
nu fie necesară o suplimentare a
sumei.

Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

PUBLICITATE

EVENIMENT

scumpirea carburanților. Valoarea ajutorului va fi de 50 de bani per litru de
combustibil achiziționat, dar nu mai
mult de 400.000 de euro per întreprindere.
Durata schemei de ajutor de stat
este până la 31 decembrie 2022, pentru emiterea dispozițiilor de plată aferente deciziilor de aprobare a cererilor
de compensare a creșterii prețului la
combustibil, și până la 31 iulie 2023
inclusiv, pentru plata efectivă a ajutorului de stat acordat.

Ajutorul de stat se acordă firmelor
de transport marfă, inclusiv celor cu
vehicule de 2,5-3,5 t, precum și firmelor de transport persoane.
Merită apreciată motivarea din
memorandum, care arată faptul că, în
aprilie 2022, prețul combustibilului a
ajuns să reprezinte 55% din costurile
de operare ale transportatorilor, față
de 47% în decembrie 2021. De la începutul anului până în prezent, prețul
combustibilului a crescut cu 39% și
costurile cu finanțarea au crescut cu
12%, în acest an, pentru transportatori.
„În perioada decembrie 20214 aprilie 2022, costul de operare al
transportului rutier de marfă a crescut
cu 21% pentru transport național și
cu 12% pentru transport internațional.
Firmele de transport rutier au o marjă
de profit net de 6-7%. În condițiile
creșterii costurilor cu 21%, transportatorii nu au posibilitatea absorbției acestora, majoritatea riscă falimentul”,
se mai arată în memorandum.
În ediția viitoare a revistei, vom
continua prezentarea subiectelor dezbătute în cadrul evenimentului ZIUA
CARGO, de la Poiana Brașov.

CIFRE RELEVANTE DIN PIAȚA DE TRANSPORT

ACTUALITATE

Scăderi...
Flota de vehicule comerciale licențiate s-a redus cu aproximativ
5.000 de unități, în primele 4 luni ale acestui an, în condițiile în care
și numărul operatorilor licențiați a scăzut. Interlocutorul nostru
a fost Lucian Lambru, director licențiere și autorizare ARR.

C

onform datelor puse la dispoziția redacției de Autoritatea
Rutieră Română, la începutul
anului 2022 erau licențiați 37.695 de

operatori, pentru ca, în luna mai, să
ajungă la 36.740, în timp ce parcul de
vehicule licențiate (cu MMTA peste 3,5 t)
a scăzut de la 168.917, la 164.648.

Numărul companiilor licențiate
pentru transport în interes propriu a rămas relativ constant, la puțin peste
1.030.

Transportatori rutieri
de mărfuri licențiați
An de
referință
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 – mai

Număr
operatori
36.162
28.731
30.300
34.396
32.503
35.463
36.116
37.695
36.740

Autovehicule
licențiate pentru
transportul de mărfuri
An de
referință
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 – mai

Număr
autovehicule
110.799
129.665
120.667
133.497
139.677
147.626
156.903
163.404
168.917
164.648

Autovehicule
licențiate cu până
la 10 ani vechime
An
fabricație
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 – mai
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Parc
auto
9.092
10.236
11.661
8.511
7.852
6.531
4.430
6.429
1.450
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De menționat orientarea operatorilor către vehicule noi, 1.450 dintre
ele fiind fabricate în 2022 și aproape
6.500 în 2021.
Numărul licențelor active
pe zona de expediții a ajuns
în luna mai, la 2.815,
majorându-se ușor, de la
2.779, la începutul acestui an.
În continuare, în majoritate, flota
licențiată este operată de firme cu parcuri sub 5 unități, dar în scădere cu

aproximativ 1.000 față de începutul
anului. Concret, 30.469 dintre companiile de transport licențiate au flote de
până la 5 camioane, pentru ca numărul operatorilor cu flote importante, de
peste 50 de vehicule, să se mențină
în jurul valorii de 270, dintre care 25
(față de 27 la începutul anului) au în
curte mai mult de 200 de unități, iar
68 (față de 65 în ianuarie 2022) între
101 și 200. Numărul firmelor cu parcuri
între 51 și 100 de camioane a scăzut
de la 185, la 179. În același timp,
2.539 de companii (față de 2.581, la

finalul anului 2021) au între 11 și 50
de vehicule.

Șoferii...
Un număr de 256.255 de șoferi
profesioniști sunt, în mai 2022, angajați în cadrul companiilor de transport
românești, conform datelor ARR, un
număr mult mai mare fiind certificați
– 369.251.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro

mai 2022 ......................................................................................................................................................

17

ACTUALITATE

Fără AST pentru
mărfuri divizibile?
Mulți știu că, la începutul acestui an, s-a publicat un proiect
de ordonanță pentru modificarea Ordonanței Guvernului 43/1997.
Dar sunt puțini cei care au identificat, în textul proiectului,
prevederea prin care se eliminau autorizațiile speciale de transport
pentru mărfurile care nu sunt indivizibile.
O măsură extrem de benefică infrastructurii rutiere... totuși...

C

alitatea unui drum este dată,
pe de o parte, de nivelul de
degradare și, pe de altă parte,
de modul de întreținere. „Pentru a
menține un drum în stare bună, este
necesar ca ritmul de întreținere să fie
superior celui de degradare”, a explicat Cosmin Popescu, șef departament
în cadrul CNAIR, cu ocazia conferinței
organizate de ZIUA CARGO. „Cunoaștem că niciuna dintre cele două
componente nu este îndeplinită, deoarece administratorul drumului nu ține
pasul cu necesitatea, în creștere, de
a se transporta cantități tot mai mari,
în unitatea de transport și timp, rezultatul fiind un nivel de degradare într-un
ritm de creștere mai mare decât posibilitatea de întreținere”, a continuat el,
subliniind că, în cazul în care posibilitatea de întreținere este limitată din
cauza resurselor financiare, este firesc
ca și nivelul de degradare să fie limitat,
iar, în acest context, circulația cu mase
care depășesc limitele maxime admise devine principala cauză a degradărilor.

O soluție prea bruscă
și restrictivă
Cea mai simplă metodă de protecție a drumului este, astfel, interzicerea
circulației cu depășiri de mase maxime
admise. Aceasta nu elimină, însă, riscul
producerii accidentale a unor depășiri.

nu fie mai mari de 25% față de masa
totală maximă admisă.
Cosmin Popescu, șef
departament CNAIR: „Nu voi
comenta cum a apărut
propunerea inițială,
consecințe și beneficii, dar vă
spun că rezultatul de astăzi
este altul, iar propunerea care
a plecat de la CNAIR prevede
posibilitatea de autorizare a
transporturilor de mărfuri care
nu sunt indivizibile, într-o
marjă de până la 25% peste
masa totală maximă admisă.”
Cosmin
Popescu

„Pe de altă parte, trecerea de la
«libertatea» circulației și autorizării până
la masa totală de 60 de tone, pentru
mărfurile divizibile, la constrângerea
de a circula doar în limitele maxime
admise, ar fi prea bruscă și restrictivă.
În plus, această soluție ar crea și inconveniente la circulația pe diferite categorii
de drumuri”, a mai arătat Cosmin Popescu, menționând că, în încercarea de
a găsi o cale de mijloc, în care drumul
să beneficieze de protecție, dar să
existe și posibilitatea de a circula cu
unele depășiri de mase maxime admise, s-a propus soluția ca depășirile să

În opinia sa, aceste amendamente
ar trebui incluse într-un proiect de lege
pentru modificarea OG 43/1997, aflat
în dezbatere la Comisia Transporturi
din Parlamentul României. În acest
context, reprezentanții CNAIR așteaptă rezultatul dezbaterilor și adoptarea
proiectului, după care vor propune
modificarea ordinelor de ministru care
reglementează tarifele și eliberarea
AST, astfel încât operatorii de transport
să fie atrași către solicitarea de AST,
în detrimentul riscului de a fi amendați.

Registru național
al cântarelor
și al cântăririlor
„Dacă ne dorim un sistem deschis,
transparent și corect, putem gândi necesitatea înființării unui registru național al cântarelor și al cântăririlor, care
ar fi, practic, o digitalizare a tuturor informațiilor despre cântare și cântăriri și
care poate fi benefic mediului privat,
autorității de control și administratorului
de drum, prin eliminarea de controale
inutile și suplimentare, cunoașterea
reala a încărcărilor, a traseelor pe care
se circulă cu supraîncărcare sau a sectoarelor de drumuri care necesită mai
multe lucrări de întreținere sau reparații”, a concluzionat Cosmin Popescu.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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PIAȚĂ ȘI COMPANII

STUDIU INSTANT FACTORING

Transportatorii
se confruntă
cu provocări majore
Instant Factoring, fintech românesc de micro-finanțare a companiilor
mici și mijlocii, a realizat, recent, un studiu de sector privind
provocările întâmpinate de industria transportului rutier de mărfuri
din România, cauzate în special de cele două crize succesive,
de pandemie și de conflictul militar-politic din estul Europei.

C

onform studiului realizat de
către Instant Factoring, antreprenorii români care activează
în domeniu consideră că soluțiile de
finanțare din partea statului sau a
băncilor sunt dificil de accesat pentru
IMM-uri, iar contracararea creșterii
semnificative a costurilor operaționale
(combustibil, polițele RCA, forța de
muncă și termenele de plată reale de
până la 120 de zile) se poate face numai prin negocierea directă a prețurilor
cu clientul, respectiv prin factoring,
una dintre puținele metode de finanțare accesibile firmelor mici.

Pandemia a stopat
dezvoltarea
După un deceniu în care industria
globală de transport de mărfuri a cunoscut o evoluție ascendentă, pandemia a reușit să stopeze această dezvoltare, multe dintre firmele mici și
mijlocii fiind nevoite să își înceteze
activitatea, după anul 2020. Firmele
românești nu au făcut, nici ele, excepție, volumul de mărfuri transportat pe
șosele, peste hotare, diminuându-se
cu aproape 13%, din 2019 până în
2020. Astfel, dacă în anul de dinaintea
pandemiei, România înregistra un volum de 20.441 de milioane de tone/km

de transporturi internaționale, în 2020,
acesta s-a redus la 17.833 de milioane
de tone/km, conform datelor Eurostat.
„În prezent, situația din industrie
cunoaște o ameliorare; datele INS arată o creștere de 16% a volumului de
mărfuri transportat la nivel național, anul trecut, față de 2020, însă o serie
de provocări curente rămân dificil de
gestionat. Printre acestea, se numără
prețul carburantului, în continuă creștere, după declanșarea crizei militarpolitice din estul Europei, termenele de
plată mărite uneori până la 4 luni, criza
șoferilor profesioniști, creșterea semnificativă a polițelor RCA, lipsa tehnologizării antreprenorilor din acest sector
și puterea lor scăzută de negociere a
prețului cu clientul”, explică Cristian
Ionescu, CEO Instant Factoring.

Un duo tarifar dificil:
prețul motorinei
și termenele de plată
În 2020, odată cu impunerea de
carantine și alte restricții la nivel internațional, prețul carburanților înregistra
scăderi semnificative, cel mai mic preț
fiind de 4,34 lei, pentru motorină. Ulterior, însă, tarifele au crescut galopant,
ajungând, în prezent, la peste 8 lei/litru. Astfel, IMM-urile din industrie s-au

văzut nevoite să renunțe la activitatea
cu mărfuri neesențiale și să amâne
pe termen nedeterminat orice alt tip
de investiție, pentru a-și acoperi acest
cost vital pentru activitate.
Problema s-a accentuat și după
ce unii clienți ai transportatorilor au
mărit termenele de plată, presați, și ei,
de contextul economic. Și anterior crizei mondiale în sănătate, industria de
transport se confrunta cu probleme, la
acest capitol, facturile de pe o cursă
fiind plătite între 30 și 90 de zile. În
prezent, în unele cazuri, transportatorii
au ajuns să își primească banii de pe
cursele efectuate și după 120 de zile.
Astfel de situații sunt cauzate de faptul
că termenul de plată se calculează, în
majoritatea cazurilor, după ce cursa a
fost deja efectuată, iar clienții solicită
și documentele în original, ceea ce
duce la încă o amânare a plății.
„Problema este una veche, pentru
că transportatorii au acceptat aceste
termene de plată și așa s-a format
piața. Iar solicitarea documentelor în
original îl mai prelungește pe transportator la plată, adâncindu-l în situația
financiară și așa precară. Abia acum,
aceștia încep să își renegocieze contractele care nu prevăd clauze echitabile de ajustare a tarifelor, în funcție
de evoluția prețurilor la carburanți, precum și a termenelor de plată”, punctează Decebal Popescu, fondator și
consultant al Transport Academy, firmă de consultanță în transporturi rutiere.

Criza șoferilor
profesioniști
este internațională
Pandemia a provocat și o reorientare în carieră pentru mulți dintre șoferi, care fie au schimbat domeniul de
activitate, fie s-au angajat la firme de
curierat, un segment care a prosperat,
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Soluțiile
de finanțare,
greu accesibile
pentru micii
transportatori

costuri plătită de transportatori a fost
reprezentată de ratele pentru vehicule,
pentru evitarea dobânzilor, apoi salariile șoferilor. Acest ultim cost a fost
cu atât mai dificil de gestionat cu cât
mulți șoferi care operau curse internaționale au fost nevoiți să stea și în carantină, din cauza măsurilor restrictive
impuse de unele state.
„Să stai să aștepți 90 de zile nu
prea ai cum. Eu zic că, pentru o firmă
mică, factoringul este un sprijin foarte
mare. Este ideal mai ales pentru firmele la început de drum, nu vorbim
de firmele mari, cărora li se deschid
ușile băncii, chiar dacă încă nu a început programul”, explică Ovidiu Damian, proprietar al firmei D&R Kuhltransporte Spedition, care realizează
transport internațional.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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în această perioadă, sau au decis să
emigreze, destinația preferată fiind
Germania. Conform proprietarilor de
firme de transport intervievați de Instant Factoring, șoferii români nu sunt
atrași de diferența de salariu, ci, mai
degrabă, de avantajele pe care le au
la nivel social, care le oferă posibilitatea ca, într-o perioadă de 1-2 ani,
să-și aducă familia alături.
„La fel ca în cazul termenelor de
plată, și această criză de personal
este una cu rădăcini mai adânci. În
ultimii ani, interesul pentru meseria
de șofer s-a diminuat considerabil,
nemaifiind considerată una atractivă,
din cauza lipsei timpului alături de familie și a condițiilor impuse de un trai
pe drumuri. O rezolvare a acestei situații ar putea fi formarea unui sindicat,
care să asigure un dialog social între
patronat și angajat”, consideră Decebal Popescu.

În timpul pandemiei, multe firme
mici de transport rutier de mărfuri au
încercat să acceseze împrumuturi
bancare, pentru a-și putea optimiza
costurile, însă fie nu îndeplineau cerințele băncilor sau pe cele ale schemelor de finanțare de la stat, fie îi
dezavantajau pe termen mediu și lung.
„Un lucru bun care ni s-a întâmplat
în pandemie a fost că statul ne-a mai
amânat cu plățile pentru șoferi”, spune
Zacota Ioan, proprietarul Bianca Trans
Logistic.
Pe lângă mărirea prețurilor, obținută, în unele cazuri, după negocieri
îndelungate, una dintre cele mai accesibile soluții s-a dovedit a fi factoringul, adică scontarea facturilor pentru obținerea rapidă de cash. Întrebați
ce au plătit mai întâi cu banii obținuți
din factoring, majoritatea reprezentanților companiilor de transport au răspuns că prioritatea a fost motorina, al
cărei tarif creștea constant, în cele 23 luni de așteptare a plății din partea
clientului. Următoarea categorie de
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Podul suspendat
peste Dunăre,
gata în decembrie
Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila va fi dat în circulație
în luna decembrie, însă drumul principal de acces va fi gata abia
la anul, din cauza exproprierilor și a relocării utilităților,
care au întârziat nepermis de mult.

P

ractic, odată cu podul, vor fi
deschiși traficului rutier doar
câțiva kilometri de drum de
legătură, în sud, ce se vor intersecta
cu DN22 Smârdan-Măcin. Cei 4,3 km
vor avea o singură bandă de circulație
pe sens și vor porni de la km 7,94 al
viitorului drum principal Brăila-Jijila,
care va avea o lungime de 19 km și
va fi prevăzut cu două benzi de circulație pe sens, benzi de încadrare,
acostamente, zona mediană și zona
de parapete.
A constatat întârzierile chiar și premierul Nicolae Ciucă, prezent pe șantier
să asiste, împreună cu reprezentanții
Companiei Naționale de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), la ridicarea unui tablier, în zona centrală a

structurii podului. „Am venit pentru a
evalua, la fața locului, stadiul lucrărilor.
Am discutat toate elementele de detaliu
și data de finalizare a lucrării. Este evident că, deși ne aflăm în întârziere –
proiectul trebuia predat anul trecut în decembrie –, avem garanții, în acest moment, de la constructor și beneficiar, că
se vor întreprinde toate demersurile și
se vor executa lucrările, astfel încât, în
luna decembrie anul acesta, podul să
poată fi dat în circulație”, a declarat el.

Relocarea utilităților,
greoaie
Reprezentantul antreprenorului,
inginerul Viorel Eșanu, a explicat că
întârzierea este legată de decalajele

privind relocarea de utilități din zona
podului. „Întârzierea despre care vorbea domnul premier nu ne privește
pe noi, a fost o chestiune legată de
relocarea de utilități, de decalajele produse. Până la sfârșitul anului, intenționăm să terminăm tot ceea ce înseamnă partea de pod, montare
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lușească alte dezvoltări tehnologice,
prin care să putem, în viitor, să dezvoltăm astfel de lucrări, de ce nu, cu forțele proprii. Ca atare, în luna decembrie, vom avea acest pod în circulație”,
a completat Ciucă.

tablier, cale rulare și drumul de acces,
ulterior finalizându-se și partea de drumuri. Termenul contractual final este
decembrie 2023. Proiectul a demarat
în 2018, cu faza de proiectare, în 2019
a demarat efectiv și se află, în momentul de față, finalizat 65%”, a declarat el.

Vântul, alt dușman
În ceea ce privește montarea tablierului metalic, Viorel Eșanu a precizat că operațiunea are o întârziere
de două-trei săptămâni, din cauza
vântului, care a suflat cu putere și nu
a permis ridicarea segmentelor metalice din calea de rulare a podului. „Întârzierea este în curs de recuperare, pentru că ne afectează și vremea. În
ultima vreme, a bătut vântul foarte
rău, ceea ce ne-a încurcat programul
de lucru, a trebuit să stopăm controlat
ridicarea segmentelor de tablier. Vorbim de o întârziere de 2-3 săptămâni,
pe care, cu siguranță, o vom recupera
cât de curând”, a spus Eșanu.

„O singură variantă
pentru a evita
rușinea unui
pod-muzeu”
Asociația Pro Infrastructură a taxat
autoritățile pentru tărăgănarea exproprierilor: „Singura variantă fezabilă de
a evita rușinea unui pod-muzeu este
deschiderea, la finalul anului, a nodului
cu DN22B și conexiunea de sud spre
Măcin. Din păcate, eliberarea terenului
pentru antreprenor pe mini-centura de
nord a Brăilei, între DN22B și DN2B,
s-a făcut foarte târziu. Exproprierile
suplimentare și relocările de utilități
au blocat accesul constructorului,
care, acum, este la nivel de piloți forați
la viaductul peste calea ferată, nici nu
mai amintim de alte structuri. În

asemenea condiții, această porțiune
rămâne pentru la anul. La fel, drumul
de legătură de nord spre Jijila, pe
malul tulcean, va fi gata tot în 2023.
Doar cei câțiva kilometri din sud, spre
DN22 Smârdan-Măcin, pot fi dați în
circulație, în 2022. La podul suspendat, s-au instalat primele două segmente de tablier metalic, din cele 86
fabricate în apropiere, la VARD Brăila.
Operațiunile de ridicare și sudare ale
impresionantelor piese de puzzle vor
dura încă aproximativ două luni, dacă
și vântul va colabora. Solicităm antreprenorului general, WeBuild, și oficialilor CNAIR să facă toate demersurile
tehnice și birocratice pentru a ne asigura că vom trece Dunărea pe noul
pod în decembrie 2022”.

„Pe viitor,
să dezvoltăm
cu forțe proprii
astfel de lucrări”
Premierul Nicolae Ciucă a precizat
că inginerii români ar trebui să învețe
aceste noi tehnologii legate de implementarea acestui proiect, puse în
practică de două firme străine, una
din Italia și cealaltă din Japonia, pentru
ca, în viitor, să dezvoltăm astfel de
lucrări și cu forțele proprii. „Este un
proiect cu care ne mândrim, am putut
să stau de vorbă cu constructorii și
sunt cât se poate de mândri de ceea
ce au realizat. Domnul director îmi
spunea că, prin această lucrare, România face un pas înainte în ceea ce
privește construirea de poduri suspendate; practic, e singurul pod suspendat de pe teritoriul țării noastre.
Noi avem datoria să putem să asigurăm finanțarea, dumnealor să dezvolte
lucrările, să învețe. Este un aport al
mai multor companii, din mai multe
țări, este foarte important ca inginerii
noștri să poată să identifice și să des-

Primele două segmente ale tablierului metalic din zona centrală a podului, realizate la șantierul naval VARD
Brăila, au fost montate, la sfârșitul lunii
martie, iar constructorii și-au propus
să ridice și să sudeze câte două astfel
de piese pe zi. Până la începutul lunii
iunie anul acesta este programată
asamblarea tuturor celor 38 de segmente. Acestea vor forma structura
suprafeței de rulare. Fiecare segment
al tablierului metalic are o greutate
medie de 250 t.
Ministrul Transporturilor, Sorin
Grindeanu: „Operațiunea este foarte
importantă, deoarece, în cazul în care
nu este respectată ordinea de montare, există riscul fracturării pilonilor podului. Alte 10 segmente de tablier
(câte 5 pe fiecare mal) sunt, deja, în
șantier și urmează să fie montate în
zona pilonilor, după ce vor fi asamblate
la sol, în blocuri compacte. Fiecare
segment de tablier are o greutate cuprinsă între 180 și 300 t, iar, în total,
acestea cântăresc 21.000 t”.
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86 de segmente ale
tablierului, montate
până în iunie

Mai lung decât
„Golden Gate”
din San Francisco
Podul Suspendat peste Dunăre va
avea lungimea totală de 1.974,3 m și
deschiderea centrală de 1.120 m. Comparativ, celebrul pod „Golden Gate” din
San Francisco are 1.970 m lungime și
1.280 m deschidere centrală.
Cele două turnuri ale viitorului pod
românesc vor atinge o înălțime de
192 m și vor fi, practic, cele mai înalte
construcții din țara noastră (dincolo de
coșuri de fum sau antene). Podul va
avea și două deschideri laterale, de
489 m, pe malul dinspre Brăila, și
364 m, pe malul dinspre Tulcea. Cu tot
cu drumuri, lungimea podului va fi de
23,413 km. Lățimea totală va fi 31 m
și va cuprinde patru benzi de circulație
de câte 3,5 m lățime, patru benzi de
încadrare de câte 0,5 m lățime, două
acostamente de 1,5 m lățime și o zonă
mediană cu lățimea de 3 m. Acestora
li se vor adăuga, de o parte și de alta,
două benzi adiționale pentru trafic pietonal, biciclete și întreținere, trotuarele
urmând să aibă 2,8 m fiecare.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
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INDEXUL EUROPEAN AL TARIFELOR – T1 2022

Un nou nivel
maxim istoric
Indexul european al tarifelor din transportul rutier de mărfuri,
realizat de către Upply, Ti și IRU, a atins un nou nivel maxim
istoric, în trimestrul întâi 2022, în contextul în care presiunea
costurilor, perturbările de capacitate, schimbarea reglementărilor
și războiul din Ucraina au creat un mix de factori favorizanți.
Rata indexului a crescut cu 4,3 puncte față de trimestrul anterior
și cu 7,5 puncte față de primul trimestru al anului 2021.

C

onform unui comunicat Upply
remis redacției, rezultatul forțelor care se manifestă,în prezent, pe piața europeană a transporturilor rutiere este un mediu de afaceri
complex, plin de incertitudini și provocări. După o creștere a consumului,
în 2021, inflația a crescut în primele
trei luni din 2022 și se anticipează o
augmentare a ratelor de dobândă, în
viitorul apropiat, ceea ce determină o
scădere a încrederii consumatorilor
din Europa, inclusiv din Germania,
Marea Britanie, Spania, Italia și chiar
din Franța.

Prețurile la motorină
au explodat
Efectele inflației asupra furnizorilor
de bunuri (beneficiari de transport) din
Europa și în special asupra prețului la
motorină au condus la o creștere

substanțială a tarifelor de transport
în primul trimestru al anului 2022.
Invazia rusă în Ucraina și restricțiile
subsecvente privind importul de petrol
rusesc în Europa au generat, la rândul
lor, presiune asupra prețurilor. Media
ponderată a prețului pentru un litru de
motorină în UE a crescut puternic, începând cu al treilea trimestru al anului
trecut. Comparativ cu nivelul de 1,10
euro din trim. 2 2020, indus de pandemie, media ponderată a prețului
unui litru de motorină a fost mai
mare cu 52,7%, în primul trimestru
al anului 2022.
Thomas Larrieu, CEO Upply, comentează: „Piața europeană a transporturilor rutiere a fost marcată, din
2021, de o dinamică inflaționistă: tarifele de transport cresc gradual, iar această tendință nu arată niciun semn
de schimbare. În plus față de factorii
care se cunosc, deja, de câteva luni

(cererea dinamică, odată cu relansarea economiilor post-COVID, creșterea prețurilor combustibililor, presiunea
asupra capacității și deficitul de șoferi),
a apărut un parametru din afara problemelor obișnuite ale sectorului:
războiul din Ucraina. Acest conflict
perturbă supply chainurile europene,
afectând disponibilitatea șoferilor și
cauzând prețuri la combustibili fără
precedent. În lunile următoare, ne putem aștepta, în continuare, la creșteri
ale costurilor de transport, ceea ce
poate determina o și mai mare ascensiune a tarifelor. Totuși, creșterea prețurilor ar putea fi limitată de o acalmie
a cererii europene de bunuri și servicii,
ca răspuns la inflația generalizată.”
Cele mai substanțiale efecte ale
creșterii prețurilor la combustibil asupra indexului trimestrial al tarifelor este
posibil nici să nu se fi manifestat încă,
vârful de preț apărând abia după invaRata indexului Upply × Ti × IRU
– T1 2022 (sursa: Upply)
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Media ponderată a prețurilor
la motorină, în UE (sursa: Ti)

Criza șoferilor
se adâncește
În timp ce efectul cel mai evident al
războiului din Ucraina a fost creșterea
prețului combustibililor, conflictul a
adâncit și criza șoferilor, a crescut
costurile cu forța de muncă și a
generat și mai multă presiune asupra
tarifelor de transport. Noi date
furnizate de către IRU arată că deficitul
de șoferi la nivel european a crescut la
425.000 de locuri de muncă neocupate,
în 2021. Acesta a fost agravat de războiul din Ucraina, având în vedere faptul
că, anul trecut, lucrau în UE peste

228.000 de șoferi extracomunitari, mulți
dintre ei din Ucraina și Belarus.
În afară de aceste aspecte, o altă
schimbare semnificativă din primul
trimestru a fost intrarea în vigoare a
noilor prevederi ale Pachetului Mobilitate 1. Impactul asupra costurilor și
tarifelor este încă limitat, având în vedere că 22 din 27 de state ale UE au
întârziat implementarea noilor reguli.
Impactul acestora asupra tarifelor
europene de transport va deveni mai
clar, în următoarele trimestre.
„Creșterea fără precedent a costurilor de transport în Europa, în special din cauza creșterii prețului motorinei și din cauza perturbărilor de
aprovizionare și capacitate, pune o
presiune ridicată asupra operatorilor
logistici și asupra întregului supply
chain. Schimbările legislative și războiul din Ucraina exacerbează incertitudinea și complexitatea pentru sectorul european al transporturilor rutiere,”
Deficitul de șoferi în 2021
(sursa: Asociațiile naționale
de transport, analiză IRU)

este de părere Vincent Erard, director
servicii corporate la IRU.

La ce ne putem
aștepta?
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darea Ucrainei, de pe 24 februarie,
transportatorii fiind capabili să utilizeze combustibilul cumpărat anterior,
la prețuri mai scăzute, până pe la începutul lunii martie. Dar rezervele s-au
epuizat, iar impactul va crește, în perioada următoare.

Perspectiva pentru 2022 este că
inflația va persista în majoritatea
economiilor, iar prețurile combustibililor se vor menține la nivel înalt,
deci este foarte posibil ca și tarifele
de transport să rămână ridicate și
chiar să crească și mai mult, cel puțin
până la sfârșitul acestui an.
Totuși, pe măsură ce efectele unei
inflații crescute încep să influențeze negativ cererea din partea consumatorilor, iar băncile centrale probabil că vor
crește ratele dobânzilor, pentru a limita
inflația, am putea să ne așteptăm la o
scădere semnificativă a cererii de transport, pe parcursul anului 2022. Acest
lucru se poate traduce într-o ușurare a
presiunii asupra tarifelor, atunci când
capacitatea disponibilă va concura
pentru volume mai reduse de mărfuri.
Nick Bailey, șef al departamentului
de cercetare de la Ti, spune că „tarifele
de transport din Europa au crescut
mult, la începutul anului 2022, chiar și
față de nivelurile ridicate rezultate din
cerea puternică din a doua jumătate a
anului trecut. Condițiile de pe piață par
a impune provocări și mai mari pe termen scurt, cu creșterea costurilor, a
deficitului de forță de muncă și a blocajelor care continuă să afecteze aprovizionarea în economie. Imaginea tarifelor este posibil să se înrăutățească,
înainte de a se îmbunătăți.”
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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CREȘTE FURTUL DE COMBUSTIBIL
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Aurul lichid
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Nu foarte multe scapă atenției grupărilor de crimă organizată
(GCO) și altor infractori, atunci când este vorba despre
oportunitățile de a face bani pe spinarea victimelor inocente.
Cel mai recent exemplu al agilității și al atenției lor față de
condițiile pieței este relevat de creșterea furturilor de combustibil
în regiunea EMEA, subiect abordat de către ediția din luna aprilie
a buletinului informativ al TAPA EMEA, Vigilant.

A

tunci când activezi în domeniul transporturilor rutiere, furturile de combustibil nu sunt
neapărat „știri de ultimă oră”. De mulți
ani, au devenit un risc ocupațional
frustrant și costisitor, dar, în general,
numărul incidentelor raportate a rămas
relativ redus, comparativ cu alte tipuri
de infracțiuni implicând camioanele.
Cazurile în care GCO au folosit generatoare și rezervoare de dimensiuni
mari pentru a goli cisterne întregi de
combustibil reprezentau numai 1-2%
din furturile de carburant. Restul incidentelor au rezultat în pierderea unor
cantități mult mai mici, în mod regulat,
cu ajutorul unui furtun și al unei canistre. Mai ușor de făcut și mai greu
de sesizat, din cauza toleranțelor rezervoarelor.
Desigur, ca în cazul tuturor formelor de infracțiuni, sunt disponibile,
acum, dispozitive care ar putea pre-

veni furturile la scară largă, în timp ce
sistemele telematice și de monitorizare pot reprezenta și ele contra-măsuri,
dar necesită o reacție instantanee, dacă se dorește surprinderea hoților în
flagrant.

Pericolele cresc
Deși nu poate fi considerat o infracțiune convențională în transporturi,
un caz recent petrecut în Marea Britanie demonstrează cât de înaltă a devenit miza combustibilului. Pe data de
7 aprilie, a fost furată motorină în valoare de 300.000 de euro dintr-o navă
militară de la Baza Regală Navală Devonport, în sudul țării.
Deci, dacă navele de război de la
bazele militare au devenit ținte, ce
speranțe poate avea șoferul de camion care înnoptează de unul singur
într-o parcare? Sau rezervoarele de

combustibil de la sediul companiilor
de transport, în special în cadrul
IMM-urilor, care nu au nivelurile înalte
de securitate ale competitorilor lor de
dimensiuni mai mari? Având în vedere
faptul că până la 40% din costurile
unei afaceri de transport sunt adjudecate de combustibil, pierderile regulate
sau substanțiale de combustibil pot
avea un impact economic devastator.
Din nefericire, din nou, șoferii sunt
cei care se confruntă cu cele mai severe riscuri din partea GCO, care nu
numai că targetează vehiculele și mărfurile din ele, ci, acum, chiar și substanța care le pune în mișcare.
TAPA EMEA a identificat multe rapoarte îngrijorătoare, în ultimele săptămâni privind atacurile asupra șoferilor
surprinși fără voie și nevinovați de furturi
de combustibil, în timp ce se odihneau
în cabină. Unii șoferi au fost amenințați
cu cuțitele, loviți la nivelul genunchilor
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extras combustibil dintr-un rezervor
de depozitare a motorinei.

Pierderi
în Marea Britanie

Alte incidente
în martie
• 1 martie – 400 l de motorină furați
din rezervorul unui camion parcat în
spațiul de servicii din Oirschot, Brabant
(Țările de Jos).
• Tentativă de furt de combustibil
dintr-un camion pe A13 lângă Mantesla-Joile, în Ile-de-France, pe 4 martie,
după ce șoferul a fost făcut să creadă
că are pană de cauciuc. Șoferul cisternei a fost rănit ușor în altercație, dar
a reușit să scape, iar atacatorii au fugit
cu mâna goală.
• 8 martie – furt de combustibil în
valoare de 29.000 de euro dintr-o facilitate logistică în Newcastle-uponTyne (Marea Britanie).
• În aceeași zi, trei infractori au
fost arestați pentru furtul a 300 l de
motorină dintr-un camion, în Viriat
(estul Franței).

• 14 martie – 250 l extrași dintr-un
camion, în Fricourt (nordul Franței).
• În aceeași zi – 700 l furați în total
din 6 camioane parcate la facilitățile
Origin din Honguemare-Guenouville
(Franța).
• 15 martie – 300 l dintr-un camion
din Abbeville (Franța).
• 16 martie – 150 l dintr-un camion
din Razlog (Bulgaria).
• 18 martie – au fost arestați trei
suspecți de furt de motorină dintr-un
camion din Limoges (Franța).
• 18 martie – 200 l dintr-un camion
parcat în zona Wittenburg (Germania).
• 21 martie – 600 l dintr-un camion
parcat peste noapte pe un drum public
din Bruneham (Hauts-de-France).
• Doi suspecți au fost arestați după
ce au încercat să fure combustibil
dintr-un camion din Tourcoing (nordul
Franței), pe 22 martie.
• În Isques (Hauts-de-France), pe
27 martie, polițiștii au deschis focul
asupra unui grup de hoți de combustibil, în timp ce extrăgeau motorină
dintr-un camion în parcarea peajului.
• În Bridgnorth, Shropshire (Marea
Britanie), un grup de infractori a pătruns în curtea unui transportator și a

ACTUALITATE

sau gazați de către infractorii pregătiți
să facă orice ca să fure combustibil.
Conform publicației britanice The
Sun, citată de către Vigilant, unitatea
națională NaVCIS a înregistrat 1.067
de furturi de combustibil în 2021, cauzând pierderi totale de 2,6 milioane
de euro. Dar, ca în cazul tuturor formelor de criminalitate în transporturi,
experții din industrie consideră această cifră o subestimare a acestui tip de
incidente, din cauza neraportării tuturor incidentelor. Datele înregistrate
de către Serviciul Inteligence al TAPA
EMEA se confruntă cu aceleași dificultăți de raportare, dar în câteva zile
după adăugarea furtului de combustibil ca o categorie de sine stătătoare,
pentru a ține o evidență mai exactă,
asociația a fost capabilă să identifice
imediat 28 de incidente, 13,6% din
totalul infracțiunilor înregistrate în martie, incluzând o pierdere singulară în
valoare de 130.000 de euro dintr-o
locație din Dourges, Hauts-de-France.

Aceste incidente au urmat informațiilor anterioare în privința furturilor
din Marea Britanie, unde pierderile de
combustibil au costat companiile sute
de mii de euro. Un raport media britanic a prezentat cazuri ale unor șoferi
gazați în cabinele camioanelor sau
amenințați cu cuțite. Un alt mod de
operare în Marea Britanie a implicat
oprirea iluminatului stradal, pentru ca
hoții să poată opera pe întuneric.
Într-un caz și mai spectaculos, hoții
au folosit o conductă de aproape un
kilometru, pentru a fura combustibil
de la o companie de transport.
Au fost utilizate chiar și pompe de
viteză înaltă, pentru a extrage 1.000 l
de combustibil pe minut. În doar 10
minute, conform unui raport, pot să
fure 10.000 l în valoare de 17.000 de
lire sterline. Chiar și la prețuri de „piață
neagră”, este vorba despre un profit
mare, ușor și rapid. Proprietarul unei
companii de transport a spus că vehiculele lui lucrează acum numai pe timpul zilei, pentru a nu deveni ținte în
timpul pauzelor de odihnă pe timpul
nopții. În timp ce vehiculele parcate în
refugiile de pe marginea autostrăzilor
sunt cele mai vizate, nici parcările securizate nu sunt în afara pericolului.
Hoții folosesc vehicule cu plăcuțe de
înmatriculare false, dispozitive de bruiaj GPS și, chiar, în unele cazuri, uniforme ale serviciilor de depanare în
trafic, pentru acces mai facil.
Având în vedere faptul că prețurile
combustibililor rămân crescute, acest
val de infracțiuni este de așteptat să
continue.
sursa: Vigilant, aprilie
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

mai 2022 ......................................................................................................................................................
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FORD E-TRANSIT CUSTOM

Complet nou
și integral electric
Ford Pro își accelerează drumul către electrificare
prin dezvăluirea succesorului complet electric al celei mai
vândute utilitare din Europa – noul Ford E-Transit Custom.
Vehiculul comercial integral electric oferă o autonomie de până la
380 km, capacitate de remorcare ridicată și încărcare rapidă DC,
plus caracteristica unică – ProPower Onboard.

F

ord a făcut un alt pas major în
tranziția sa spre electrificare,
Ford Pro dezvăluind, recent,
primele detalii cu privire la noul E-Transit Custom, vehicul complet electric.
Călcând pe urmele modelului
E-Transit integral electric, a cărui producție a început în luna martie a acestui an – și primul dintre patru alte vehicule comerciale complet electrice pe
care Ford Pro le va introduce până în
2024 – E-Transit Custom este conceput pentru a stabili un nou reper în
segmentul de vehicule comerciale de
o tonă din Europa și ajută companiile
din regiune să facă o trecere fără impedimente la vehiculele electrificate.

Productivitate
crescută, la costuri
reduse
Succesorul complet electric al celei
mai vândute autoutilitare din Europa
este proiectat de la zero pentru a se
potrivi perfect în ecosistemul Ford Pro
de soluții de creștere a productivității
și de valoare adăugată. E‑Transit
Custom va fi susținut de software-ul
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Ford Pro, soluții de încărcare, servicii
și finanțare printr-o singură platformă
cuprinzătoare, pentru a ajuta la creșterea duratei de utilizare și la reducerea costurilor de operare.
Cel mai nou membru al gamei
electrificate a Ford Pro va reprezenta

o componentă cheie în angajamentul
îndrăzneț al Ford de a atinge emisii
zero pentru toate vânzările de vehicule
Ford în Europa și o amprentă neutră
de carbon, până în 2035.
Arhitectura complet electrică, fără
compromis, a lui E-Transit Custom,
ajută la atingerea unei autonomii de
până la 380 km, încărcare rapidă DC
și capacitate completă de remorcare
– ca să nu mai vorbim de noul stil
dinamic. În plus, noua autoutilitară va
ajuta să ducă productivitatea la noi
niveluri, folosind conectivitate sofisticată.
„Acesta este un moment decisiv
pentru operatorii de vehicule comerciale din Europa și o altă realizare
semnificativă a ambițiilor noastre Ford
Pro”, a declarat Hans Schep, director
general, Ford Pro, Europa. „Cea mai
bine vândută autoutilitară din Europa
tocmai a devenit electrică și este susținută de ecosistemul unic Ford Pro de
servicii de creștere a productivității.
Beneficiile operaționale pe care aceasta le va aduce afacerilor din întreaga Europă nu pot fi subestimate.”
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Putere electrică,
la un pas distanță

Versiunea complet electrică a lui
E-Transit Custom va intra în
producție în a doua jumătate a anului
2023 – parte a celei mai extinse game
Transit Custom oferite vreodată
clienților europeni. Mai multe detalii
cu privire la produs vor fi oferite în
luna septembrie, anul acesta.

autoutilitarei E-Transit de două tone,
ca parte a emblematicei familii Transit,
inclusiv autoutilitarele Transit Custom
și Transit Courier, precum și versiunile
de pasageri – Tourneo Custom și Tourneo Courier.
Toate variantele Transit Custom
vor fi construite de Ford Otosan – joint
venture-ul Ford din Turcia – în locația
din Kocaeli, locul de producție al modelului Transit european, livrat ca parte
a investiției de 2 miliarde de euro anunțate, anterior, de Ford Otosan, în

fabricile sale. Ford, SK On Co., Ltd.
și Koç Holding au semnat recent, de
asemenea, un memorandum de înțelegere pentru un joint venture, pentru
a crea una dintre cele mai mari fabrici
de baterii pentru vehicule comerciale
din Europa, vizând ca startul producției
să aibă loc la mijlocul deceniului, capacitatea anuală fiind în intervalul de
la 30 la 45 de gigawați oră.
adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
PUBLICITATE
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Dintre funcțiile dezvoltate folosind
informații aprofundate de la utilizatorii
de autoutilitare, remarcăm tehnologia
Pro Power Onboard, care oferă o priză
ce furnizează electricitate pentru instrumente, lumini și dispozitive externe.
Cu un design expresiv și sculptural, E-Transit Custom este un vehicul
de lucru pe care companiile de toate
dimensiunile vor fi mândre să-l aibă
ca partener de încredere pentru afacerea lor. Dispunând de proporții echilibrate, o atitudine puternică și iluminare
completă cu LED-uri, noul model are
intenția declarată de a stabili un nou
etalon de design distinctiv în segmentul de o tonă.
La începutul acestui an, Ford a
anunțat că, până în 2024, patru noi vehicule complet electrice se vor alătura
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Sherpa, asigurarea
defensivei...
și a industriei
Arquus a prezentat gama de vehicule blindate Sherpa Light,
urmând să participe cu aceasta la viitoarele licitații pentru
dotarea Armatei Române.

U

n lider european în ceea ce
privește mobilitatea protejată
și, totodată, membră a AB Volvo Group, compania franceză Arquus
este unul dintre participanții la licitația
Armatei Române în vederea achiziției
de vehicule blindate noi, alături de partenerii săi industriali români.

Propunerile Arquus
Pentru a răspunde cerințelor, Arquus
prezintă vehiculul său blindat Sherpa
Light 4×4, precum și un plan cuprinzător
pentru alianțe pe termen lung cu industriile de apărare din România. Aceste
alianțe vor permite să se asigure amplasarea unor activități de mare valoare
în România, cu un plan complet de accelerare, pentru a răspunde nevoilor
Forțelor Armate Române. Ele vor permite, de asemenea, o cooperare sporită
în cadrul industriilor europene de apărare, prin crearea de parteneriate reciproc avantajoase, pe noi piețe.
Urmaș al unor companii de renume, precum Renault Trucks Defense,
ACMAT și Panhard, Arquus este un
partener major al Armatei Franceze,
cu peste 25.000 de vehicule, în prezent, în serviciu, dar și al Armatei
României, furnizând, până acum, 16
vehicule blindate PVP 4×4, în timp ce
unele dintre vehiculele gamei Sherpa
sunt în serviciu în unitățile NATO din
România. Membru al Grupului AB
Volvo, Arquus este, de asemenea, un
partener foarte apropiat al companieimamă, Renault Trucks, prezentă în
România, inclusiv prin furnizarea de

Certificat de NATO și de armata
franceză, Sherpa Light este un
vehicul prezent pe toate teatrele
de operațiuni și și-a dovedit calitățile
în luptă de mai multe ori, peste
1.000 de vehicule Sherpa Light fiind
deja comandate și livrate.

șasiuri de camioane către unitățile de
pompieri ale Ministerului de Interne.
În România, Arquus a dezvoltat
parteneriate strategice cu mai multe
companii românești de apărare, în ultimele decenii, prin aprovizionarea cu
echipamente auto și militare pentru
diverse programe internaționale. Acea
cooperare include piese specifice,
structuri metalice, scaune speciale
etc. Una dintre cooperările de succes

a celor de la Arquus, încă în desfășurare, a fost cea cu PRO OPTICA, unul
dintre liderii români în soluții RCWS
(remote controlled weapon station),
ceea ce a dus la achiziționarea și integrarea, în trecut, a diferitelor RCWS
pentru vehiculele Sherpa Light, în cazul unor contracte de export.

Sherpa Light 4×4
Sherpa este un vehicul blindat multifuncțional, 4×4, conceput de Arquus
pentru a oferi o gamă largă de versiuni
și personalizări pentru toate nevoile și
misiunile, construit astfel încât să aibă
o mare ușurință la întreținere. Discutăm
despre un vehicul modern, de nouă
PVP 4×4

FIȘĂ TEHNICĂ SHERPA LIGHT SCOUT
Dimensiuni (L/l/h): 5,5×2,5×2,2 m
Garda la sol: 0,41 m
Locuri: 5
Motor: Deutz 1013 / MD5 (4 cilindri)
Putere: 180 (Euro 2), 215 CP (Euro 3/5) / 270 CP
Transmisie: automată, 6 trepte
Tracțiune: 4×4
Autonomie: 800 km
Viteză maximă: 110 km/h
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Gama Sherpa
• Sherpa Scout, un vehicul blindat
de recunoaștere, cu locuri pentru 4
sau 5 soldați
• Carrier, prevăzut cu un pat pentru
transportul trupelor sau sistemelor
• APC, pentru transport de trupe
protejate
• Sabre, concepute pentru nevoile
Forțelor Speciale.

Mai mult decât
un vehicul militar
Succesul comercial al Sherpa, în
toate versiunile și configurațiile, a per-

mis întemeierea și creșterea unei activități industriale durabile și pe termen
lung, combinând metode moderne,
experiență pe termen lung și design
de înaltă calitate, precum și îmbunătățirea continuă a unei platforme ce a
performat în luptă.
Arquus construiește propunerea
Sherpa Light către Guvernul României
în jurul dezvoltării și sprijinirii unei mari
alianțe industriale franco-române pentru apărarea terestră, care ar putea
conduce cooperarea în domeniul apărării în alte domenii, precum și pe alte
piețe, inclusiv export.
Pentru a atinge acest obiectiv, Arquus a colaborat cu companii românești pentru a oferi produsul potrivit și
oferta potrivită pentru Armata Română: vehiculele Sherpa vor fi produse
în România, Arquus oferind experiența
și tehnologia necesare. În acest cadru,
Arquus construiește o echipă industrială completă, pentru a oferi cea mai
potrivită soluție României.
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generație, care se bazează pe mulți ani
de experiență industrială, implementări
operaționale pe câmpul de luptă și
întreținere. Beneficiază în special de
un nou motor și de o mobilitate îmbunătățită, atât on-road, cât și în regim offroad.

Discuții avansate de cooperare au
loc în mai multe domenii, printre care:
fabricarea de carcasă blindată, componente și echipamente auto, integrare sisteme de comunicații/C4i, optronică, sistem de control al incendiilor,
RCWS, avertizare și protecție CBRN,
război electronic etc.
Arquus și partenerii săi români plănuiesc să crească progresiv localizarea activităților de producție, permițând
faze coerente de construire și accelerare, prin formarea echipelor locale,
aprovizionare locală progresivă, producție și integrare, înainte de lansarea
producției la scară largă a vehiculelor
în România, cu sprijinul Arquus. Planul
industrial va permite dezvoltarea capacităților de cercetare-dezvoltare,
industriale, de producție în România,
consolidând în același timp cooperarea pe scară largă în cadrul industriei
europene de apărare. Pe toată durata
programului, marea majoritate a valorii
financiare a contractului va fi localizată
în România, la fel ca și producția vehiculelor Sherpa.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

mai 2022 ......................................................................................................................................................
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Noile modele
Renault Trucks D,
D Wide și C 2.3 m
În 2023, producătorul își îmbunătățește eficiența energetică
a modelelor sale proiectate pentru distribuție și construcții
ușoare, reducând, în același timp, amprenta lor ecologică.
Datorită optimizării motorului, unei noi cutii de viteze și pachetului
Fuel Eco+, Renault Trucks D, D Wide și C 2.3 m 2023 permit
reducerea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2
asociate cu până la 10%.

A

ctivitatea de zi cu zi a șoferilor
din zonele urbane poate să
le impună provocări importante, cu livrări în centrele aglomerate
ale orașelor, cu stres cauzat de siguranța încărcăturii și a participanților la
trafic și cu necesitatea de a menține
un grad înalt de productivitate. Renault
Trucks face tot posibilul să le faciliteze
misiunea și să crească performanța
atât pentru șoferi, cât și pentru vehicule.

Consum
de combustibil
și emisii de CO2
reduse
cu până la 10%
Modelele 2023 Renault Trucks D
Wide și C 2.3 m vor fi echipate cu
noul motor DE11. Acesta dispune de
tehnologia patentată a pistoanelor cu
design ondulat care, prin redirecționarea flăcărilor în interiorul camerei
de combustie, optimizează utilizarea
oxigenului, îmbunătățind arderea. De
asemenea, motorul este echipat cu
pistoane noi, cu precizie îmbunătățită.
Pentru a crește eficiența, Renault
Trucks a lucrat și la reducerea pierderilor din cauza fricțiunii: bielele, pistoanele și arborele cotit au fost rede-
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senate și controlul gazului în carter a
fost optimizat. A fost dezvoltat, de asemenea, un nou turbocompresor de
înaltă performanță, cu rulment cu bile,
cu timp de răspuns îmbunătățit și cu
pompă de ulei cu debit variabil, combinată cu un ulei cu viscozitate redusă.
Renault Trucks a optat și pentru un
sistem optimizat de post-tratare, precum și pentru o nouă unitate de control a motorului.
Renault Trucks D Wide și C 2.3 m
sunt echipate, de asemenea, cu noua
generație de cutii de viteze Optidriver.
Ca opțiune, modul Eco permite o reducere suplimentară a consumului de
combustibil.
În fine, o reducere suplimentară de
5% a consumului de combustibil poate fi obținută cu pachetul Fuel Eco+,
care include un deflector de acoperiș,
deflectoare laterale, un compresor care
poate fi decuplat și sistem de oprire
automată a motorului după 3 minute.
Toate aceste tehnologii combinate
asigură o economie de combustibil de
10% comparativ cu generația anterioară Renault Trucks D Wide și C 2.3 m.

Renault Trucks D:
un nou lanț cinematic
Renault Trucks D cu motoare de
5 și de 8 l este echipat cu o nouă cutie

Motorul DE11

de viteze cu 8 trepte, denumită Optishift. Complet automată, aceasta oferă
un confort în conducere îmbunătățit,
cu manevrabilitate mai bună la viteze
reduse și cu o eficiență îmbunătățită
a consumului de combustibil. Noua
cutie automată de viteze Optishift este
disponibilă ca opțiune pe modelul
Renault Trucks D 4×4. Modul Eco este
și el disponibil opțional, pentru o reducere suplimentară a consumului de
combustibil. Nu în ultimul rând, pachetul Eco+ Fuel oferă economii suplimentare de combustibil.
Combinația tuturor acestor tehnologii permite economii de combustibil
de 9% comparativ cu generația anterioară a modelului Renault Trucks D.
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Servicii personalizate

Siguranță și confort
la bord îmbunătățite
Confortul șoferului reprezintă una
dintre preocupările principale ale producătorului și a fost îmbunătățit, la
Lanț cinematic Renault Trucks D Wide

bordul gamei de distribuție Renault
Trucks.
Pentru siguranță crescută, Renault
Trucks D, D Wide și C 2.3 m sunt echipate cu sistemul BirdView: patru camere plasate în afara vehiculului oferă

Pentru a ajuta transportatorii să-și
crească profitabilitatea prin scăderea
costurilor operaționale, vehiculele pot
fi cuplate cu un abonament Optifleet,
instrumentul Renault Trucks de monitorizare și management în timp real al
flotelor.
În practică, Optifleet optimizează
rutele, în ceea ce privește timpul și
distanța acoperită, datorită monitorizării în timp real a livrărilor, prin utilizarea modulului Map.
Modulul Check al instrumentului
monitorizează consumul energetic al
vehiculelor, în timp ce funcțiunea Ecoscore permite monitorizarea la distanță a datelor tehnice per șofer (consum
de combustibil, procentaj de timp la ralanti, utilizarea pedalei de frână etc.).
Scopul este optimizarea consumului
de combustibil și reducerea emisiilor
de CO2 prin analizarea performanțelor
șoferului și depistarea celor care au
nevoie de training în domeniul conducerii economice.
În fine, Renault Trucks oferă contracte de service personalizate Start &
Drive, care le permit cărăușilor să maximizeze disponibilitatea vehiculelor și
să-și administreze bugetele în deplină
liniște sufletească.

CAMIOANE ȘI SERVICII

o vedere panoramică în timp real, pe
un ecran LCD de 7 inch. Acest lucru
permite șoferului vizualizarea zonei
de jur împrejurul camionului într-o singură imagine și fără unghiuri moarte,
reducându-se riscul unei coliziuni.
Pentru un confort vizual și la bord
perfect, interiorul modelelor Renault
Trucks D, D Wide și C 2.3 m a fost reproiectat. Scaunele, paturile și băncile
sunt tapițate cu un nou material, potrivindu-se cu armonia cabinei, iar butoanele de control au o nouă lumină albă.

adaptarea: Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

Lanț cinematic Renault Trucks D
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VOLVO TRUCKS – TOTUL DESPRE EFICIENȚA
CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL (III)

Noile îmbunătățiri
aerodinamice
ale lui Volvo FH
Spuneam, în numerele anterioare, că aerodinamica unui camion
este esențială, în ceea ce privește consumul de combustibil.
Volvo Trucks îmbunătățește, în mod constant, și acest aspect,
actualizările aduse recent modelului Volvo FH, care reduc
separarea fluxurilor de aer și presiunea frecării, demonstrând că,
încă, mai sunt lucruri de făcut și la acest capitol.

A

nihilarea rezistenței aerului
este un factor contribuitor important la consumul unui camion, atunci când acesta se deplasează cu peste 50-60 km/h. Efectul său
asupra consumului de combustibil
crește o dată cu viteza de deplasare.

Minimizarea
și întârzierea
separării fluxurilor
Designul aerodinamic a reprezentat
de multă vreme unul dintre cele mai importante puncte fierbinți ale Volvo Trucks,
atunci când este vorba despre reducerea consumului de combustibil al camioanelor sale. Inginerii producătorului lucrează încontinuu cu tuneluri de vânt și
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cu simulări, pentru a identifica posibilele
îmbunătățiri. Unul dintre scopurile lor
principale este să întârzie separarea
fluxurilor de aer. Acest lucru se întâmplă
atunci când un flux de aer se detașează
de suprafața camionului. Cu cât mai devreme se detașează, cu atât mare este
trasa în spatele camionului și, în consecință, presiunea frecării. Minimizarea și
întârzierea separării fluxurilor minimizează, astfel, presiunea de frecare.
„Fluxul accelerează substanțial, de
la punctul de stagnare din fața camionului (presiune înaltă) către laterale
(presiune joasă),” explică Anders
Tenstam, specialist în aerodinamică la
Volvo Trucks. „Dacă un camion se
deplasează cu 90 km/h, viteza fluxului
la colțuri poate atinge până la 200

km/h. Ceea ce face din colțurile frontale o zonă foarte sensibilă și orice obiect sau spațiu poate avea un impact
uriaș asupra fluxului general de aer.”
În cadrul celor mai recente simulări
și teste, inginerii de la Volvo Trucks
au fost capabili să identifice un număr
de spații de dimensiuni mici și linii despărțitoare la exteriorul camionului, care
ar putea îmbunătăți și mai mult aerodinamicitatea, dacă ar fi închise.
„Putem observa că liniile despărțitoare și spațiile pot fi cruciale, în funcție de locul unde sunt amplasate,” spune Mattias Hejdesten, specialist în
ingineria aerodinamicii la Volvo Trucks.
„Acestea permit fluxului de aer să se
infiltreze în spatele panourilor frontale,
apoi este expirat către exterior în zo-
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Extensia ușii acoperă spațiul
treptelor de acces.

Nou design curbat al apărătorilor
brațului oglinzii

Apărătorile de noroi și cele ale aripii asigură un flux mai redus
de evacuare a aerului la nivelul lăcașului roților.

nele cu presiune redusă pe lateralele
cabinei. De acolo, poate genera separarea fluxurilor, atunci când interacționează cu fluxul de aer exterior.”
Pentru a stopa aceste scurgeri de
aer, au fost plasate noi garnituri între
diferitele panouri frontale. Ca rezultat,
este eliminată orice generare de separare de flux în colțurile frontale ale vehiculului, ajutând fluxul extern să rămână atașat de lateralele vehiculului
pentru mai mult timp.

milimetru de spațiu disponibil, pentru a
instala toate funcțiunile esențiale.”
Prin adăugarea garniturilor despre
care am vorbit, nu numai că este îmbunătățită aerodinamica generală, ci se
deschid și noi oportunități pentru îmbunătățiri suplimentare. Acestea includ adăugarea unei extensii a ușii, care acoperă spațiul treptelor de acces. Aceasta
creează o suprafață plană, de care se
poate atașa fluxul de aer, reducând și
mai mult separarea. Prin utilizarea unor
roți mai late și a unor apărători de noroi,
se creează un aliniament mai bun, în
timp ce o nouă apărătoare de aripă
reduce spațiul la nivelul roții. Aceasta
rezultă într-un flux de evacuare mai redus
din lăcașul roților și, prin extensie, într-o
frecare aerodinamică mai redusă. În fine,
noul design curbat al apărătorilor brațului oglinzii, cu perforații mai mici, ajută la reducerea separării fluxului.

Totul este legat
de detalii
„Aerodinamica vehiculelor grele este
foarte mult legată de detalii minuscule,”
spune Anders Tenstam. „Cabina camionului este un post de lucru supus multor
restricții și considerații legale, astfel încât
este o bătălie continuă pentru fiecare

CAMIOANE ȘI SERVICII

Garnituri care acoperă spațiile dintre între panourile frontale

„Prin îmbunătățirea condițiilor în
partea frontală a camionului, putem
vedea anumite oportunități de a menține un flux aliniat și pe părțile laterale,”
explică Mattias Hejdesten. „Altfel, dacă
n-am fi făcut asta, am fi văzut beneficii
minime din partea acestor îmbunătățiri
aerodinamice.”
De fapt, fiecare dintre aceste îmbunătățiri a fost optimizată pentru a se
completa una pe cealaltă. În timp ce
fiecare update individual își va aduce
propria contribuție la îmbunătățirea eficienței energetice a vehiculului și la reducerea consumului de combustibil,
economiile generate prin combinarea acestora într-un pachet singular vor fi
mai mari decât suma tuturor părților.
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Noua conducere
FORT
Federația Operatorilor Români de Transport și-a ales noua
conducere pentru următorii patru ani, iar Augustin Hagiu
își continuă mandatul de președinte.

F

ederația, care a împlinit 17 ani,
a ales o nouă formă de conducere, cu un consiliu director
format din nouă reprezentanți ai transportatorilor de mărfuri, pasageri, activități conexe, industrie furnizoare de
produse, formare profesională și transport aerian.
„Venim după cinci ani foarte tensionați și au fost situații când am simțit
lipsă de susținere, în momente importante. Îmi doresc ca, pe următorul
mandat, lucrurile să se organizeze
altfel și, tocmai de aceea, va exista o
structură de conducere suplă, care să
ia decizii rapid. Strategia este reprezentată de continuarea obiectivelor
stabilite anterior, iar amănuntele vor
fi conturate în prima ședință de consiliu director, ce va avea loc în maximum 30 de zile”, a declarat Augustin
Hagiu, președinte FORT.
Dezbaterile din cadrul Adunării Generale FORT au reconfirmat dificul-

Augustin Hagiu,
președinte FORT:
„Încercăm o abordare nouă în
comunicarea cu autoritățile, fără ton
ridicat și fără certuri, având obiective
clare, pe care să le atingem într-un
timp cât mai scurt. Sunt mulțumit că
am alături cea mai bună echipă și,
împreună, vom putea face cele mai
bune lucruri.”

tățile pe care le traversează piața de
transport și nevoia ca jucătorii din
acest segment să beneficieze de o
reprezentare puternică, capabilă să
negocieze cât mai bine cu autoritățile.
De altfel, la eveniment au participat
reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Parlamentului României,
care și-au afirmat deschiderea către
dialog, atingând unele dintre cele mai
sensibile subiecte ale momentului –
Pachetul Mobilitate 1, declarația pe

proprie răspundere privind întoarcerea
camioanelor la opt săptămâni, reguli
privind detașarea șoferilor, ajutorul de
stat privind compensarea scumpirii
carburanților.
„Trebuie să lucrăm la clarificarea
acelor aspecte care încă irită piața,
respectiv acea declarație pe propria
răspundere, în contextul întoarcerii acasă a camioanelor. Am solicitat o analiză de risc, în privința controalelor pe
acest aspect”, a arătat Augustin Hagiu.
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Autoritățile prezente la eveniment
au insistat asupra faptului că declarația
este solicitată doar firmelor nou înființate.
În ceea ce privește întoarcerea camioanelor la opt săptămâni, reprezentanții Ministerului Transporturilor au
transmis un mesaj liniștitor.
Se au în vedere sancțiuni
simbolice, pentru
nerespectarea obligației
de întoarcere a camioanelor
la opt săptămâni.
Sigur, o speranță importantă este
legată de decizia luată de către Curtea
de Justiție a Uniunii Europene, unde
această prevedere este contestată.
Sunt și alte măsuri care ar putea
îmbunătăți piața de transport și raporturile dintre autorități și transportatori.
De exemplu, recuperarea unei părți
din prețul carburantului ar putea să
aibă „chei de control”, pentru a se asigura că firmele care beneficiază de
respectivele sume efectuează, într-adevăr, servicii de transport.

Conducerea FORT:
președinte – Augustin Hagiu
vicepreședinte – Alin Crețu
vicepreședinte – Florin Bocai
vicepreședinte – Magda Peșu
vicepreședinte – Sorin Amarinei
vicepreședinte – Mihai Ghișa
vicepreședinte – Beniamin Lucescu
vicepreședinte – Ioan Moraru
vicepreședinte – Sergiu Lucan

Bineînțeles, ar fi fost bine (de așteptat) ca modul de desfășurare a procesului de recuperare a sumelor
aferente carburantului să fi suferit modernizări față de precedenta schemă
de ajutor, iar interconectarea bazelor
de date și folosirea unor soluții IT moderne ar fi ușurat viața tuturor – mai
puțină birocrație pentru transportatori
și mai puțină muncă pentru ARR.
„În Spania, se acordă o reducere
de 20 de eurocenți la prețul combustibilului, pentru transportatorul legal.
Reducerea se acordă direct la pompă,
chiar în momentul alimentării, existând
baze de date interconectate, care permit verificarea în timp real a licenței
de transport, copiei conforme etc. și,
astfel, camioanele/transportatorii care
se încadrează în prevederile legale
beneficiază direct de reducere”, a arătat Ilie Răduță.
Totodată, în Spania, au fost eliminați intermediarii din transporturi.
Pentru fiecare cursă/contract
de transport, este permis,
în mod legal, un singur
intermediar.
„Astăzi, se trăiește pe spatele
transportatorilor, formându-se lanțuri
cu numeroși intermediari, pentru majoritatea transporturilor – firme care mută
CMR-uri”, a explicat Ilie Răduță.
Aspectele privind detașarea șoferilor reprezintă, de asemenea, un subiect important pentru transportatorii
de marfă. Reprezentanții Ministerului
Transporturilor au recomandat, în pri-

mul rând, consultarea paginilor oficiale
ale Comisiei Europene, unde există
legislația din fiecare stat membru privind detașarea, precum și ghiduri ce
oferă informații în privința pașilor care
trebuie urmați.
Chiar dacă dialogul cu autoritățile
române pare să se desfășoare în condiții foarte bune, astăzi, acest aspect
ar putea să nu fie suficient, mai ales
că multe decizii s-au luat și vor continua să fie luate la nivelul instituțiilor
europene.
„Lobby-ul european devine tot mai
important și firmele românești trebuie
să își găsească un loc la masa negocierilor, alături de companiile mari
europene”, a recomandat Vasile Toma,
deputat.
Transporturile rutiere traversează,
deja, o perioadă dificilă, care ar putea
continua, însă cel mai important lucru
pentru membri FORT pare să fie dorința de a rămâne uniți, de a accepta
compromisuri atunci când interesele
nu se aliniază perfect, de a găsi echilibru între energiile alocate transportului
de mărfuri și celui de călători și de a
păstra senzația de familie, prezentă,
de-a lungul timpului, la toate adunările
generale FORT.
„Transportul de marfă va traversa,
în continuare, o perioadă cu multe
provocări, dar trebuie să fim optimiști
și vom depăși toate obstacolele uniți”,
a declarat Alin Crețu, vicepreședinte
FORT.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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37

CONSULTANȚĂ

HR, Leadership
și Comunicare
în transport
Procedurile și regulile sunt importante, însă, înaintea lor,
ar trebui să ne asigurăm că angajații noștri sunt ascultați.
Cultivarea încrederii reprezintă cel mai bun instrument
pentru reducerea fluctuațiilor de personal.

A

cordăm foarte multă atenție
camioanelor, încărcărilor, descărcărilor, clienților, dezbaterilor pe teme legislative, dar uităm de
partea umană, uităm să discutăm despre resursa umană, uităm că toate aceste activități sunt făcute cu oameni.
Nu vreau să minimalizez importanța

clienților sau dezbaterile pe teme legislative, însă cred că ar trebui să dăm o
mai mare importanță resursei umane,
după care, de altfel, cu toții ne plângem.
Cred că această ruptură între managementul companiilor de transport, șoferi
și instituțiile de control s-a produs tocmai pentru că acești actori nu s-au

ascultat niciodată unii pe alții. Observ
cam pe la toate ședințele, conferințele
și dezbaterile un fenomen îngrijorător.
Majoritatea ascultăm
doar pentru a da o replică,
dar nu ascultăm pentru
a înțelege ce are, de fapt,
cealaltă parte de spus.
Foarte mulți dintre cei care au luat
calea antreprenoriatului în industria
transporturilor sunt foști șoferi, ceea
ce, desigur, este admirabil, însă nu i-a
învățat nimeni ce înseamnă leadership,
comunicare, feedback organizațional,
managementul unei echipe și, în plus,
ei au fost atât de preocupați cu toate
reglementările și toată legislația în
continuă schimbare, încât au lăsat,
cumva, aceste lucruri pe ultimul loc.
Suntem cu toții în căutare de angajați buni, gata instruiți, dar uităm că, în
România, nu există o „școală de transport”.
Cu toții suntem preocupați
de înlocuirea celor care pleacă
din companie, însă uităm
să acordam atenție retenției.
Și, aici, vin și pun întrebarea: tu știi
ce mai fac angajații tăi? De ce pleacă?
Ce îi motivează?

Pregătire
adaptată angajatului
În toată goana aceasta după angajați, observ că, în general, toate organizațiile se copiază unele pe altele.
Dacă au început câțiva să dea bonus
pentru X lucru, să facă asigurări medicale private sau alte tipuri de beneficii,
în ceva timp vor face toți la fel. Ar trebui să începem să îi întrebăm ce vor,
ce le place, ce îi motivează și ce îi
face mai fericiți. Bineînțeles, trebuie să
ținem cont și de specificul organizației
și industria din care facem parte.

38
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3 din 4 români au ca nevoie
psihologică principală nevoia
de apreciere.

Monica
Derecichei

Procedurile nu înlocuiesc
oamenii și, desigur, obții
echilibru când cultivi
ÎNCREDERE, lucru care ne
lipsește mult, în această
industrie.
În concluzie, nu putem ieși din
această criză de personal în domeniul
transporturilor și nu numai, decât prin
a începe să investim în oameni, să
investim în traininguri de formare și
să începem să ascultăm mai mult și
mai des, să începem să îi mai întrebăm și pe ei ce își doresc, ce îi face
fericiți și ce îi motivează.
Monica DERECICHEI
HR Consultant
monica.derecichei28@gmail.com

PUBLICITATE

Au fost momente, în cariera mea
de HR-istă în transport, în care mi s-a
reproșat că „țin cu șoferii”, însă nu
ne-am pus problema că, de fapt, cerem foarte multe de la ei și îmi vin
acum în minte doar câteva aspecte:
foaie de parcurs, decont, CMR, completează o grămadă de documente,
taxe de drum, „vezi că în țara X trebuie
taxa Y, ai grijă că la clientul X e nevoie
să procedezi într-un anumit fel”... și să
nu uităm de multitudinea de sisteme
informatice. În ciuda tuturor acestor
lucruri, de cele mai multe ori, le dăm
cheia de la camion și avem pretenția
ca, din prima cursă, să știe tot ce au
de făcut, dar nu ținem cont de vârsta
șoferului, care este posibil să aibă 30
de ani de transport în spate, însă să
îi dea bătăi de cap toată digitalizarea
de care are parte în ultima perioadă.
Apoi, nu trebuie să îi uităm nici pe cei
mai tineri, Generația Z sau Millenials
care, spre deosebire de cei mai în vârstă, sunt extrem de „digitalizați”, însă
au cu totul alte nevoi și, desigur, nu îi
învață nimeni la școală ce înseamnă
transportul. Putem întoarce aceste diferențe între generații în favoarea tuturor și putem face din asta un „winwin situation”.
Nici pe dispeceri nu îi învață nimeni sa fie dispeceri.

Din păcate nu o facem foarte des,
poate și din cauza reminiscențelor comunismului, în care eram învățați să
„pupăm copilul doar în somn”.
Cu toții ne-am arătat aprecierea
față de șoferi și i-am făcut eroi abia
în momentul când a venit nebunia cu
pandemia și, mai apoi, am cam uitat
din nou să facem asta, cu toate că,
paradoxal, tot noi spunem câtă nevoie

este de forță calificată de muncă pe
piață.
Da, oamenii pleacă! Mai precis,
demisionează și sunt foarte mobili.
Dar oamenii pleacă dacă nu sunt ascultați, apoi fluctuația naște instabilitate... Este mai ieftin să îi păstrezi,
decât să îi înlocuiești (dacă nu mă
credeți, puteți face un calcul).

CONSULTANȚĂ

Aici, din nou, trebuie să investim
mult în comunicare și leadership. De
cele mai multe ori, aceștia sunt învățați, foarte pe scurt, sistemul cu care
lucrează, alături de faptul că clientul
este cel mai important – că el ne aduce banii. Am întâlnit adesea expresii
precum „nu mă interesează cum, trebuie să ajungi la descărcare”, nemenținând cont de toate celelalte variabile
și de faptul că la volan este un om
care are gânduri, emoții, sentimente.
Aș mai fi curioasă câți dintre noi
ne arătăm aprecierea față de angajații
noștri?

De cele mai multe ori,
suntem nevoiți
să angajăm oameni
care vin din cu totul
altă industrie, sau chiar
de pe băncile școlii.
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CONDUCEREA DEFENSIVĂ.
CUNOAȘTE-TE PE TINE ÎNSUȚI!
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Vitezomanul
Gică...

mult
„Viața înseamnă mai ereu.”
decât să accelerezi m
Mahatma Gandhi

Vitezomanul Gică/Și-a luat mașină mică/Roșie ca focul/Să-i surâdă
norocul... Versurile unui celebru șlagăr, melodie care a avut
o mare priză la public, fiind fredonată și acum, după ani buni
de la lansare, sunt preambulul articolului de astăzi, care are
ca temă, așa cum, probabil, ați ghicit, viteza.

D

epășirea vitezei legale, la fel
ca și viteza neadaptată la condițiile de drum (calitatea infrastructurii, condițiile meteo, zi/noapte
etc.) continuă să fie printre principalele
cauze ale accidentelor rutiere.
„Respectați viteza legală”, îi îndeamnă, mereu, polițiștii pe cei care,
mergând cu viteză excesivă, nu se
gândesc că, astfel, își pun în pericol
viața lor, dar și pe a celorlalți. Viteze
de peste 150, chiar peste 220 km/h,
iată recorduri nedorite de viteză, înregistrate de aparatele radar, pe drumurile din România. Cazuri izolate,
veți spune, criticând inconștiența celui
de la volan, dar, de ce să nu recunoaștem, și cu un oarecare sentiment
de invidie, raportat la performanțele
mașinii și la senzațiile tari trăite de
vitezomanul buclucaș.
Deși viteza excesivă reprezintă un
comportament extrem de periculos,
pentru mulți șoferi este aproape o laudă să spună prietenilor că au fost

prinși de radar, sau că pe șosea nu
le-a stat nimeni în față.
Anual, în România, aparatele radar surprind zeci de mii de șoferi care
depășesc limitele vitezei legale, dar
numărul celor care nu sunt prinși este
cu mult mai mare. Putem vorbi, oare,
în aceste condiții de o tendință spre
vitezomanie, la șoferul român?

Există o motivație
care ne face să
mergem cu viteză?
Încercând să corelăm, la șofer,
tendințele spre viteză cu anumite trăsături psihice, trebuie să spunem, de
la început, că nu există un profil psihic
al șoferului vitezoman. Anumite trăsături psihice individuale, în anumite circumstanțe, pot genera tendințe spre
vitezomanie, dar nu este o regulă generală. Termenii care formează acest
cuvânt definesc vitezomania ca o formă de manie.

Cristian
Sandu

Mania pentru viteză
nu respectă, însă,
în totalitate definiția
maniei ca formă psihică
bolnăvicioasă.
Sondajele efectuate în rândul celor
care pot fi definiți ca „vitezomani de
profesie” arată că majoritatea acestora
depășesc limitele legale de viteză,
crezând că, astfel, își reduc durata
călătoriei sau recuperează timpul
pierdut; nimic mai fals; s-a stabilit că,
pe durata unei deplasări pe șoselele din
România, este dificil să menții o viteză
constantă ridicată și că, de fapt, economia de timp preconizată se reduce
la maximum câteva zeci de minute. Minutele câștigate generează, însă, și
creșterea riscurilor.
Pentru tineri, tentația mașinilor
puternice este o altă sursă a vitezei
excesive, de fapt, a riscului inutil; tinerii
conducători auto vor să arate cât de
performanți sunt, ei și bolizii lor, crezând că pot transforma o banală, la urma urmei, deplasare cu mașina, într-un
„sport extrem”.
Mai sunt unii care, deși nu au boala vitezei în sânge, merg cu viteză ucigașă, pentru că în sânge au alcool!
După ce au consumat alcool, nu mai
este o problemă să se urce la volan
și să gonească nebunește.
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Dorința de competiție, la fel
anumite frustrări apărute în sfera socială, nevoia de a-și întări stima de
sine și, nu în ultimul rând, nevoia de
a-și hrăni orgoliul sunt la rândul lor
motive pentru un șofer de a deveni
vitezoman.
Condițiile meteo sunt și ele dușmanii vitezei excesive.

Ba, mai mult, unii cred că vremea
urâtă și ploaia sunt motiv de abdicare
de la regulile de circulație. „Ce lege,
domnule?! Nu vezi ce plouă afară?”
a replicat polițistului un șofer care încerca, în aglomerația orei de prânz,
să-și facă loc, în viteză, pe contrasens,
printre mașinile care și așa erau blocate. Alții ignoră, însă, starea proastă
a vremii, condițiile speciale de deplasare în această situație și apasă, fără
reținere, pedala de accelerație. Derapajele ce nu mai pot fi controlate, intrarea pe contrasens, frânarea întârziată, neîncadrarea corectă în viraje,
iată cauzele producerii unor grave accidente rutiere, soldate cu morți și
răniți. „Ploaia e de vină; am derapat
și am ajuns în șanț”, încerca să se
disculpe un norocos care a scăpat din
accidentul produs din cauza neadaptării vitezei la șoseaua udă numai cu
avarierea mașinii. „Am mers cu viteza
legală, drumul ud m-a făcut să patinez”, își motivează accidentul un alt
șofer, care a lovit în spate o mașină
oprită pentru a evita un pieton care
traversa incorect.

„Mai lungă-mi
pare calea, acum,
la-ntors acasă”
Și, fiindcă am început cu versuri,
să amintim și pe cele din „Sergentul”
de Vasile Alecsandri: „Mai lungă-mi
pare calea, acum, la-ntors acasă”, versuri care ne ajută să vorbim despre
corelația dintre viteză și percepția subiectivă a timpului. La întoarcerea
dintr-o călătorie, de foarte multe ori
avem senzația că drumul nu se mai
termină și, involuntar, apăsăm pedala
de accelerație. Nerăbdarea, percepția
subiectivă a dilatării timpului și instalarea unei stări de oboseală sunt factori care pot favoriza, la rândul lor,
creșterea necontrolată a vitezei.
Tot un factor subiectiv este și aprecierea vitezei cu care ne deplasăm.
Prin definiție, viteza reprezintă distanța
parcursă de un corp în unitatea de
timp raportată la un alt corp (reper).

Un exemplu concludent: după ce
am mers pe șosea cu 90 km/h (unde
reperele sunt rare și uniforme), când,
la intrarea într-un sat, reducem viteza
la 50 km/h (unde reperele sunt foarte
multe și diferite), avem senzația că viteza este foarte mică, că aproape
stăm pe loc. De asemenea, instalarea
monotoniei, când conducem, este un
factor care poate duce la creșterea
involuntară a vitezei.

Șoferii profesioniști...
O altă categorie de vitezomani o
reprezintă șoferii profesioniști. Indiferent că sunt la volanul unor dubițe, al
microbuzelor, la volanul TIR-urilor sau
al autocarelor, mulți dintre aceștia consideră că viteza este un atribut esențial
al profesiei.
Dorința de a face cât mai mulți
kilometri într-un timp cât mai scurt
(uneori de vină aici sunt și patronii!),
credința că experiența pot suplini riscurile datorate vitezei excesive, uneori,
chiar, transformă în vitezomani pe unii
șoferi profesioniști. Viteza excesivă
nu înseamnă neapărat depășirea vitezei legale. De multe ori, starea tehnică
precară a mașinii, starea drumului sau
starea de oboseală a conducătorului
auto fac dintr-o viteză relativ normală
una care poate produce mari neplăceri.

Ce putem face?
Cum ne putem apăra de ei, de
vitezomani, dar și de noi, atunci când
uităm și apăsăm prea mult pedala de
accelerație? De ei, poate este mai
simplu: lăsați-i să vă depășească, nu-i
obstrucționați. De noi, este fără doar
și poate mai greu să ne ferim! Participarea la cursurile de conducere defensivă poate fi o soluție. La fel și autocontrolul. Să nu uităm că viteza optimă
este întotdeauna cea la care putem să
stăpânim bine mașina și la care suntem în măsură să răspundem cu decizii optime și eficiente la situațiile neprevăzute.
Să nu uităm că viteza excesivă
crește riscul accidentelor prin reducerea timpului de reacție și prin creșterea
energiei dezvoltate de mașină (care
duce la mărirea spațiului de frânare
sau, și mai grav, care poate fi disipată
într-o coliziune).
Dacă sunteți vitezoman sau nu,
puteți afla completând următorul
chestionar.

Răspundeți cu DA, UNEORI, NU
la următoarele întrebări. Pentru fiecare
răspuns DA acordați 3 puncte, pentru
UNEORI 2 puncte și pentru NU un
punct. Faceți suma punctelor obținute.
• În ultimul an, ați trecut printr-o
intersecție semaforizată cu viteză
excesivă?
• În ultimul an, ați devenit nerăbdător dacă un conducător auto mai
lent a mers în fața dvs.?
• În ultimul an, ați condus în mod
intenționat foarte aproape de vehiculul
din față, dând flash-uri sau claxonând,
pentru a-l determina să meargă mai
repede?
• În ultimul an, trecând printr-un
sat, ați depășit viteza legală?
• În ultimul an, ați avut, din cauza
nerespectării vitezei legale sau neadaptării vitezei, accidente sau situații
care puteau duce la accidente?
• În ultimul an, credeți că viteza
excesivă a fost printre principalii factori
generatori de accidente?
• În ultimul an, ați condus, pe autostradă, cu 150 km/h, sau mai mult?
• În ultimul an, ați fost surprins de
aparatele radar?
• În ultimul an, ați avut senzația
că ați mers mai încet decât majoritatea
șoferilor cu care v-ați întâlnit în trafic?
• În ultimul an, ați avut permisul de
conducere suspendat pentru viteză?

CONSULTANȚĂ

Atunci când este vorba
de aglomerație sau
ambuteiaje, de tamponări
ușoare sau de
accidente grave,
toți dăm vina pe vreme.

Cu cât reperele
de pe un drum sunt
mai rare, cu atât vom
aprecia mai greu viteza
cu care ne deplasăm.

30-25 puncte: Tendința de a conduce cu viteză este evidentă. Indiferent de motive, viteza pare un scop
în sine, la fel și tendința de a eluda,
în general, regulile de circulație. Nu uitați că viteza excesivă, chiar dacă nu
produce întotdeauna consecințe imediate, este printre principalele cauze
ale producerii de accidente grave, soldate cu morți și răniți. Așa că nu uitați
și proverbul care spune că: „Ulciorul
nu merge de multe ori la apă!”
24-14 puncte: Viteza excesivă nu
vă caracterizează. Totuși, multă atenție și autocontrol. Nu de puține ori „te
ia valul” și uiți de riscurile vitezei excesive.
13-10 puncte: Se pare că nu sunteți tentat să conduci cu viteză excesivă.
Pentru dvs., adoptarea unei atitudini
corecte și asumarea responsabilității
de fiecare dată când sunteți la volan
este primordială.

CONDUCEȚI
DEFENSIV ȘI FIȚI
PRUDENȚI!
psiholog pr. Cristian SANDU
consultant siguranță rutieră
psih.cristian.sandu@gmail.com

mai 2022 ......................................................................................................................................................

41

PIAȚĂ ȘI COMPANII

Revenim acasă,
la 8 săptămâni
Din aprilie 2022, avem de-a face cu „Marea Reîntoarcere Acasă”.
Pachetul Mobilitate 1, prin transpunerea în legislația națională,
„roagă” toți transportatorii români să i se supună și, totodată,
să respecte cu strictețe noile regulamente.

D

e mulți ani se vorbește despre
acest Pachet Mobilitate și
prevederile sale, însă foarte
puțini transportatori s-au pregătit cu
adevărat pentru acest „dinozaur”. Cu
siguranță, nu va fi ușor să-ți modifici
orientarea în business în așa fel încât,
dacă înainte îți aduceai camionul în
țară de 1-2 ori/an, acum să o faci cu
o mult mai mare frecvență.
Știu că România, împreună cu blocul estic, au contestat întoarcerea camioanelor, însă, dacă suntem suficient
de maturi, cred suntem de acord că nu
avem mari șanse. Cu siguranță, „cei
mari” și-au impus un cuvânt și, totodată, au intenții clare privind relocarea
unei părți din flota periferică a Europei
către mijlocul ei.

Ce putem face?
Trebuie să aplicăm regulamentul
prin orientarea afacerii în așa fel încât
să nu comitem lucruri care expun afacerea. Dacă, în prezent, de exemplu,
dețin o flotă de 100 camioane, care
ar trebui întoarse la 8 săptămâni, deci
în medie 12-13 camioane/săptămână,
și știu că nu am această posibilitate,
atunci o reacție, poate corectă, este
să-mi redimensionez flota.
Nu este o rușine să renunț la
o parte din flotă, dacă nu am
capacitatea, ci mai degrabă
este riscant să-mi expun
licența de transport
și, totodată, întreaga afacere.
Însă, revin la ideea de mai sus, unde
am spus că se știa de mulți ani că acest
„dinozaur” va veni, dar nu foarte mulți
l-au luat în seamă. Acum, când deja nu
numai că bate la ușă, dar a și intrat în
curțile noastre, să ne plângem sau să
căutăm scuze nu-și mai are rostul.

Alexandru
Borza

Mulți vor spune că se vor aglomera
frontierele, alții că șoselele... Cu siguranță, toate aceste afirmații au logica lor, iar, la o primă impresie, ai crede
că se întâmplă acest lucru. La Oradea,
de exemplu, nu văd încă vămile Borș I
sau II sufocate de un număr crescut de
camioane, așteptând să intre sau să
iasă, și nici nu aud transportatorii din
zonă să se plângă, semn că încă nu
aplicăm, ori ne-am speriat degeaba.
Fiind prezent la conferința ZIUA
CARGO de la Poiana Brașov, în
perioada 5-6 mai, am încercat să trag
niște prime concluzii despre intenția
pieței de transport privind întoarcerea.
Mesajele pe care le-am recepționat
au fost de „încă vedem ce se întâmplă,
ce amenzi primim și apoi vom vedea”.
Din păcate, acest PM 1 a venit împreună cu războiul din Ucraina, iar
costurile au luat-o în sus.
Când foarte mulți își
simulau costurile cu
întoarcerea, apariția
conflictului din Ucraina
a dat peste cap orice
analiză de cost.

Carburantul, inflația, energia și altele au schimbat total poza de ansamblu.
Am fost întrebat, de multe ori, în
ultimul timp, cum este mai bine să reîntorc camionul, plin, parțial plin sau
gol, iar unii se gândesc să aducă doar
capul tractor. Ei bine, nu am un glob
magic să spun ce este mai bine pentru
fiecare, însă cred că este destul de rațional să discutăm despre o reducere
cât se poate a costurilor. Ar trebui să
cunosc afacerea fiecăruia, pentru a
putea da un sfat optim, dar, la o primă
imagine de ansamblu, orice acțiune
de reîntoarcere care îmi minimizează
costul este binevenită.
A venit momentul să fim, din nou,
creativi, folosindu-ne mințile iscusite
pentru a genera idei și noi modalități
de a converti afacerile, în așa fel încât
să supraviețuiască, dar, în același
timp, și să aducă plus valoare. Transportul de-a lungul timpului a suferit
modificări revoluționare, iar această
fază este doar una dintre ele.
Poate, o parte dintre
transportatori nu vor reuși
să facă trecerea, dar asta nu
pentru că nu pot, ci pentru că
vor refuza să accepte această
nouă schimbare de viziune,
în Europa.
Antreprenorii care au înțeles cu
adevărat că momentul PM 1 poate să
vină chiar și cu oportunități pentru ei,
în relația cu clienții, vor avea de câștigat, ceilalți, care vor dori în continuare
să riște, își asumă această decizie cu
toate consecințele care vor urma.
Ca profesionist în transport de
aproximativ 13 ani, îndemn pe fiecare
dintre voi să acceptați noua situație și
să gândiți soluții. Nu așteptați să vedeți
ce se întâmplă, iar, apoi, să luați decizii
pompieristic. O parte dintre voi v-ați
făcut temele din timp, alții nu, iar, pentru cei întârziați, nu vă speriați, există
mereu soluții.
Alexandru BORZA
manager flotă
borza.alex@gmail.com
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ANTICORUPȚIE

„În urma unui control rutier, un cetățean a fost prins în flagrant
de ofițerii Direcției Generale Anticorupție (DGA) în timp ce oferea
o sumă de bani unui agent de poliție”...

A

ceste cuvinte se regăsesc, de
cele mai multe ori, în comunicatele de presă ale DGA, situații în care, prinși asupra faptului,
unii participanți la trafic își duc, parcă
instinctiv, mâna către portofel cu intenții necurate. Iar educația primită, inclusiv cea profesională, își spune, și de
această dată, cuvântul.

Cazul și necazul
Unul dintre astfel de cazuri este și
cel petrecut pe 2 aprilie 2022, pe raza
unei comune, când un echipaj de poliție rurală, format din doi vajnici agenți
din cadrul Poliției Municipiului Craiova,
a surprins în trafic o conducătoare,
care circula în zigzag. După câteva
sute de metri, autoturismul a intrat încet, dar sigur, într-un șanț. Drept urmare, unul dintre agenții de poliție a
procedat la testarea persoanei în
cauză, rezultând 1,23 mg/l alcool pur
în aerul expirat, motiv pentru care a
condus-o la Spitalul Clinic Județean
de Urgență Craiova. Acolo i-au fost
prelevate două probe de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei, fiind
întocmit dosar penal pentru săvârșirea
infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, iar, ca
măsură complementară, i-a fost reținut
permisul de conducere auto și suspendat dreptul de a conduce vehicule.
Dar lucrurile nu au rămas așa...
Pe 3 aprilie 2022, unul dintre agenții constatatori, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza de
competență, a fost contactat telefonic,
în mai multe rânduri, de o altă persoană, dar și de conducătoarea auto,
în legătură cu dosarul penal întocmit
pe 2 aprilie 2022, sens în care i-au solicitat insistent să se întâlnească în
vederea restituirii permisului de conducere, precum și pentru a-i înmâna
un plic.

Loz necâștigător
Polițistul a refuzat imediat propunerea celor doi și a anunțat de îndată
șeful ierarhic, precum și DGA, Serviciul Județean Anticorupție Dolj, însă

persoanele în cauză au insistat să se
întâlnească la sediul postului de poliție, unde s-au prezentat pe înserat.
Angrenajul anticorupție s-a declanșat!
La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, s-a constituit o echipă
formată din procurorul de caz, ofițeri
ai DGA, structura județeană Dolj și lucrători din cadrul Brigăzii Operațiuni
Speciale Craiova, pentru probarea
activității infracționale a celor doi.
Ulterior, conducătoarea auto și însoțitorul său s-au prezentat la sediul
secției de poliție rurală, unde au purtat
discuții cu lucrătorul de poliție, în sensul restituirii permisului de conducere
auto, context în care au pus pe biroul
polițistului plicul.
Imediat s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, descoperindu-se că în plic se afla suma de
300 de euro, iar procurorul de caz a
dispus reținerea inculpaților pentru
săvârșirea infracțiunii de dare de mită,
fiind, ulterior, prezentați Tribunalului
Dolj, cu propunere de arestare preventivă.

Pentru a privi cerul,
trebuie să ne
îndreptăm privirea
în sus
Noi, cetățenii onești și corecți, ce
ne dorim o țară ca afară, ne vom bucura de venirea primăverii și de fiecare
clipă petrecută în libertate, dorindu-ne
să contribuim la dezvoltarea, pe baze
sănătoase, a comunității.
Din păcate, cei condamnați pentru
fapte de corupție vor privi la crâmpeiul
de cer albastru prin zăbrelele ferestrei.
Petrecerea nopților într-o celulă rece
îi va face, cu siguranță, să reflecteze
la faptele reprobabile săvârșite. Aici,
vor conștientiza cu adevărat că statul
a încriminat acest gen de infracțiuni
cu un motiv bine întemeiat, drept pentru care a prevăzut și pedepse de la
2 la 7 ani, pentru dare de mită. Ochii
le vor fi inundați incontrolabil de lacrimi, când copiii și părinții vor veni în
vizită la ei, la penitenciar. Vor mai putea ei, oare, să îi privească în ochi?

Robert
Neacșu

ACTUALITATE

În zigzag, spre
privarea de libertate

Dar când vizita se va sfârși, iar cei
dragi își vor lua rămas bun...?
Un singur gest, o singură mână întinsă sunt suficiente ca să schimbe
dramatic și ireversibil destinul unui om.
Pentru unii, condamnații pentru
fapte de corupție vor fi doar statistici.
În schimb, pentru familiile, colegii și
prietenii apropiați ai acestora, vor
reprezenta momente triste, de neșters,
petrecute pe neașteptate.

Privarea de libertate
este un lucru cumplit
Poate că unul dintre lucrurile fundamentale care ne deosebește de
celelalte ființe este conștiința de sine.
Liberul arbitru. Posibilitatea de a alege
între bine și rău.
Cei care aleg mersul în zigzag, încercând să fenteze legislația, făcând
eschive cu bunul simț, nu vor ajunge
departe. Vor fi precum o mașină care
se împotmolește în noroi și care va
stârni doar sentimente de compătimire
din partea celorlalți conducători auto.
Vor stagna, blocați în propria lor judecată strâmbă.
Iar timpul se scurge și se scurge...
Robert NEACȘU
comisar-șef
Direcția Generală Anticorupție
Serviciul Prevenire
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Nou parc industrial,
la Alexandria
O parte din zona din sudul țării suferă, de multă vreme, de o lipsă
substanțială a investițiilor și a afacerilor. Dar lucrurile tind
să se schimbe. Parcul Industrial Alexandria, proiect lansat recent,
oferă oportunitatea unor investiții interesante, pentru
o multitudine de activități de producție sau logistice.

P

arcul Industrial se situează la
intrarea în Alexandria dinspre
București, pe DN6 (E70) și are
legătură directă cu linia de centură și
cu E70 care merge către Capitală. Suprafața de teren disponibilă este de
18,67 ha, fiind vorba despre un parc
industrial de tip Greenfield. „În prezent,
împreună cu Municipiul Alexandria,
derulăm trei proiecte. Primul ar fi proiectul privind actualizarea PUZ-ului
Parcului Industrial, pentru a eficientiza
și a valorifica suprafața de teren pe
care o avem. Al doilea proiect se referă la infrastructura din interiorul parcului, pentru a avea toate utilitățile,
drumuri de acces, trotuare, împrejmuire etc. De asemenea, mai avem în
plan construcția a două hale logistice
și a unui pavilion multifuncțional, care
va deservi mai multe activități. Al
treilea se referă la aducerea de utilități
până la limita parcului industrial,
proiect care se află în faza studiului
de fezabilitate”, a subliniat Ionuț
Neacșu, director general al Parcului
Industrial Alexandria.
Printre avantajele pe care le oferă
Parcul Industrial Alexandria se numără
scutirile de taxe și impozite pe clădirile
aflate pe teritoriul parcului, scutirea
de taxe privind eliberarea certificatelor
de urbanism, a autorizațiilor de construire, de desființare, ajutor de stat și
posibilitatea introducerii în liceele
locale a unor specializări necesare
etc. „Investitorii sau rezidenții din parcurile industriale pot beneficia de două
scheme de ajutor de minimis, iar
avantajul pe care îl avem în această
regiune, în județul Teleorman, este că

Localizare și acces:
• pe DN6 (E70), la intrarea în
Alexandria dinspre București
• stație transport public
(în curs de aprobare)
• la 48 km de granița cu Bulgaria
• la 88 km de București
• la 144 km de Craiova
• la 145 km de Pitești
• la 63 km de Giurgiu
• acces direct la DN6
• acces direct la linia de centură
către Roșiorii de Vede și Craiova.
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Administratorul urmărește ca în Parcul
Industrial să se desfășoare cu preponderență
următoarele activități:
• industria prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii
de vârf
• tehnologia informației
• electronică și telecomunicații
• industria constructoare de mașini și echipamente
• producția de componente și subansamble industriale
• industria de prelucrare a produselor alimentare
• industria de prelucrare a lemnului
• industria ușoară
• industria chimică (cu respectarea strictă a legislației în materia protecției
mediului)
• activități de cercetare și dezvoltare
• afaceri (activitățile financiar-bancare, de consultanță, proiectare, cercetaredezvoltare, de administrare a afacerilor)
• distribuție, depozitare de mărfuri și logistică
• servicii
• servicii conexe: distribuție, furnizare de utilități, curățenie și pază, servicii
comerciale și de alimentație publică, activități hoteliere, servicii de evidență
contabilă, asistență în afaceri, servicii de asigurare și altele similare acestora
sau în legătură directă cu acestea.

avem cea mai mare marjă de ajutor
de stat; 60% din investiție poate fi returnată către investitor”, a declarat directorul general al parcului.

Utilități
și dotări
Parcul Industrial Alexandria prezintă următoarele utilități și dotări distribuite în parc la nivelul parcelelor: rețea
de alimentare cu energie electrică, rețea de alimentare cu gaz, rețea fibră
optică și perechi cupru de telecomunicații, rețea de alimentare cu apă

potabilă, rețea de canalizare menajeră, rețea de canalizare ape pluviale,
iluminat stradal, rețea internă de căi
de acces și transport etc.
Pavilionul multifuncțional va include o zonă de conferințe, recepție,
zonă de bufet/cafenea, zonă de depozitare, zonă expozițională. Etajul
parțial va propune spații de birouri de
închiriat pentru operatorii privați, zonă
de acces și recepție, zonă de depozitare și zonă de conferințe.
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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Ce înseamnă să ai
angajați din Nepal?
LOGISTICĂ

ȘTIRI

CEREREA DE SPAȚII INDUSTRIALE
ȘI LOGISTICE A CRESCUT CU 50%
Activitatea de închiriere de
spații industriale și logistice
a crescut, în primul
trimestru, cu 50%,
comparativ cu perioada
similară a anului trecut,
și a totalizat peste 300.000
de metri pătrați, creând,
astfel, premisele pentru un
nou an record din punct de
vedere al cererii de astfel de
spații, potrivit Cushman &
Wakefield Echinox. Cererea
de spații industriale și
logistice din primul trimestru
își menține evoluția pozitivă
din ultimii doi ani, peste 85%
din tranzacțiile semnate în
perioada ianuarie-martie
2022 fiind pentru spații noi
și doar 15% reprezentând
reînnoirea contractelor
existente. Companiile de
retail și e-commerce au fost
cele mai active pe piața
închirierilor, cu 35% din

FAN COURIER
A INAUGURAT HUBUL
DE LA CLUJ

FAN Courier a inaugurat, în
13 mai, cea mai recentă investiție
(de 14,5 milioane de euro) din
ultimii ani, hubul regional ClujNapoca. Construcția a început în
februarie 2021 și s-a finalizat
aproximativ 10 luni mai târziu
(după care a început instalarea
benzii de sortare). Terenul are o
suprafață de 44.600 mp, din care
28.500 mp reprezintă suprafață
construibilă iar 16.100 mp sunt
destinați parcărilor și zonelor de
acces. Construcțiile deja finalizate
se întind pe o suprafață de 6.500
mp (clădirea de birouri, zona de
tranzit și zona de sortare dedicată
curierilor). Hubul are două direcții
de activitate curentă: pe de o
parte, găzduiește și preia
activitatea filialei din Cluj, ce
deservește orașul Cluj-Napoca și
zonele limitrofe, cu un număr de
aproximativ 15.000 de expediții
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totalul spațiilor închiriate,
acestea fiind urmate de cele
de logistică și distribuție, cu
15% din total, și automotive,
cu 10% din suprafața totală
contractată. De menționat
faptul că, în primul trimestru,
cererea nu s-a mai
concentrat majoritar în jurul
Bucureștiului, care, în mod
tradițional, atrăgea peste
50% din volumul
tranzacționat. Astfel, 35% din
cerere a fost pentru
București, 29% din suprafața
închiriată fiind în proiecte
din Ploiești, 8,3% din Slatina
și 8% din Arad.

zilnice, iar, pe de altă parte, preia
și gestionează toate operațiunile
de tranzit pentru expedițiile din
întreaga zonă a Ardealului.
Noutatea pe care FAN Courier
o aduce la noul hub din ClujNapoca, în beneficiul clienților săi,
este sistemul ergonomic
(un sistem cu „fingere”) care ajută
la încărcarea și descărcarea mult
mai rapidă a expedițiilor de către
curieri, diminuând considerabil
distanța pe care aceștia o parcurg
în interiorul depozitului, în timpul
manipulării coletelor. Acest hub
este primul din țară care
optimizează fluxul de curierat
(sortare/încărcare/descărcare).
Depozitul este dotat cu o bandă
de sortare Vanderlande (model
Posisorter), cu o capacitate de
sortare de 7.500 de colete/oră,
ceea ce înseamnă o viteză a
sortatorului de 2,2 m/s. Sistemul
este prevăzut cu 41 de tobogane
(destinații).

ZONA DE NORD
DIN CAPITALĂ
NU MAI ESTE VEDETA
SPAȚIILOR DE BIROURI
Birourile din zona de nord
a Bucureștiului nu mai sunt
principala destinație pentru
companiile care caută să

închirieze spații de birouri, iar
interesul s-a mutat spre centru,
sud sau vestul Capitalei, arată
o analiză 24REAL, agenție de
consultanță imobiliară din
România, specializată în tranzacții
cu spații de birouri de cel mult
1.000 mp. În ultimii doi ani, odată
cu debutul pandemiei de COVID,
am asistat la o tendință de
segmentare a spațiilor de birouri
din București, astfel că interesul
s-a mutat din zona de nord spre
noi destinații de business aflate în
dezvoltare, iar cererile pentru
spații office au crescut într-un ritm
accelerat. „Dacă, în anul 2020,
aproximativ 80% din cererea de
spații de birouri era concentrată
pe axa Piața Victoriei-zona de
nord, acum putem spune că
aceasta este aproape inversată,
unde 60% din cerere vizează
zonele centru, centru-vest și
centru-sud – asta deoarece au
apărut noi dezvoltări, cu bună
accesabilitate către infrastructura
rutieră și cea de transport public,
dar, mai ales, proximitatea de
casă, ceea care a condus la o
segmentare mai mare a pieței.
În prezent, nu mai putem vorbi
doar de New CBD (Central
Business District), ci și zonele
centrale de sud și vest”, a spus
Constantin Căpraru, managing
partner 24REAL.

VOLUMUL LIVRĂRILOR
CROSS-BORDER
SE DUBLEAZĂ, ÎN 2022
Extinderea magazinelor online
românești în străinătate și
dezvoltarea serviciilor de
transport dublează volumul
livrărilor cross-border în 2022,
potrivit estimărilor Packeta
România. Estimarea ia în calcul
creșterea accelerată a comerțului
online și evoluția pieței de
transport și curierat din 2021,
când volumele livrate în România
și din România către alte țări s-au
dublat. Printre cele mai populare
destinații de livrare pentru
magazinele online din România
se regăsesc Grecia, Ungaria,
Cehia, Slovacia, Bulgaria,
Polonia, Italia și Spania.
Magazinele online care aleg să își
dezvolte afacerile internațional
aleg aceste țări fie din rațiuni de
proximitate, fie că acolo se află
mari comunități de români. De
cealaltă parte, coletele care intră
în România sunt livrate mai ales
din Cehia, Slovacia, Polonia,
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și Bulgaria, lucru care oferă noi
oportunități magazinelor online de
a-și extinde operațiunile de
comerț pe noi piețe de desfacere,
beneficiind de experiența logistică
a Packeta”, a spus Alexandr
Jeleascov, CEO Packeta
România.

DHL CONTINUĂ
MODERNIZAREA
SEDIILOR
OPERAȚIONALE,
LA NIVEL NAȚIONAL

După deschiderea centrului
de expedieri din București
(în clădirea AFI Lake View, din
luna martie), DHL Express
Romania inaugurează, în luna
mai, două centre operaționale în
Constanța și Suceava, care includ
și centre de expedieri, cu dotări la

cele mai înalte standarde DHL.
Sediile operaționale vin cu un
concept nou, fiind primele din țară
care sunt dotate și cu recepție
pentru clienți, de unde aceștia își
pot prelua sau de unde pot trimite
colete, beneficiind de spații pentru
parcare. Sediul din Constanța are
o suprafață totală de 865 mp, iar
județul Constanța este deservit cu
ajutorul a 7 rute zilnice, în timp ce
investiția de la Suceava se întinde
pe o suprafață de 520 mp, iar
operațiunile de livrare și preluare
sunt asigurate cu ajutorul a 5 rute
zilnice. Noile sedii operaționale
sunt echipate cu benzi de sortare,
coletele se încarcă direct în
mașina curierilor de pe benzile de
sortare, ceea ce înseamnă un
proces eficientizat de procesare
a expedierilor care intră sau
pleacă din țară. Aceasta ajută la
îmbunătățirea timpilor de livrare
și preluare pentru expedierile
internaționale, ceea ce reprezintă
un câștig semnificativ pentru
partenerii DHL din aceste județe.
Totodată, birourile angajaților sunt
amenajate la cel mai înalt
standard și asigură un mediu de
lucru foarte confortabil și plăcut.
PUBLICITATE

ȘTIRI

Germania, Ungaria, Italia, Marea
Britanie, SUA și China semn că,
deja, multe dintre magazinele
online din aceste țări au pătruns
la noi. „Livrările cross-border s-au
dublat, în 2021, față de 2020, pe
fondul creșterii comenzilor online,
dar și al îmbunătățirii serviciilor de
livrare și al extinderii serviciilor
acestora în regiunea Balcanilor,
în Turcia și Israel. Totodată,
volumele de colete s-au dublat,
anul trecut, datorită creșterii
numărului de noi magazine online
internaționale care livrează către
clienții din România, dar și ca
urmare a numărului tot mai mare
de magazine online românești
care își extind afacerile online
dincolo de granițe. Estimăm,
pentru acest an, creșterea
numărului de colaborări cu
parteneri care sunt interesați să
livreze internațional, dar și să
pătrundem pe noi piețe din afara
țării, pentru a le asigura clienților
noștri selleri și magazine online
oportunități multiple, pentru a-și
comercializa produsele. De anul
acesta, Packeta România
administrează și operațiunile
Packeta din Grecia, Italia, Turcia
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TAPA EMEA

Supply chainurile din
Ucraina, în război (II)
Continuăm, în această ediție, cu câteva dintre considerentele
abordate de către analistul Kristian Bischoff, Risk Intelligence,
referitor la războiul din Ucraina și la impactul de securitate
al acestuia asupra supply chainurilor, conform studiului publicat
în buletinul informativ Vigilant al TAPA EMEA.

T

rebuie menționat încă de la
început că acest raport se bazează pe informațiile disponibile la data de 28 martie 2022, fiind
posibil ca, între timp, să fi apărut modificări ale situației, dar amenințările și
problemele identificate nu numai că
rămân valabile, ci chiar tind să se acutizeze, pe măsură ce războiul continuă.

Amenințări
Specialistul Risk Intelligence precizează că, în interiorul Ucrainei, operațiunile din supply chain s-ar putea
confrunta cu o serie de amenințări, în
viitorul apropiat.
• Operațiunile militare continuă, pe
măsură ce conflictul evoluează către un război de uzură.
În timp ce eforturile rusești în prima
lună de război s-au concentrat pe secțiuni de linia întâi, se pot îndrepta către
atacuri asupra huburilor logistice ucrai-
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nene și pe supply chainurile din spatele frontului, prin forțele aeriene, lovituri de precizie, drone sau forțe speciale. În timp ce majoritatea acestui
efort ar trebui să țintească obiective
militare, apar daune colaterale sau
chiar țintirea directă a elementelor de
aprovizionare a civililor. Acest lucru
este posibil mai ales în contextul distrugerii multor vehicule militare, armata
începând să se bazeze pe camioane
civile, pentru capacitate de transport.
Există amenințarea ca șoferii și camioanele să devină victime colaterale
ale atacurilor de artilerie, riscul crescând în zonele „fierbinți”.
În orice caz, este esențială o atenție continuă, pentru a continua operarea în zonele de conflict din Ucraina.
Alte tipuri de amenințări sunt legate de
proiectilele neexplodate și de minele
anti-tanc și anti-personal. Familiarizarea cu aceste tipuri de explozibili și
respectarea avertismentelor privind
zonele minate sunt esențiale pentru
securitatea șoferilor.

• Punctele de control și blocadele
sunt un standard în zonele de conflict, iar Ucraina nu face excepție
de la regulă.
În general, punctele de control dispun de echipe care controlează traficul
rutier și pot să capete aproape orice
formă, de la pomi tăiați, așezați de-a
curmezișul șoselei, până la structuri
defensive construite. Personalul poate
fi poate fi din cadrul poliției, forțe armate guvernamentale, elemente paramilitare sau miliții, ba chiar și elemente
de crimă organizată, în zone din afara
legii. Punctele de control pot încetini
operațiunile și pot duce la blocaje de
trafic. Raportul cu personalul poate fi
dificil uneori, în special dacă nu se
are idee ce proceduri se aplică transportului de bunuri sau sunt ordine neclare din partea superiorilor. Uneori
poate fi nevoie de un permis special
de liberă trecere. Principalul tip raportat oficial este cel al punctelor controlate guvernamental, care sunt utilizate
pentru controlul fluxurilor de marfă și
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ing activând în porturile rusești fiind
potențiale ținte ale atacurilor hackerilor.

• Escaladarea criminalității
Pe măsură ce războiul continuă și
aprovizionarea e din ce în ce mai dificilă, este foarte posibil ca infracțiunile să
se înmulțească, oamenii pur și simplu
luând ce au nevoie pentru a se hrăni
pe ei înșiși și familiile lor. Rezultatul
acestui lucru ar putea fi atacurile directe asupra transporturilor de bunuri,
creșterea furturilor și a jafurilor violente.
Situația s-ar putea menține și în perioada post-conflict, atâta vreme cât
vor fi lipsuri, și se poate extinde și asupra materialelor destinate reconstrucției.

Schimbări
în afara Ucrainei
În afară de perturbările legate de
schimbările din lanțurile logistice și de
noile rute, sunt posibile modificări cauzate de război în afara Ucrainei: acutizarea lipsei șoferilor, hărțuiri și proteste, creșterea costurilor, contrabandă
etc.
• Lipsa șoferilor
Problemele legate de lipsa șoferilor s-ar putea acutiza, în special în
Europa Centrală și de Est. Este greu
de estimat cifre exacte, dar un număr
mare de ucraineni lucrau ca șoferi de

camion, 100.000 numai în sectorul de
transporturi din Polonia. Având în vedere situația, mulți dintre acești șoferi
s-au întors acasă pentru a sprijini efortul de război sau pentru a fi alături de
familiile și comunitățile lor.
O altă problemă este legată de
numărul mare de șoferi ruși care transportă mărfuri în special în estul Europei. Există posibilitatea ca acești șoferi
să fie mobilizați pentru serviciul militar
activ sau ca rezerviști, în cazul declarării legii marțiale. Mulți șoferi ruși
ar putea, de asemenea, să evite transporturile către Europa, din cauza hărțuirii.
• Hărțuire și proteste
Având în vedere suportul public
pentru Ucraina în întreaga Europă, o
parte a populației a început să își răsfrângă furia față de Rusia și regimul
de acolo asupra cetățenilor ruși. Acest
lucru a condus la numeroase rapoarte
în legătură cu hărțuirea șoferilor ruși
pe drumurile și în parcările europene.
Din această cauză, există îngrijorarea,
în rândul acestora, că vor fi atacați,
indiferent de propria lor opinie politică.
Furia împotriva războiului a condus
și la proteste, care au perturbat operațiunile logistice în diverse moduri.
Acestea au vizat în special vehiculele
rusești pe drumuri și la punctele de trecere a frontierelor și navele rusești în
porturi. De exemplu, protestatarii au
blocat camioane cu plăcuțe rusești de
înmatriculare la diferite puncte de frontieră între Polonia și Belarus, precum
și între Rusia și Țările Baltice.
Nu este exclus ca nu numai companiile rusești să fie vizate de către
activiști, ci și companiile care continuă
să facă afaceri cu Rusia sau transportă mărfuri rusești. Nu în ultimul
rând, este utilizat la scară largă și activismul cibernetic, companiile logistice
cu legături cu Rusia sau cele de shipp-
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de persoane, precum și pentru identificarea sabotorilor ruși.
În cazul escaladării sau extinderii
conflictului, nu este exclus să apară
și cereri de mită pentru traversarea
acestora, atât în punctele controlate
de ucraineni, cât și în cele controlate
de ruși, sau „taxe de protecție” în
punctele controlate de grupările de
crimă organizată. Nu în ultimul rând,
punctele de control sunt posibil periculoase, putând fi atacate, în timp ce
șoferii sunt blocați în cozi sau aglomerări similare.

• Creșterea costurilor
Invadarea Ucrainei de către Rusia
a condus la creșteri considerabile de
prețuri la energie, care au exacerbat
criza în diverse industrii din Europa.
Cele mai importante sunt creșterile
prețurilor la combustibili, care au nu
numai un impact asupra transporturilor, ci și asupra producției. Prețul
combustibililor a condus deja la proteste masive în mai multe țări europene. În Spania, a avut loc o grevă
care a condus la perturbări ale traficului, blocaje, proteste și chiar atacuri
asupra camioanelor și șoferilor. Problemele din Spania au necesitat ca
autoritățile să organizeze convoaie
protejate de poliție și forțe paramilitare
pentru a asigura aprovizionarea.
• Contrabanda
Contrabanda către Rusia este
posibil să crească, pe măsură ce
sancțiunile vor viza diverse produse
de lux, iar multe companii își opresc
exporturile către această țară. Acest
tip de contrabandă probabil că va fi
abordat de către rețelele infracționale,
utilizând propriile vehicule, dar este
posibil să recruteze și șoferi obișnuiți
pentru a efectua aceste transporturi.
Probabil că vor fi incluse și transporturile comerciale normale, în care pot
fi ascunse mărfuri de contrabandă.

Concluzii
Nu se poate estima cât anume va
dura războiul ruso-ucrainean și cum
se va încheia. Dar este sigur că va
continua să afecteze supply chainurile
nu numai din Ucraina, ci și din alte
țări. Șoferii care transportă în Ucraina
vor fi supuși multor riscuri de securitate. Nu există nicio garanție că o
încetare a focului sau chiar un acord
de pace va conduce la o încheiere
totală a ostilităților. Reconstrucția va
fi dificilă, iar incertitudinea politică va
afecta operațiunile logistice și va permite apariția activităților infracționale.
Dinamica din Europa va fi influențată de noi condiții economice, cu potențiale provocări impuse de un mediu
operațional mai complex. Este posibil,
de asemenea, să apară schimbări în
rețelele logistice și în reglementările financiare, în special având în vedere
faptul că Rusia este izolată pe termen
lung, iar acestea pot afecta sectorul
european în moduri de neanticipat încă.
sursa: Vigilant, martie
traducerea și adaptarea:
Raluca MIHĂILESCU
raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
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PIAȚĂ ȘI COMPANII

Ce înseamnă să ai
angajați din Nepal?
Cu ocazia conferinței organizate de ZIUA CARGO la începutul lunii
mai, la Poiana Brașov, am putut lua pulsul pieței cu privire
la angajarea de persoane din afara UE. ID Logistics Romania are,
deja, în echipă 50 de nepalezi și așteaptă alții. Urmează atragerea
de forță de muncă din Bangladesh și Sri Lanka. Ce înseamnă,
de fapt, acest lucru pentru o companie de logistică am aflat
de la Laura Calistru, director HR ID Logistics Romania.
ZIUA CARGO: Când ați
decis să aduceți în depozit
angajați din afara Uniunii
Europene?
Laura Calistru: În sectorul de
logistică, rata fluctuației de personal
este extrem de ridicată, plasându-se
în jurul valorii de 80%, în ultimii ani.
Doar în 2020 a mai scăzut, pe fondul
incertitudinilor generate de pandemie.
În continuare, potențialii angajați pe
poziții de blue-collars se îndreaptă
către oportunități de joburi temporare,
cu un câștig net mai mare.
Cele mai mari provocări pe care
le avem au fost legate de atragerea
de forță de muncă nouă în companie,
dar și de retenția angajaților existenți.

Noi asigurăm transportul
angajaților din fața casei, până
la punctele de lucru, peste
95% din angajați venind de la
distanțe între 50 și 150 de
kilometri de București.
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În industria de transport și logistică, se înregistrează o fluctuație sezonieră, anuală, în categoria personalului
care își desfășoară activitatea în depozite. În acest context, după experiența din vara trecută, în care am avut
o lipsă acută de personal, am reiterat
un proiect gândit încă din 2019, de a
aduce forță de muncă din Asia, principalul motiv fiind stabilitatea echipelor
de lucru, creșterea productivității și
scăderea ratei de fluctuație.
Cât a durat, din
momentul în care ați
intrat în contact cu
agenția, și până în
momentul în care prima
echipă de angajați din
afara UE a intrat în
depozit?
Am contactat o agenție cu experiență de peste 12 ani în aducerea de
forță de muncă non-UE în luna iunie
a anului trecut și am semnat un con-

tract pentru 150 de persoane din
Nepal.
Termenul specificat inițial era
de 90 zile și prima estimare a
datei de sosire a fost la
începutul lunii octombrie.
Însă am ajuns la o întârziere de
șase luni, din cauza unor aspecte pe
care nu le putem controla, precum
cele legate de birocrație, lipsă de personal în cadrul ambasadei României
din New Delhi (întrucât, în Nepal, România nu are ambasadă), sau numărul foarte mare de solicitări de vize de
lucru. În a doua parte a lunii mai, se
alătură echipei noastre angajații nonUE pentru care s-au depus actele în
august 2021.
Între timp, întrucât ne bazam pe
acești noi colegi, agenția ne-a ajutat
cu relocarea a 50 de nepalezi, care
erau, deja, în România și își finalizaseră contractele cu alte companii.
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Cum ați asigurat
acomodarea lor?
Unde sunt cazați?
Avem două dintre depozitele pe
care le operam în Chiajna, în parcul
logistic P3, unde a fost construit un
hostel cu 3 niveluri special pentru a
acomoda lucrători extracomunitari. Am
închiriat un etaj întreg, care poate găzdui 88 de persoane. Au condiții foarte
bune, totul este nou, fiecare cameră
este dotată cu 4 paturi, dulapuri și
spații de depozitare, baie proprie, au
frigider în fiecare cameră și TV smart
cu acces la internet.
De asemenea, au la dispoziție o
zonă de spălătorie, dotată cu mașini
de spălat și de uscat. Au o bucătărie
comună, spațioasă, care poate fi și zonă de socializare, pe care am dotat-o
cu mobilier și toate echipamentele de

Laura
Calistru

gătit necesare, astfel încât să își poată pregăti singuri hrana. Le-am asigurat de la tacâmuri, la ustensile și
aparate speciale de gătit orez, întrucât
este alimentul cel mai des consumat.
Toate consumabilele sunt suportate
de compania noastră. Avem și un contract de mentenanță, prin care se asigură paza 24 de ore din 24 și servicii
administrative.
După ce i-am cazat, unii ne-au
spus că nu au avut niciodată așa o cazare bună – un feedback extrem de
important pentru noi.

Ei provin dintr-un mediu extrem
de modest, trăiesc împreună cu familia
2-3 generații, fără curent electric sau
apă curentă. De regulă, toată familia
strânge bani pentru biletul de avion.
Le asigurăm, de asemenea, un autocar în fiecare weekend, pentru a merge la un centru comercial.
Cum s-au integrat?
Comunicați ușor?
Sunt eficienți?
A fost un proces de integrare de
aproximativ o lună și jumătate. Cei
mai mulți vorbesc destul de bine limba
engleză și am comunicat ușor cu ei.
Am creat un set de reguli de respectat,
atât operaționale, cât și pentru partea
administrativă.
În perioada de inducție, au avut trei
săptămâni de practică, cu sesiuni teoretice despre activitatea operațională
din depozit, regulament intern, explicații privind partea de asigurări medicale și modul de calcul al salariilor, precum și cu privire la partea practică,
susținute cu team leaderii din depozit.
Au fost repartizați în grupe de câte
6 persoane la câte un team leader,
le-am făcut echipament dedicat pe
culori și cu steagul Nepalului, pentru
a fi identificați mai ușor, în depozit.
PUBLICITATE

PIAȚĂ ȘI COMPANII

De ce ați mers pe varianta
angajaților din Nepal?
Aveam posibilitatea să optăm între
angajați din India, Bangladesh, Sri
Lanka sau Nepal. Am ales recomandarea agenției, care avea, deja, experiență mai mare cu candidați din Nepal. Ne-au asigurat că sunt foarte
obedienți, muncitori și se vor integra
în domeniul de logistică.

duc în țară. Mulți dintre ei se întorc,
pentru o nouă misiune.
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Ați observat particularități
care v-au impresionat?
Sunt sensibili, nu le place să fie
certați, sunt oameni ca noi, cu emoții,
sentimente, dor de casă, de familie,
sunt modești și își exprimă recunoștința de fiecare dată când li se răspunde. În general, sunt introvertiți, dar
au curajul să vină la HR sau către șeful direct, dacă au vreo nemulțumire.
Sunt foarte respectuoși și punctuali, se străduiesc să nu greșească
– sunt conștienți că scopul pentru care
au venit aici este să muncească, pentru a-și întreține familia rămasă acasă.

După prima lună, au învățat ce au
de făcut și specificul jobului, au o
productivitate medie spre ridicată. La
finalul fiecărei zile, se postează pe
grupul de WhatsApp productivitatea
fiecăruia și, astfel, se pot autoevalua
și își pot crește randamentul. Sunt
foarte competitivi și au înțeles că pot
câștiga cu atât mai mult cu cât au o
productivitate mai bună.
Cum îi acceptă românii?
Colegii români au fost informați cu
6 luni înainte că vor avea colegi asiatici
și i-au primit foarte bine. Există, însă,
o barieră de limbaj în comunicare,
chiar dacă unii dintre nepalezi vorbesc
bine limba română și pot comunica
ușor. Pentru români, ei sunt exotici,
întrucât angajații noștri nu au mai avut
colegi de altă naționalitate.
Care sunt cele mai mari
provocări? Ați găsit soluții
pentru ele?
Sunt de natură diversă: de la a nu
înțelege legislația, de ce trebuie să plătească taxe la pensii, când ei nu vor
beneficia de pensie, cum se calculează
salariul, de ce trebuie să aștepte 1-2 luni
pentru avizul de muncă, la cum interpretăm fluturașul de salariu. În fiecare
săptămână, avem 2-3 persoane care
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anunță că nu pot veni la locul de muncă,
pentru că se simt rău. I-am dus și la urgență, și la clinică privată, le-am făcut și
teste pentru COVID, i-am izolat, dacă
au ieșit pozitive, le-am cumpărat medicamente. Și, bineînțeles, i-am asigurat
permanent că orice nevoie/ solicitare au,
să vină către noi, pentru că vom încerca să facem tot posibilul pentru a-i ajuta.
Pe cât timp sunt încheiate
contractele și cât câștigă
în medie?
Contractele sunt încheiate pe
durată nedeterminată. Noi sperăm ca
majoritatea să rămână în echipa noastră minimum 2 ani – cam aceasta este
durata medie pentru un contract cu
un cetățean non-UE.
Pe lângă salariul net, tichetele de
masă, cazarea și întreținerea și transportul, le plătim un bonus suplimentar,
în funcție de productivitate. Câștigul
net este, în medie, de 7-800 de dolari,
dar sunt nepalezi care au câștigat și
peste 1.200 de dolari, având un randament foarte ridicat.
La cât timp se întorc
acasă și pentru
ce perioadă?
De regulă, la finalul unui contract
de 2 ani, își iau 2 luni concediu și se

Care este rolul
specialistului HR,
în tot acest proces?
Implicarea departamentului HR a
fost 150% în tot acest proces, în special în partea de inducție. Pentru noi,
este extrem de importantă integrarea
în organizație cu atât mai mult pentru
această categorie de angajați, care
sunt departe de casă și nu înțeleg limba, totul fiind diferit. Ne dorim ca oamenii să vină cu plăcere la serviciu,
să simtă apartenența la grup, pentru
că, în acest fel, îi putem fideliza pe termen lung.
De la primirea lor, la implicarea în
amenajarea echipamentelor pentru
hostel, la procesarea de documente,
la explicarea fiecărui nepalez a documentelor pe care le semnează, la
training efectiv, comunicarea permanentă cu agenția, recomandări pentru
viitori angajați, achiziție de alimente,
suport pentru orice aspect/nelămurire
pe care o au. Avem un coleg, la HR,
dedicat, care se ocupă atât de partea
administrativă, cât și de programul de
recomandări și inducția noilor angajați.
Veți continua să angajați
din afara Europei?
Tot din Nepal? La ce cifră
vreți să ajungeți?
Da, cu siguranță. Considerăm
acest prim proiect-pilot o investiție rentabilă, colegii mei din operațional sunt
mulțumiți de performanța lor și avem,
deja, solicitări către două agenții, pentru a aduce, până la finalul anului, minimum 100 de cetățeni non-UE, atât
în depozitele din Chiajna și Ștefănești,
cât și în Deva. Probabil vom aduce
din Bangladesh și Sri Lanka, întrucât
înțelegem că pot fi procesate documentele mai rapid și, în maximum
două luni de la data solicitării, îi vom
avea în activitate.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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INTEGRAREA ANGAJAȚILOR
EXTRACOMUNITARI

Sfatul psihologului
ZIUA CARGO: Ce
înseamnă, din punct
de vedere psihologic,
integrarea unor angajați
cu o cultură total diferită?
Andreea Gheorghe: Integrarea
angajaților, în general, înseamnă sănătatea organizației.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale unei organizații este cultura. Similar culturilor din întreaga lume,
culturile organizaționale se bazează pe
ritualuri, tradiții și moduri de a vedea
lumea, munca, definind în mod unic
un grup de indivizi. Cultura organizațională influențează succesul afacerii
tale, munca în echipă, productivitatea,
eficiența și fluctuația angajaților.
Integrarea angajaților cu o cultură
diferită, pentru firmă, înseamnă pregătire, cunoaștere, recunoaștere și
stres. Să ajungi la, poate, 200 de angajați din culturi diferite ca valori, tradiții,
obiceiuri culinare, de comportament,
limbă, în ceea ce privește educația,
munca, înseamnă să înțelegi foarte
bine aceste aspecte, astfel încât, ca
angajator, să ai control, pentru a putea
implementa cultura ta organizațională
cu succes.

Andreea Gheorghe:
„Direcțiile în care merg în această
discuție nu sunt bazate pe statistici,
ci pe observațiile mele din discuții
sau comunicarea nonverbală între
angajații români și cei străini.
Nu sunt studii statistice pe acest
subiect, în România, încă.
În ultimele săptămâni, am luat
legătura cu firme având angajați
străini din Sri Lanka, Nepal și India,
din domeniul logistic, producție și
HoReCa. Am avut deschidere din
partea lor, astfel încât să vorbesc și
cu o persoană de la HR, un angajat
român și unul străin. Fiecare are
ceva diferit de spus, dar și
asemănător, ceea ce face imaginea
situației completă și este de ajutor.”

pare ușor firescul la majoritatea românilor să se comporte diferit cu cineva
care este altfel decât ei. Asta însemnând și ignorarea sau nerespectarea
muncii sau a lui, ca persoană.
Acest lucru nu este diferit, la început, nici într-o firmă cu oameni adulți. Părerea lor nu este întotdeauna
așa cum se așteaptă angajatorii. De
exemplu, vorbeam cu un șofer român

CONSULTANȚĂ

Nimic nu trebuie făcut la întâmplare. Totul trebuie pregătit
din timp. Adaptarea nu se face imediat. Iar firma va trebui să facă
față unor schimbări. Cum? Depinde de fiecare echipă, în sine.
La ce ar fi bine să fim atenți, am aflat cu ocazia conferinței
ZIUA CARGO, de la Andreea Gheorghe, psiholog specializat
în transporturi.

care transporta angajații străini la firmă, care povestea că, după o cursă
care durează câteva minute, trebuie
să strângă și să facă curat în microbuz. Oricât le-a spus acest lucru, nu
au ținut cont. Bineînțeles, informația
nu a ajuns și mai sus de atât. De ce?
Pentru că el crede că managerul nu
ar înțelege deranjul lui. Și câte alte
exemple mai sunt de acest fel?

Integrarea angajaților străini
în firmă se face cu ceva timp
înainte ca ei să ajungă.
În momentul în care angajații
străini ajung, și cultura organizațională
a firmei suferă modificări.
Cum privesc românii
angajații străini?
Ca pe o concurență
sau ca pe un ajutor?
Noi, românii, suntem destul de teritoriali, ca grup. Acceptăm mai greu
oameni diferiți de noi și este adevărat
că nici nu am fost obișnuiți cu prezența
străinilor, mai ales la locul de muncă.
Să privim școala, unde copiii, dacă
au părul vopsit verde, sunt forțați să
renunțe la culoare, pentru că altfel li
se scade media la purtare. Așa că a-
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CONSULTANȚĂ

Ei sunt veniți în grup,
trăiesc în comunitate.
După ce își termină programul
de la locul de muncă,
locuiesc, mănâncă și își
petrec timpul împreună.
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Din punct de vedere psihologic,
nu tind să se adapteze prea mult la
ce li se cere din afară, pentru că ei
sunt împreună și nu trebuie să se
schimbe.
Așa că și românii, și angajații străini au nevoie de claritate în reguli, în
ceea ce au de făcut, în sarcinile și
comportamentul lor, într-o anumită
situație. Dacă nu se delimitează asta,
riscul este ca munca să nu fie respectată, cumva, de ambele părți și să
apară neînțelegeri.
De reținut este că munca se desfășoară adesea și informal, nu la nivelul unor structuri organizaționale formale, cum ar fi rolurile, echipele funcționale
și ierarhiile; de aceea, este important
ca firma să gestioneze interacțiunea lor
de la început, așa cum este necesar.
O parte din angajații români care
au colegi din alte culturi se opresc, la
început, la ideea salariului și a susținerii, considerând că un angajat român nu este la fel de ajutat ca și un
angajat străin.
După o perioadă firească de adaptare, românii ajung să accepte psihologic activitatea, lucrul cu angajați străini. Timpul adaptării este influențat de
integrarea lor în firmă, de posturile
ocupate și, bineînțeles, de personalitatea fiecăruia.
Pe de altă parte, angajatorii, în
ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor,
fluctuația de personal, eficiența muncii,
sunt obiectivi și spun că merită și
psihic, dar și financiar colaborarea cu
angajați străini. Productivitatea a
crescut, în domeniul producției și al lo-

gisticii, doar pentru că a existat o stabilitate în ceea ce privește personalul.
Sunt lucruri care, din
punctul dvs. de vedere,
ar trebui făcute într-un
anumit fel, ca să crești
șansele de succes?
• Integrarea din timp, înainte ca
ei să ajungă, efectiv, în firmă, prin ședințe, traininguri către angajații romani
privind discriminarea, diferențele culturale, astfel încât să apară deschiderea. Nu uitați că ei sunt cei care petrec
cel mai mult timp cu angajații străini.
Așadar, atitudinea lor contează foarte
mult.
• Organizați întâlniri informale
pentru membrii echipei dumneavoastră. Acesta este un mod de a afla mai
multe despre alte culturi. De exemplu,
puteți vorbi despre ceea ce face o
anumită cultură unică: mâncarea, sărbătorile, obiceiurile și multe altele.
• Exersarea limbii engleze pentru
angajații români sau oferirea șansei de
a învăța cuvinte în limba engleză din
postul pe care îl ocupă.
• Claritate în sarcini, responsabilități.
• Implicați angajații în procesul de
integrare, acolo unde este posibil. Cre-

ați echipe pentru a lucra la detalii logistice. Această strategie va ajuta cele
două culturi să înceapă să-și dea seama cum să lucreze una cu cealaltă.
• Comunicarea cu angajații străini,
din partea colegilor și din partea superiorilor. Dacă aceasta nu era clară și
fiecare nu avea rolul lui, sarcini exacte,
disponibilitate de comunicare și rezolvare promptă de situații, acum, cu angajați de culturi diferite, e posibil să
fie și mai îngreunată această comunicare, deoarece există un blocaj
principal, limba. Se pot strecura neînțelegeri în comunicare din toate părțile,
de aceea trebuie verificat dacă informația fost înțeleasă.
Atât angajatorii, cât și angajații, ar
trebui să ia în considerare diversitatea
și diferența culturală, atunci când elaborează materialul de comunicare.
Aceasta poate include:
• cuvinte simple
• metode vizuale pentru a comunica rezultatele
• evitarea cuvintelor și expresiilor
din argou
• feedback de la angajații români,
feedback de la angajații străini, la un
interval de timp.
Meda IORDAN
meda.iordan@ziuacargo.ro
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PASAGERI

DAIMLER BUSES

Strategia duală
pentru neutralitate

ȘTIRI

MEMORANDUM: AJUTOARE DE STAT PENTRU
6 AEROPORTURI
Guvernul Ciucă a aprobat,
în ședința din 6 mai, un
Memorandum prin care se
acordă ajutoare de stat în
valoare de peste 21,3
milioane de lei, pentru șase
aeroporturi care au
înregistrat, în 2019, un tranzit
între 200.000 și 3 milioane de
pasageri. „Ajutoarele de stat
vor fi acordate sub formă de
subvenții alocate prin
bugetele instituțiilor (în
coordonarea cărora se află)
până la data de 24 decembrie
2022, în baza unor măsuri de
sprijin economic luate de
Comisia Europeană.
Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii va aloca
aceste sume pentru
aeroportul Timișoara, iar
Consiliile județene vor aloca

FLIXBUS LANSEAZĂ
NOI CONEXIUNI DIN
ROMÂNIA, PENTRU
SEZONUL ESTIVAL

FlixBus lansează noi conexiuni
pentru sezonul de vară, spre
Turcia și litoralul bulgăresc.
Din 2 iunie, românii vor avea la
dispoziție curse directe din
București spre Istanbul, operate
în colaborare cu partenerul
FlixBus din Turcia, Kamil Koç.
Turcia și Bulgaria se numără
printre destinațiile favorite ale
românilor, mai ales pentru
perioada estivală, oferind mai
multe variante de vacanțe
– de la sejur la mare, la circuite
turistice ori city-break-uri. Kamil
Koç operează o rețea extinsă
de autocare în Turcia, din
Istanbul există interconexiuni
către multiple destinații precum:
Ankara, Bursa, Antalya,
Kuşadası sau Izmir. Prin
intermediul acestei linii, Turcia
va fi conectată la rețeaua
europeană FlixBus, din care fac
parte 35 de țări. Turiștii
interesați de Bulgaria pot fi
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umbrelă de brand pentru
compania mamă, sub care
operează FlixBus și FlixTrain.

NOU TERMINAL
PENTRU AEROPORTUL
INTERNAȚIONAL IAȘI
sumele necesare
aeroporturilor din Iași, Sibiu,
Craiova, Bacău, Suceava.
Amintim că, în data de 2 mai,
Comisia Europeană a
aprobat acordarea unui
ajutor de stat în valoare de
1,9 milioane de euro drept
despăgubire pentru
compania aeriană TAROM,
în urma pagubelor suferite
în perioada pandemiei de
coronavirus”, a anunțat
ministrul Transporturilor
și Infrastructurii, Sorin
Grindeanu.

în 4 ore pe litoralul vecin.
Începând cu 30 iunie, FlixBus
reia cursele sezoniere spre
unele dintre cele mai populare
destinații de vacanță din
Bulgaria: Varna, Kavarna,
Nisipurile de Aur și Albena.
Autocarele vor circula de 5 ori
pe săptămână, de joi până luni,
cu plecare de la ora 8
dimineața, din Autogara Militari.
Călătorii vor putea ajunge la
cea mai apropiată destinație de
pe litoralul bulgăresc, Varna, în
mai puțin de 4 ore, din
București. „Atunci când am
planificat oferta de călătorii din
acest an, am urmărit nu doar să
reconstruim rețeaua de
dinaintea pandemiei, ci și să
oferim pasagerilor noi
oportunități de călătorie. FlixBus
monitorizează, constant,
cererea din partea călătorilor și
își extinde rețeaua, pentru a
răspunde nevoii de mobilitate.
Observăm o revenire a cererii
de călătorie, iar oamenii sunt,
din nou, dispuși să își planifice
vacanțele din timp, odată cu
relaxarea măsurilor sanitare”,
a spus Adrian Rășoiu,
reprezentant FlixBus România.
La finalul lunii aprilie,
FlixMobility a anunțat că își va
schimba numele în Flix.
Odată cu schimbarea formei
legale din GmbH (societate cu
răspundere limitată) în SE,
furnizorul de servicii de
mobilitate introduce o nouă

Reprezentanții Aeroportului
Internațional Iași și cei ai
STRABAG au semnat, în 9 mai,
contractul pentru proiectarea și
construirea noului terminal T4.
Ministrul Transporturilor și
Infrastructurii, Sorin Grindeanu,
a anunțat: „A fost semnat
contractul de finanțare pentru
proiectul de Dezvoltare a
Aeroportului Internațional Iași.
Vom putea, astfel, să extindem
terminalele de pasageri și
facilitățile de parcare ale acestui
aeroport. Valoarea totală
eligibilă a proiectului este de
303 milioane de lei: 257 de
milioane de lei (85%) reprezintă
contribuție din fonduri FEDR,
39 de milioane reprezintă
contribuții de la Bugetul de Stat
(13%), iar ale 6 milioane
reprezintă contribuția
beneficiarului, suportată din
bugetul R.A. Aeroportul Iași.
Aceste sume vor fi folosite
pentru construirea unui nou
terminal pentru pasageri și
reconfigurarea rețelei de
drumuri de acces și a spațiilor
de parcare ale aeroportului.
Putem asigura, astfel,
extinderea traficului aerian în
condiții de maximă siguranță și
în acord cu reglementările
europene și naționale în
domeniul transportului aerian.
Noul terminal de pasageri va
avea o suprafață desfășurată
de 31.210 mp. Suprafața
drumurilor de acces, care vor fi
reconfigurate, va ajunge la
21.850 mp. Vor fi construite
locuri de parcare pe o suprafață
de 4.600 mp. Drumurile și
platformele tehnologice care vor
fi construite vor ocupa o
suprafață de 5.620 mp. Pe o
suprafață de 7.550 mp, vor fi
construite trotuare. Proiectul
trebuie să fie implementat până
în decembrie 2023.”
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Liberalizare controlată
ACTUALITATE

Transportul regulat interjudețean este pus în fața liberalizării.
Cum va arăta aceasta și ce efecte va avea asupra operatorilor
de transport?
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F

ORT a căutat un răspuns care
să se încadreze în prevederile
regulamentelor europene, să
liniștească presiunile venite din partea
Consiliului Concurenței și, totodată,
să protejeze firmele de transport ce
dețin, la ora actuală, licențe.
Practic, discutăm de un model inspirat din Italia, iar transportul licențiat
și cel liberalizat ar urma să coexiste,
pe o anumită perioadă, exercitând o
concurență care să nu permită un
avantaj major niciuneia dintre părți.
„FORT susține o prelungire a valabilității licențelor actuale și, paralel,
deschiderea pieței. Astfel, cei care au
licențe astăzi să poată să își continue
activitatea, iar cei care doresc să acceseze această piață să poată să o facă,
dar, evident, în anumite condiții – modelul italian”, a precizat Augustin
Hagiu, președinte FORT, cu ocazia
Adunării Generale a federației.
Discutăm de o prelungire de cinci
ani, în care cei care doresc să continue să opereze pe traseele licențiate
vor putea face acest lucru. Însă, pe
intervalele libere (se vehiculează termenul minim de o oră față de cursele
existente), vor putea intra alți operatori, într-un sistem liberalizat.
„În plus, am solicitat și o relaxare
a actualului program de transport.
Astfel, transportatorii licențiați se vor
putea adapta mai bine cerințelor pasagerilor. Țintim modificări mai ușoare,
în ceea ce privește capacitățile de
transport, posibilitatea de accesa aeroporturile de pe traseu...”, a explicat
Augustin Hagiu.
Presiunea este cu atât mai mare,
cu cât, chiar în această perioadă, a
apărut în Parlament un text de lege
(propunere de modificare a Ordonanței 27) care, practic, ar însemna liberalizarea transportului județean, fără
perioada „de control” solicitată de operatorii licențiați.
„Vedem deschiderea autorităților,
dorința de a ne ajuta să rezolvăm problemele semnalate, însă, în continuare, mai apar situații în care, aparent,
se schimbă lucruri pentru «unii». De
exemplu, ceea ce s-a întâmplat în Parlament în legătură cu transportul interjudețean – o lege pregătită pentru
entități care nu fac transport interjudețean, la momentul de față”, a completat președintele FORT.
Autoritățile prezente la Adunarea
Generală FORT au propus înființarea

Augustin
Hagiu

unui grup de lucru (Ministerul Transporturilor și patronate), care să lucreze
la un act normativ nou, menit să asigure o tranziție controlată către un
transport interjudețean liberalizat.
A fost, de altfel, identificat și un
posibil „vehicul” în Parlament, care să
preia modificările legislative țintite.
Este vorba despre Ordonanța 12, care
a ajuns la Camera Deputaților și s-ar
putea interveni cu amendamente pentru transportul interjudețean.
„Va urma încă o perioadă foarte
grea pentru transportul de persoane,
având în vedere că licențele pentru
transportul interjudețean expiră. Sperăm la înțelegerea și sprijinul colegilor
din Ministerul Transporturilor, pentru
a găsi o soluție corectă, care să ne
permită să mergem mai departe. În
primul rând, să salvăm capitalul autohton și, în al doilea rând, să putem
satisface publicul călător”, a declarat
Doru Marian Crăc, președinte de onoare FORT.
Îngrijorarea privind o posibilă acaparare a pieței românești de transport
de către companii străine este, în continuare, prezentă.
„Pe transportul interjudețean, se
încearcă modificarea Ordonanței 27,
într-o formulă care sună a liberalizare.
Vom analiza aceste modificări, pentru
a asigura protecția necesară firmelor
de transport și a face față tumultului
care vine de afară. Sunt multe firme

puternice, care își doresc să intre pe
piața românească (o parte deja au intrat), dar noi am dus greul și ar trebui
să fim protejați”, a precizat Florin Bocai, vicepreședinte FORT.

Nebuloasă la
transportul județean
Transportul județean traversează
o perioadă extrem de neclară și nu
se întrevăd, încă, soluții de ieșire.
„Consiliile județene au avut un
eșec răsunător în a implementa noile
reglementări. Sunt doar trei județe în
țară care au semnat câteva contracte
de delegare. Timpul presează foarte
mult consiliile județene și nu este clar
ce se va întâmpla de la 1 ianuarie
2023, în condițiile în care expiră programele de transport”, a arătat Florin
Bocai, vicepreședinte FORT.
O modificare a legislației pare singura soluție.
„Fiecare consiliu județean are un
cartof fierbinte în mâini. Legislația va
trebui îmbunătățită, pentru că este clar
că suntem într-un impas și, probabil,
vor fi parcurse toate etapele, inclusiv
în instanță, până se va ajunge la o
formă cât mai apropiată de așteptările
transportatorilor”, a afirmat Vasile Toma, deputat.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro
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AUTOBUZE ȘI SERVICII

DAIMLER BUSES

Strategie duală pentru
neutralitate, pe baterii
și hidrogen
Divizia Buses a concernului Daimler șa prezentat strategia
de abordare a obținerii neutralității din punct de vedere
al emisiilor. Aceasta este bazată pe două căi, baterii și hidrogen,
compania propunându-și ca, până în 2030, toate autobuzele
comercializate să fie fără emisii.

P

e parcursul unei prezentări
desfășurate la Mannheim, în
Germania, pe lângă noutățile
amintite mai sus, Till Oberwörder, șef
Daimler Buses, a prezentat și proiectul
primului autobuz interurban complet
electric, planificat pentru 2025, și conceptul de autocare cu pile de combustibil pe bază de hidrogen, ce ar
putea intra în producție de la sfârșitul
acestui deceniu. Totodată, autobuzul
urban Mercedes-Benz eCitaro, echipat
cu baterie electrică, va primi un upgrade, rezultând eCitaro Range Extender.
Pentru a obține o autonomie mărită,
sistemul se va baza pe baterii de înaltă
performanță, începând cu finalul lui
2020, și, ulterior, celule cu hidrogen,
din 2023.

Ținta 2030
Daimler Buses își propune să ofere vehicule neutre CO2, bazate pe baterii și hidrogen, în fiecare segment,
până în 2030. Accentul inițial se va
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concentra pe piețele de bază din Europa și America Latină. Până în 2039,
pe piața de bază din Europa vor fi
vândute doar vehicule noi, neutre CO2.
În segmentul de autobuze urbane, în
Europa, asta se va întâmpla încă din
2030. Pe lângă extinderea portofoliului
său de vehicule neutre CO2, Daimler
Buses își extinde, de asemenea, ofertele de servicii, ca antreprenor general,

pentru infrastructura electrică completă a clienților.

Mercedes-Benz
eCitaro
Range Extender
Începând din 2023, Daimler Buses
va echipa, de asemenea, autobuzul
său urban Mercedes-Benz eCitaro,
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„Nu investim în Euro 7”
Till Oberwörder, șef Daimler Buses: „În calitate de producător de autobuze lider
la nivel mondial, ambiția noastră este clară: dorim să contribuim la combaterea
schimbărilor climatice și să fim un motor al schimbării în transport, care este
necesară pentru a realiza acest lucru. Urmărim o strategie clară de electrificare
și trimitem pe stradă autobuze cu tehnologii alternative de propulsie,
în producția de serie. Dorim să oferim grupuri motopropulsoare neutre CO2
la nivel local, pentru fiecare dintre segmentele noastre de pe cele mai
importante piețe, până în 2030, și, prin urmare, ne luăm un angajament clar:
cel mai târziu din 2030, vom oferi doar vehicule noi, neutre CO2, în segmentul
autobuzelor urbane din Europa și nu vom investi în tehnologia Euro 7.
Ne concentrăm eforturile de dezvoltare în întregime pe eCitaro cu zero emisii
și alimentat complet electric.”

flote de vehicule electrice, precum și
construcția completă a infrastructurii
de alimentare cu energie a acestora.
Incluzând, aici, și măsurile de construcție corespunzătoare, care sunt
oferite la cheie, dacă este necesar.
La cerere, companiile de transport pot
obține, astfel, un pachet global coordonat, care cuprinde infrastructura de
autobuz, energie și încărcare, precum
și software adecvat, servicii digitale,
instruire adecvată pentru personal și
post-vânzare dintr-o singură sursă.

AUTOBUZE ȘI SERVICII

care, anterior, era pur electric cu baterie în producție de serie din 2018, cu
o pilă de combustibil pe bază de hidrogen, pentru a obține o extindere a autonomiei. Daimler Buses adaugă, astfel,
un vehicul cu o autonomie de până la
400 de kilometri (autobuz nearticulat)
portofoliului său de produse integral
electrice din segmentul autobuzelor
urbane. Ca variantă de extindere a autonomiei, autobuzul puternic și neutru
CO2, cu podea joasă, acoperă chiar
și rutele solicitante și aproape 100%
din cerințele de autonomie ale tuturor
operatorilor de transport.
eCitaro Range Extender este foarte clar proiectat pentru a fi utilizat ca
autobuz urban. Sistemul de propulsie
continuă să se bazeze pe o baterie
foarte puternică, în timp ce pila de
combustibil servește doar pentru extinderea autonomiei, și nu ca sursă
principală de energie. Vehiculul este,
astfel, un autobuz hibrid complet electric, care combină ambele surse de
energie. Hidrogenul este utilizat sub
formă gazoasă, la o presiune de 350
bar. În plus, Daimler Buses va oferi
eCitaro cu o nouă generație de baterii
de înaltă performanță, de la sfârșitul
anului 2022. Bateriile litiu-ion de înaltă
energie cresc capacitatea per celulă
a bateriei cu aproximativ 50%, pentru
aceeași greutate, și oferă o autonomie
de aproximativ 280 de kilometri (autobuz nearticulat). Bateriile vor fi folosite
atât în eCitaro, eCitaro Range Extender, cât și în șasiul complet electric
eO500U, lansat recent, în Brazilia.

Managementul încărcării autobuzelor
electrice cu baterie este crucial pentru
bunul mers al operațiunilor de zi cu zi.
Aici, datorită parteneriatului strategic
anunțat recent cu IVU Traffic Technologies AG, Daimler Buses și-a completat portofoliul cu un software puternic de control al flotei, special adaptat
pentru eCitaro, în ceea ce privește alimentarea cu electricitate.
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro

Sprijin pentru
transportatori
Daimler Buses oferă clienților săi
un sistem complet pentru eCitaro
integral electric, care include planificarea proiectelor și servicii de consultanță, pentru buna funcționare a unei
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NOUL VW AMAROK

S-a anunțat
„specialistul”

Volkswagen Vehicule Comerciale a anunțat noul Amarok,
aflat la doua generație. Noul pick-up, proiectat și conceput
în Germania și Australia și construit în Africa de Sud, va fi lansat
pe piață la finalul lui 2022.

C

onstructorul promite ca noua
generație să fie una premium,
capabilă să facă și mai mult,
atât pe asfalt, cât și în regim off-road.
Noul Amarok țintește locul fruntaș în
segmentul pick-up-urilor din clasa B,
oferind o gamă extinsă de funcții de
asistență a șoferului și o paletă mult
mai vastă de sisteme de propulsie decât generația anterioară. Designul inovator al versatilului pick-up este tipic
și, în același timp, reîmprospătat, exteriorul puternic și carismatic întâlnindu-se cu un interior de calitate ridicată.

Refreshment detaliat
Chiar dacă, momentan, se regăsește pe străzile europene doar camuflat, în sesiuni de teste, dimensiunile
generoase ale noului Amarok au putut
fi întrezărite. Producătorul nu a lăsat
suspans în ceea ce privește dimensiunile și aflăm că, la 5.350 mm, noul
model este cu cel puțin 100 mm mai
lung decât predecesorul său. Un ampatament de 3.270 mm echivalează
cu o creștere de 175 mm – ca urmare,
există mai mult spațiu, în special în
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varianta cu cabină dublă. Sarcina utilă
a fost, și ea, crescută până la 1,2 tone,
iar o capacitate maximă de remorcare
generoasă, de 3,5 tone, este, acum,
posibilă pentru mai multe variante de
motor/cutie de viteze. Abilitățile în offroad au fost îmbunătățite simțitor și
prin redesenarea anumitor elemente
de caroserie, făcând, astfel, mult mai

facilă traversarea râurilor, spre exemplu. În funcție de versiune și de piață,
motorizările disponibile vor fi una pe
benzină și până la patru dieseluri diferite, cu patru până la șase cilindri și
o capacitate cilindrică între 2.0 și 3.0
litri. Se prefigurează trei tipuri de tracțiune: spate, integrală (decuplabilă)
sau integrală permanent. O gamă va-
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purile echipate cu LED-uri standard,
iar numele „Amarok”, scris în relief,
acoperă aproape toată lățimea hayonului. Ca și în cazul primei generații,
și noul Amarok oferă suficient spațiu
în zona de încărcare, între pasajele roților, pentru ca un europalet să fie încărcat lateral și fixat cu ajutorul inelelor
de ancorare robuste.

riată de moduri de condus preconfigurate, cu mai multe niveluri, ajută șoferul, pregătite să intervină în cazul
situațiilor neprevăzute. Nivelul de siguranță a crescut simțitor, fiind oferite
peste 30 de sisteme de asistență a
șoferului, dintre care peste 20 sunt
complet noi pentru Amarok.

Accent (și) pe design
În acest moment, noul design nu
a fost dezvăluit complet, însă producătorul anunță că acesta va emana
putere. Noua parte frontală se anunță
a fi un element de bază în a profila această atitudine. Liniile drepte ale capotei și ale aripilor definesc foarte bine
ADN-ul mărcii. Pasajele roților semirotunde s-au păstrat ca la modelul anterior. Spre deosebire de multe alte
pick-up-uri, partea superioară a acestora formează mai degrabă o linie
dreaptă decât circulară – o caracteris-

tică tipică Amarok. Aspectul de putere
este întregit de aripile laterale, care pot
„găzdui” roți cu jante de aliaj de până
la 21 de inch, în combinație cu anvelope all-terrain. Însă există și o altă
latură a noului Amarok. Cea carismatică. De ea sunt responsabile, printre
altele, barele superioare transversale
ale grilei radiatorului și farurile înguste
cu tehnologie LED, integrate foarte
bine în linia de design, care sunt standard pentru toate versiunile. Opțional,
se va putea merge și pe versiunea
IQ.Light – faruri cu matrice LED, acestea subliniind aspectul high-tech
al lui Amarok. Sub barele superioare,
grila radiatorului se îmbină, în funcție
de versiune, într-o diviziune orizontală
a secțiunii frontale sau într-un design
în formă de X, pe modelele cu specificații de top. Peste acest design tronând, embosat, numele: „Amarok”.
Spatele este și el cu o notă proprie, hayonul lat fiind încadrat de sto-

Având comenzile amplasate intuitiv, un digital cockpit cu afișaj infotainment în stil tabletă, interiorul lui Amarok
are un aspect funcțional, de înaltă calitate. Astfel de detalii subliniază caracterul premium al pick-up-ului. La aceasta contribuie și mai mult, ca opțiuni, un
sistem audio exclusivist, suprafețele
elegante cu aspect de piele ale planșei
de bord și fețele de uși ce au cusături
ornamentale particulare. Poziționarea
premium a vehiculului este certificată și
de scaune. Se oferă tuturor pasagerilor
confortul obișnuit într-un vehicul Volkswagen: șoferul și pasagerul de pe scaunele din față vor putea călători pe scaune confortabile și largi, care pot fi
configurate opțional cu reglare electrică,
pe 10 direcții. Grație dimensiunilor generoase de care se bucură noul Amarok, este spațiu suficient și în partea din
spate, pe banchetă, pentru ca trei pasageri adulți să se bucure de călătorie.
Vor exista cinci versiuni de echipare ale noului Amarok. Versiunea entry-level este „Amarok”. Este urmat
de „Life” și „Style”. Pe lângă aceste
standarde de echipare oarecum clasice, în oferta Volkswagen Vehicule
Comerciale se vor regăsi și echipări
de top, precum „PanAmericana” (cu
caracter off-road) și „Adventure” (cu
destinație on-road).

AUTOBUZE ȘI SERVICII

Interior versatil

Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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INEDIT

MERCEDES-BENZ

Au început vânzările
pentru noul T Class
Autovehiculul comercial de mici dimensiuni, cu tendințe premium,
destinat familiilor și pasionaților de agrement și activități sportive,
este disponibil pentru comandă imediată, în varianta cu cinci
locuri. Prețurile încep de la 21.600 de euro, fără TVA.

A

utovehiculul combină caracteristicile exterioare compacte
cu un spațiu interior generos.
Clasa T dispune de cinci locuri și are
4.498 mm lungime, 1.859 lățime și
1.811 înălțime. În curând, va urma o
variantă cu ampatament lung, cu până
la șapte locuri.

Confort și eleganță
Prin lansarea noului său model,
Clasa T, Mercedes-Benz își propune
să aducă un nivel sporit de confort segmentului de autovehicule comerciale
ușoare, de mici dimensiuni. Vehiculul
combină multifuncționalitatea și spațiul generos cu echipamentul de înaltă
calitate, iar echiparea standard include
următoarele dotări: sistem de infotainment MBUX cu ecran tactil de 7 inch
și integrare smartphone, volan multifuncțional cu butoane Touch Control,
aer condiționat și KEYLESS Start. Ușile
glisante, cu deschidere largă, de pe
ambele părți ale autovehiculului permit
accesul confortabil în compartimentul
din spate. De asemenea, alegerea materialelor a fost făcută pentru a imprima
caracterul premium Clasei T. Cotiera
centrală este tapițată standard cu piele
artificială ARTICO neagră, în timp ce
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cotierele și panourile centrale ale ușilor
sunt acoperite cu NEOTEX modern,
fin structurat (componentă a liniei de
echipare Electric Art – amintește de
pielea întoarsă naturală și de neoprenul
high-tech). Toate modelele au un element ornamental negru lucios, pe panoul de bord. În lista cuprinzătoare de
dotări standard sunt incluse sisteme
de asistență a șoferului și șapte airbag-uri, care contribuie la nivelul ridicat de siguranță al celor ce călătoresc
în noua Clasă T.

Echipări:
Style
și Progressive
• Prin nivelul de echipare Style, se
aduce un design sofisticat, cu o notă
dinamică, pentru Clasa T. Aceasta include husele pentru scaune, din piele
artificială neagră ARTICO/microfibră
MICROCUT, cu cusături duble și elementele ornamentale de pe uși și consola centrală în negru lucios sau, opțional, în galben lime mat. Elementele
cromate ale gurilor de ventilație, incintele acustice și mânerele ușilor oferă,
și ele, o experiență aparte. Caracteristicile suplimentare includ iluminarea
ambientală și mesele pliabile din spătarele scaunelor din față. Notele exterioare includ jante de 16 inch, cu
design cu 5 spițe, și geamuri fumurii,
pentru partea din spate și hayon.
• Nivelul Progressive dorește să
accentueze eleganța și dotările de lux.
Partea superioară a panoului de bord
este acoperită cu NEOTEX, cu cusături
contrastante. Scaunele din piele artificială ARTICO neagră, cu cusături
albe și elementele de ornament în argintiu mat, pe consola centrală și portiere, accentuează și mai mult calitatea
Clasei T. Ușile glisante au geamuri electrice. Exteriorul atrage atenția cu o
bandă cromată pe hayon, jante din
aliaj ușor, de 16 inch, cu 10 spițe și fa-
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Mathias Geisen, șef
Mercedes-Benz Vans:

INEDIT

„Cu noua Clasă T, ne extindem
portofoliul cu un veritabil
autovehicul premium, compact,
care îmbină spațiul și
funcționalitatea cu stilul și
confortul, într-un mod unic pentru
acest segment. Clasa T este
alegerea perfectă pentru toți cei
care au nevoie de mult spațiu – de
la familii active, până la pasionații
de sport. Prin intermediul acestui
nou autovehicul, urmărim direcția
strategică de creștere în
segmentele premium.”

ruri LED High Performance, precum
și lămpi LED (parțial) în spate.

Siguranță ridicată
• În dotarea standard, sunt prezente o serie largă de sisteme de asistență la conducere. Aici sunt incluse:
Asistență la pornire în rampă, Asistență
la vânt lateral, Attention Assist, Asistență activă la frânare cu funcție de trafic
transversal, Asistență activă pentru
menținerea benzii de circulație, Asistență pentru unghiul mort și Asistență
pentru limitarea vitezei. Pentru confort
și siguranță suplimentară la intrarea și
ieșirea din locurile de parcare, există,
opțional, Asistență la Parcarea Activă
cu PARKTRONIC și cameră de marșarier. În combinație cu cuplajul opțional
al remorcii, Clasa T are și Asistență
pentru Stabilitatea Remorcii. La nivelul
ridicat de siguranță activă contribuie și
farurile LED High Performance și lămpile LED parțiale, din spate (standard
pentru echiparea Progressive).
• Totodată, un total de șapte airbag-uri standard protejează pasagerii
autovehiculului. Un aspect deosebit,
și nu doar în segmentul autovehiculelor comerciale de mici dimensiuni,
este airbagul central. În cazul unui impact lateral sever, acesta este desfășurat între scaunul șoferului și scaunul
pasagerului din față și, astfel, servește

la reducerea riscului ca aceștia să vină
în contact unul cu altul. Siguranța celor
mai tineri călători a fost, de asemenea,
rezolvată, prin fixarea scaunelor pentru copii standard iSize cu ancoraje
ISOFIX și TopTether, montate pe scaunele laterale din spate, precum și pe
scaunul pasagerului din față, cu dezactivare automată a airbag-ului. Pentru a acomoda un al patrulea copil, se
poate instala un înălțător, pe scaunul
central al banchetei din spate.

Repere
tehnice
În primă fază, va fi disponibilă doar
o variantă cu motor diesel (1.461 cmc)
și una pe benzină (1.332 cmc), fiecare
având două variante de putere (70 și

85 CP la diesel, respectiv 75 și 96 CP
la benzină). Motoarele cu patru cilindri
se vor remarca prin putere, chiar și în
intervalul de turații joase, și prin consumul optimizat, anunță producătorul.
Pentru o accelerare și mai rapidă, de
exemplu, la depășiri, modelul diesel de
115 CP dispune de o funcție de supraputere – până la 121 CP și 295 Nm
putând fi accesați, pentru scurt timp.
Toate motorizările sunt dotate cu o funcție ECO start/stop. Pe lângă transmisia
manuală cu șapte trepte, cele două
variante diesel și varianta pe benzină
mai puternică sunt disponibile și cu
transmisia automată, cu șapte trepte și
cu dublu ambreiaj (DCT).
Alexandru STOIAN
alexandru.stoian@ziuacargo.ro
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ÎNTREBAREA LUNII

Spune-ți părerea!

Despre licențiere
Ce efecte va genera licențierea, inclusiv pe plan național,
a vehiculelor între 2,5 și 3,5 t?
1. Licențierea vehiculelor mici este importantă pentru a asigura
o concurență loială pe piață.
2. Este vorba doar despre o creștere a birocrației, care nu va face decât
să împovăreze firmele corecte.
3. Licențierea vehiculelor mici, care vor fi controlate, de acum, de ISCTR,
va destabiliza piața națională de profil, în condițiile în care cei obișnuiți
să se sustragă legii o vor face în continuare.

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

Fără calcule privind
consumul de carburant

Î

n această situație se află cei mai mulți dintre șoferii
profesioniști, potrivit celor care au răspuns la întrebarea
lunii aprilie: „Credeți că șoferii știu și vor să își
urmărească propriile performanțe, în materie de consum?”.
Conform a 55% dintre respondenți, cei mai mulți dintre
șoferi nu fac niciun fel de calcul legat de consumul mediu
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de motorină, manifestând o nepăsare totală în legătură cu
acest aspect. Alți 32% sunt de părere că doar o parte dintre
șoferi fac asemenea calcule și numai 13% dintre ei opinează
că o majoritate largă a conducătorilor auto ține o evidență
precisă a consumului mediu, de la plin la plin și pentru fiecare cursă în parte.
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